
OSMOŠOLCI RAZISKUJEMO! 

 

3. teden dela na daljavo 

Med tem, ko imate še nekaj časa, da mi pošljete miselni vzorec o ABORIDŽINIH (do torka), bomo 

še malo potovali po svetu. Še vedno smo v Avstraliji. 

Posebno pozornost bomo namenili največji avstralski znamenitosti: 

VELIKEMU KORALNEMU GREBENU 

S pomočjo gradiva, ki ga najdeš na povezavi 

http://www2.arnes.si/~osljis6s/priponke/rom01/Veliki%20koralni%20greben/Veliki%20koralni%20greben.html.html 

 

V zvezek odgovori na vprašanja, ki jih ni potrebno prepisovat! 

Med odgovori na posamezna vprašanja izpusti vrstico! 

 

1. Kje se razprostira? 

2. Kako dolg je in kako širok? 

3. Kako je nastal? Kdo ga je zgradil? 

4. Spadajo korale med rastline ali živali? Zakaj? 

5. Katere vrste živali živijo med koralami? 

6. Kakšni morajo biti pogoji za rast koral? 

7. Kaj povzroča beljenje koral? 

8. Kaj koralni greben ogroža? 

9. Kakšne so prednosti in kakšne težave povzroča koralni greben? (razmisli turizem, promet?)  

10. Približno 1/3 grebena je danes zaščitena. Kaj to pomeni? 

 

Oglej si spodnji posnetek in poskušaj doživeti vse lepote in ranljivost tega ogromnega 

ekosistema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DygyYL4dylU&feature=youtu.be 

 

 

POMEMBNO!       

 

V petek, 3. 4. vas ob 12.00 vabim, da se mi pridružite v naši skupni uri v živo! 

Uporabljali bomo program ZOOM. Podrobnejše navodilo sledi! 

 

Do takrat pa ne pozabite dokončati zapiskov in mi poslati domače naloge!  

Se vidimo!                                                                                                Učiteljica Andreja 

http://www2.arnes.si/~osljis6s/priponke/rom01/Veliki%20koralni%20greben/Veliki%20koralni%20greben.html.html
https://www.youtube.com/watch?v=DygyYL4dylU&feature=youtu.be


8. A TOREK 

Pozdravljeni! 

Z raziskovanjem koralnega grebena počasi zaključujemo poglavje o AVSTRALIJI.  

Nekateri pridno pošiljate »domačo nalogo«, česar sem zelo vesela. To zame pomeni povratno 

informacijo z vaše strani, ki mi sicer zelo manjka. 

Kaj pa pogrešate vi? Če je to del razlage ali pa zgolj klepet in izmenjava mnenj, vas vabim, da 

našo skupno uro izpeljemo kar v živo. 

 

Ste za?   

Spodaj imaš povezavo, s pomočjo katere se boš v PETEK, 3. 4. 2020 ob 12.00 povezal v: 

SKUPNEM DRUŽENJU UČENCEV 8.A RAZREDA. 

V pol urnem druženju bomo: 

- Predebatirali o problemih, s katerimi se srečuje prebivalstvo v avstralski notranjosti (pripravi 

si zvezek, kjer smo to omenili) 

- Predebatirali o prvotnih prebivalcih te celine (miselni vzorec) 

- Razjasnili kakšno dilemo,  

- izmenjali kakšno informacijo in poskušali vsaj delno nadoknaditi tisto, za kar smo v tej obliki 

dela prikrajšani. 

 

Uporabljali bomo program Zoom, ki je zelo popularen tudi v 

poslovnem svetu. 

Vse kar morate narediti je: 

 
▪ klikniti na spodnjo povezavo, 

 
 https://us04web.zoom.us/j/331857860 

 
▪ naložiti si program Zoom (računalnik/telefon), slediti navodilom,  

▪ pridružiti se spletnemu učenju. 

 

To bo testno srečanje, zato prosim za dobro mero potrpežljivosti.  

V kolikor se srečanja ne boš mogel udeležiti, boš prikrajšan za nekaj pozitivne energije 

in optimizma v tem času. 😉  

P.S. Do petka zaključi in dopolni, kar ti za ta teden še ni uspelo narediti! Časa imaš 
dovolj! 

Upam, da se vidimo!    

Andreja Svetičič 

 

https://us04web.zoom.us/j/331857860


Prilagam nekaj osnovnih vprašanj, ki jih moraš o Avstraliji znati!  

O tem, ali jih boš prepisal in nanje odgovoril, odloči sam! Če ti kateri ne bo jasen, pa me v petek 

lahko vprašaš! 

 

KAJ MORAM VEDETI? 

- Opiši lego Avstralije. 

- Naštej glavne naravne enote in jih pokaži na karti! 

- Naštej dejavnike, ki vplivajo na podnebje. 

- Pokaži na karti in poimenuj dele, ki prejmejo v Avstraliji največ in tiste, ki prejmejo najmanj 

padavin. Razloži vzroke za takšno razporeditev. 

- Katere rastlinske pasove najdemo v Avstraliji? 

- Velik problem v Avstraliji je pomanjkanje vode. Kako ga rešujejo? 

- Kaj je arteška/subarteška voda? 

- Ali si slišal, da so približno tri mesece nazaj Avstralijo prizadeli obsežni požari (mega 

požari). Kakšne so b ile posledice le-teh? 

- Kateri dejavniki vplivajo na poselitev Avstralije? 

- Kdo so bili prvotni prebivalci? Kaj veš o njih? 

- Kateri deli Avstralije so najgosteje in kateri najredkeje poseljeni? 

- Ovrednoti možnosti za kmetijstvo. Katere kmetijske dejavnosti imajo najpomembnejšo 

vlogo? 

- Naštej 5 najpomembnejših rudnih bogastev, ki jih pridobivajo.  

- Radka naseljenost v notranjosti Avstralije povzroča številne probleme v vsakdanjem 

življenju (šolanje, zdravstvena oskrba, cestni vlaki,…..). Kaj znaš povedati o tem? 

- Ena največjih avstralskih zanimivosti, koralni greben, prinaša prednosti in slabosti. Katere 

so prednosti, katere slabosti? 

- Kaj je na fotografiji? 

 

 

 

Kako se ti zdi? Bi ocenil, da je tvoje delo na daljavo učinkovito? 

Si se ob samostojnem delu česa naučil? 

So moja navodila za delo jasna; bi si želel, da kaj spremenim; morda naredim kaj drugače? 

Predloge, komentarje, zamisli, opažanja, mi lahko posreduješ na že znan naslov  

 

(andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si). 

 

Želim ti obilo optimizma za nadaljnje delo in upam, da se v petek »vidimo«! 

 

 

 

mailto:andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si

