Osnovna šola Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci

http://www.os-gpetrovci.si
E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si

Datum: ponedeljek, 16.3.2020
Spoštovani učenke in učenci 8. razreda!
Življenje nam nenehno postavalja vprašanja in daje izzive. Le ta nas krepijo in naredijo
pogumnejše ter bogatejše z marsikaterimi znanji ter veščinami. Zaradi izrednih razmer smo
tako postavljeni pred nov izziv “učenja na daljavo”. Vzemimo ga kot neke vrste učenje za
življenje ter ravnajmo odgovorno in naredimo korak na poti odraslosti.
Ne vemo koliko časa bomo komunicirali “na daljavo”, a da ostanemo v “učni” kondiciji, vam
pošiljam navodila za delo na daljavo pri predmetu GEOGRAFIJA. Pri tem vam bom v pomoč
in če se vam pojavijo karšnakoli vprašanja, dileme, sem na voljo preko elektronske pošte
(urska.marcic@guest.arnes.si).
V tem tednu sem si delo pri geografiji zamislila kot samostojno delo, katero vam je že dobro
znano. V naslednjih dneh boste prejeli nadaljna dela, delovne liste za utrjevanje oz. ponovitev,
linke do zabavnih iger itd.
Izkoristite čas ter različne medije za raziskovanje ter širjenje splošnega znanja. Oglejti si kakšen
film z geografsko, zgodovinsko vsebino, ne spreglejte dokumentarnih filmov na določeno
tematiko
Do naslednjega “branja na daljavo” vam želim veliko raziskovalnega duha ter uspešno delo.
Pazite nase in na druge.
Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič
……………………………………………………………………………………………….......

Navodila za delo od 16.3. do 20.3.2020
Predmet: GEOGRAFIJA

Naslov: PREBIVALSTVO AVSTRALIJE (zapis v zvezek)
Preberi besedilo v U/ str. 70 in 71.
Tabelni zapis je lahko v obliki miselnega vzorca ali kot odgovori na naslednja vprašanja:
Kako je poseljena Avstralija?
Kje živi večina prebivalcev Avstralije?
Zakaj v Avstraliji živi tako malo ljudi?
Kdo se je priseljeval v Avstralijo?
Opiši rasno in narodnostno sestavo prebivalstva Avstralije.
Kdo so prvotni prebivalci Avstralije in kaj se je zgodilo z njimi po prihodu Evropejcev?
Ob pomoči zemljevida izpiši gosto in redko naseljena območja Avstralije.
Kako Avstralci rešujejo težave velikih razdalij?

