
Pozdravljeni, sedmošolci! 

Z gospodarstvom Azije smo zaključili eno obsežno poglavje, ki ste ga spoznavali na daljavo. Ta 

teden imaš možnost, da osvojene vsebine ponoviš in utrdiš. Svoje znanje boš lahko izkazal v 

spletni nalogi, taki kot ste jo že delali za vajo (pred počitnicami). 

 

Nalogo boš reševal v četrtek, 14. 5. 2020 med 12.00 in 14.00 uro.  

 

Povezava do naloge bo na voljo istega dne, ob začetni uri. V nalogo vstopiš s svojim imenom in 

prvo črko priimka, v kolikor je v generaciji še kdo z enakim imenom.  

Pričakujem, da boš pošten predvsem do samega sebe, in bo pri delu ostal zvezek zaprt.  

V kolikor naloge ne boš reševal, boš dobil datum za ustno ocenjevanje, ki bo potekalo po 

videokonferenci.  

Če veš, da imaš tehnične težave ali da morda ne boš imel takrat računalnika, mi sporoči, da se 

dogovoriva individualno. 

 

Ko rešiš zadnji odgovor, ti ni potrebno narediti nič, ker jaz sproti vidim tvoje delo in končni uspeh. 

Ker bo nekaj vprašanj odprtega tipa, boš končno oceno izvedel naslednji dan preko 

videokonference. Na koncu bo objavljen kriterij, po katerem boš ocenjen.  

Rezultati preko videokonference: 7.b petek, ob 12.00; 7.a petek ob 12.30  

KAJ JE POTREBNO PONOVITI? 

- Lega Azije 

- Naravne enote (polotoki, otoki, nižine, višavja, mlada gorstva, reke) 

- Toplotni pasovi, tipi podnebja in rastlinstva 

- Kje je največ padavin, kje najmanj? 

- Monsuni (zimski, poletni, posledice) 

- Dejavniki, ki vplivajo na poselitev, najgosteje in najredkeje poseljena območja 

- Problemi najgosteje poseljenih območij? 

- Načrtovanje družine na Kitajskem in v Indiji 

- Vere, glavne značilnosti in območja 

- Vrste kmetijstva 

- Pridelovanje riža 

- Razlike v gospodarski razvitosti držav 

 

Tako, če si izpisal države po enotah in nalepil karto, potem ti v tem tednu preostane le še učenje! 

Splača se potruditi!       

Če imaš kakršnakoli vprašanja, pa mi piši na andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si 

 

                                                                                                         Andreja Svetičič 
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