
Pozdravljeni učenci 7.a! 

 

Naše šolsko delo »v živo« se je za nekaj časa ustavilo in se aktiviralo delo »na 

daljavo«. Malo drugače, za nekatere verjetno po eni strani bolj zanimivo, ker bo 

vsak »svoj gospod«, za druge pa bolj osamljeno in dolgočasno.  

Kakorkoli,…..  

Pri geografiji smo zadnjo skupno uro v šolskih klopeh porabili za sklepni del o Evropi 

in čaka nas celina, na kateri se je prvič začelo govoriti o virusu, ki nas je sedaj zaprl 

med stene domače hiše. 

 

AZIJA – zapiši večji naslov v zvezek 

 

- Zapiši 10 besed ali besednih zvez na katere pomisliš o besedi Azija 

POBRSKAJ:  

- Ali veš: 

a) Da je to največja celina na svetu? Kakšna je površina? 

b) Da je to celina z največjim številom prebivalstva? Koliko? 

c) Da je v delu Azije največji polotok na svetu? Kateri? 

d) Da sta po površini 2. in 3. največji otok tudi del Azije? Katera? 

e) Da je največja država po površini ravno tako v Aziji? Katera? 

f) Da je v Aziji tudi država z največ prebivalci? Katera? 

g) Da je v Aziji tudi mesto z največ prebivalci na svetu? Katero? 

 

- https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/450  

Skratka država številnih presežkov….. 

 

Odpri ATLAS, str. 164 in: 

- OPIŠI LEGO AZIJE GLEDE NA POLOBLE (začetni poldnevnik in začetni 

vzporednik) 

- OPIŠI LEGO AZIJE GLEDE NA TOPLOTNE PASOVE 

- POIMENUJ OCEANE IN 5 MORIJ, KI JO OBLIVAJO 

V pomoč ti je tudi tvoj učbenik, na strani 72! 

Rešitve napišem v petek, da boste lahko preverili! Do takrat pa ostanite zdravi! 

                                                                         Andreja Svetičič 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/450


Pozdravljeni učenci 7.A! 

Ko to berete, je verjetno že sreda, 3.dan učenja na daljavo. Kako vam gre? Upam, 

da ste zdravi in da ste si nekako izoblikovali urnik šolskega dela.  

Če si opravili prvo nalogo učenja »na daljavo«, potem je v tvojem zvezku že 

zapisanega nekaj o AZIJI. (Katere besede te spomnijo nanjo; v čem vse je naj, 

naj,…Si kaj pobrskal in našel kakšno zanimivost?) 

Bom pogledala, ko se vidimo! 

Ne glede na zapisane zanimivosti, pa morajo v tvojem zvezku biti ZAPISANE stvari. 

PREVERIŠ JIH LAHKO SEDAJ: 

1. Azija leži na severni in južni polobli (leži S in J od ekvatorja) ter vzhodni in 

zahodni polobli (leži V od grinviškega poldnevnika in Z od 1800 poldnevnika – 

ki poteka preko Čukotskega polotoka na skrajnem SV Azije) 

⁕ od Severne Amerike jo loči manj kot 90 km širok Beringov preliv 

2. Azija leži v: 

- Vročem ali tropskem pasu (do 23,50 S in J od ekvatorja) 

- Severnem subtropskem pasu 

- Severnem zmerno toplem pasu 

- Severnem subpolarnem pasu 

- Severnem polarnem ali mrzlem pasu 

3. Oblivajo jo: 

- Severno ledeno morje 

- Tihi ocean 

- Indijski ocean 

- Morja: Beringovo, Ohotsko, Japonsko, Južnokitajsko, Arabsko,….) 

 

Če si naredil, zapisal in vse to poiskal tudi na karti v Atlasu (str. 91), si lahko 

ponosen na svoje delo!    

Če boš tako nadaljeval, si na zelo dobri poti! 

P.S. V iskanje geografskih imen pa lahko vključiš tudi svoje domače, pa bo stvar še 

bolj zanimiva in še čas, ki ga boste preživeli skupaj, bo hitreje minil. 

 

Kaj bomo pa počeli danes? Še vedno bomo pri odprtem atlasu (str.91), pa tudi 

učbenik (str. 72,73) naj bo na tvoji mizi. Spoznali bomo polotoke in otoke ter 

površje v Aziji. 

 



……v zvezku nadaljuješ, kjer si ostal IN ZAPIŠEŠ 

polotoki Otoki, otočja 

- Kamčatka 
- Korejski polotok 

- Indokitajski polotok 
- Malajski polotok (nadaljevanje 

Indikitajskega) 
- Indijski polotok 
- Arabski polotok 

- Japonsko otočje 
- Filipinsko otočje 

- Borneo 
- Sumatra 

- Java 
- Celebes 
- Šrilanka 

- Nova Gvineja 

  

Kaj pomeni toliko otokov in polotokov? O kakšni obali govorimo? 

Svetujem ti, da zgornje polotoke in otoke najprej poiščeš v učbeniku, potem pa še v 

atlasu. Verjamem, da jih boš našel.☺ 

 

Sedaj pa v učbeniku stran obrni naprej in preberi besedilo na straneh 74 in 75. 

Zapis, ki sledi je: 

Površje v Aziji je zelo raznoliko. Sestavljajo ga: 

a) MLADA GORSTVA 

b) VIŠAVJA 

c) NIŽINE OZ. NIŽAVJA 

d) ŠTEVILNE REKE 

 

S pomočjo besedila v učbeniku IZPIŠI primere za vsako obliko površja (zapisani so z 

debelim tiskom). Npr: Himalaja, Iransko višavje, Mezopotamija, Jenisej 

Potem jih najprej poišči na karti v učbeniku, kasneje pa še v atlasu. Večkrat, ko boš 

ponovil, lažje jih boš našel. 

Za utrjevanje lahko narediš vajo na: 

https://interaktivne-vaje.si/ (izberi geografija – Azija – Reliefne enote - 2. vaja) 

 

Pridni ste bili to uro! Toliko ste imeli za iskat po karti, da ste bili čisto tiho! Še nikoli 

tako! Pogrešam vas! Oglasim se zopet v ponedeljek!  

 

Ostanite zdravi in pazite nase!                             Andreja Svetičič 

https://interaktivne-vaje.si/

