Sreda, 01.014.2020

Geografija 8

Dober dan osmošolke in osmošolci!
Današnja navodila bodo namenjena ponavljanju, utrjevanju in urejanju zapiskov. Pri Geografiji 8
uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ). Rešitve nalog v DZ dobite na spletni
strani: Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku najdete tudi rešitve. Pri zgodovini
uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga. Obe
založbi sta danes enotni in sta v času izrednih razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa
gradiva tudi na spletu. Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,
olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ: učim.se, kjer
lahko pogledate drugačne pristope in imate pomoč pri delu. Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete
pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.
Vaša naloga danes bo ponovitev in ureditev zapiskov: Avstralije, Nove Zelandije in Oceanije.
Ponavljanje izvedite s pomočjo i-učbenika: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2571/index.html
Vsi, ki imate težave z dostopom do spleta, pa si pomagate z učbeniki.
Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da na moj e-mail pošljete naslednje:
-

Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na
kratko in najbolj bistveno)
Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete, kateri dve temi sta vam v
oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj (fotografirane
in skenirane, le nekaj besed).

Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure. Želim vam uspešno in
mirno, predvsem pa zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU
Ponavljate lahko s pomočjo različnih spletnih strani:
https://interaktivne-vaje.si/geografija/avstralija_oceanija/avstralija.html
http://www.facka.si/gradiva/geo/avstralija-Eucbenik/kazalo.htm
V pomoč pri dopolnitvi odgovorov v delovnem zvezku.
AVSTRALIJA IN OCEANIJA
Vaja 16: Geografska lega Avstralije
a) približno na sredini
b) razdalja A: 23 300 km, razdalja B: 15 833 km, razlika: 7167 km
c) V Avstraliji je bila zima, ker leži na nasprotni (južni) polobli.
Vaja 17: Rastlinstvo in živalstvo Avstralije
a) evkalipt, b) emu, c) kenguru, č) koala

Vaja 18: Velike naravne enote in vodovje Avstralije
1 Veliko razvodno gorovje, 6 reka Murray, 2 puščavski ravniki in osamela hribovja na zahodu
celine, 3 Srednjeavstralsko nižavje, 4 Veliki koralni greben, 5 otok Tasmanija, 7 jezero Eyre
*Vaja 19: Podnebje v Avstraliji
a) v kraju C, b) v kraju A, c) v krajih B in C, č) v kraju B, d) kraj B, e) kraj A, f) kraj C
*Vaja 20: Razporeditev padavin v Avstraliji
a) A – kraj z največ padavinami, B – kraj z manj padavinami, C – kraj z zelo malo padavinami.
b) Padavine prinašajo jugovzhodni vetrovi, ki trčijo ob Veliko razvodno gorovje. Zato je tam največ
padavin. Na drugi strani gorovja in v notranjosti je padavin čedalje manj.
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Vaja 21: Gospodarstvo Avstralije
a) Največ obdelovalnih površin je na jugovzhodnih delih Srednjeavstralskega nižavja. Poljedelstvo
je razvito zlasti tam, kjer je možno umetno namakanje.
b) Pašniki zavzemajo več kot polovico avstralskega površja. Na jugovzhodu se na pašnikih pase
največ goveda, za bolj sušna območja v notranjosti pa so značilne velike črede ovac, ki dajejo
kakovostno volno.
c) Avstralija svojih rud večinoma ne predeluje, ampak jih izvaža nepredelane.
č) Ena največjih težav te velike države je prometna povezanost.
d) izvoz: 2 – volna, 3 – pšenica, 4 – meso in mesni izdelki; uvoz: 1 – kava, 5 – poceni industrijski
izdelki
*Vaja 22: Raznolikost Avstralije
Levo zgoraj – slika št. 4, desno zgoraj – slika št. 1.
Levo spodaj – slika št. 2, desno spodaj – slika št. 3.
Vaja 23: Poselitev Avstralije
a) aborigini
b) v rezervatih in v velikih mestih
c) Učenec na nemi karti Avstralije pobarva z rdečo območja z največjo zgostitvijo prebivalstva,
z rumeno najredkeje poseljena območja in z oranžno vmesna območja.

č) Učenec navede enega od odgovorov: naravne razmere, pozno odkritje celine, omejevanje
priseljevanja s strani države
Vaja 24: Značilnosti avstralskega prebivalstva
2, 4, 5
Vaja 25: Avstralija v križanki
EVKALIPT
Vaja 26: Avstralija v rebusih
BUMERANG
ARTEŠKI VODNJAK
Vaja 27: Geografske značilnosti Nove Zelandije
a) Na Novi Zelandiji so pred prihodom Evropejcev živeli Maori.
b) Otoki Nove Zelandije ležijo na južni polobli, v zmerno toplem pasu.
c) Toplejše podnebje ima Severni otok. Redkeje je poseljen Južni otok.
č) Ena pomembnejših gospodarskih panog je živinoreja. Skoraj polovico izvoza predstavljajo
mleko, mlečni izdelki in volna.
Vaja 28: Nema karta Nove Zelandije
1 Severni otok, 2 Južni otok, 3 Tasmanovo morje, 4 Tihi ocean
Vaja 29: Značilni otoki v Oceaniji
Otok takšne oblike se imenuje atol. Ustvarile so ga korale. Poraščen je s kokosovimi palmami. Ta
drevesa dajejo plodove kokosove orehe, ki so pomembni za prehrano domačega prebivalstva,
veliko pa jih tudi izvozijo.
Vaja 30: Nema karta Oceanije
1 Mikronezija, 2 Melanezija, 3 Polinezija, 4 Nova Zelandija
Učenec na nemo karto z rdečo črto vriše ekvator, z modro pa 180. poldnevnik.
Prek Oceanije poteka datumska meja.
Vaja 31: Otočja Oceanije in njihovi prebivalci
Maori – Nova Zelandija, Havajski otoki – Polinezija, Nova Gvineja – Papuanci, Melanezija –
Melanezijci

