
Pozdravljeni!

-Najprej informacije o ocenjevanju. 

-V letošnjem šolskem letu smo pisali dva hitra 
testa, enega v prvem in drugega v drugem polletju. 
Dogovorjeni smo bili še za tretji test, vendar ga v 
razmerah učenja na daljavo ne bomo pisali. Ocene 
boste tako dobili iz dveh hitrih testov. V redovalnico 
bodo vpisane 20. 5. 2020, takrat bom objavila tudi 
kriterij.

-Vsi učenci boste imeli možnost izboljšati oceno. 
Tisti učenci, ki boste želeli izboljšati oceno, boste 
naredili dodatno nalogo. Navodila za dodatno 
nalogo za izboljšanje ocene sledijo prihodnjo uro.



- Danes boste spoznali še tipe podnebja in 

rastlinstva v mrzlem (polarnem) pasu.

- Najprej preberite Drobci za radovedne in besedilo 

v SDZ na strani 64 in 65.

- Rešite 12. vajo

- Napišite naslov:



PODNEBJE IN RASTLINSTVO V 
MRZLEM (POLARNEM) PASU

 Zavzema območje med tečajnikom in tečajem, na 
severni in južni polobli.

 Tu se pojavljata polarna noč/dan.

 Tla so večinoma vse leto zamrznjena in 
neprimerna za kmetijstvo, zato so kraji skoraj 
neposeljeni na območju Arktike, na Antarktiki pa 
ni stalne poselitve (le raziskovalne postaje).



1. TUNDRSKO PODNEBJE

a) Kratko, sveže poletje in dolga, mrzla zima, 

padavin je malo, sneg

b) Iglasti gozdovi prehajajo proti severu v 

tundrsko rastlinstvo (mahovi, lišaji, zelišča, 

pritlikavo grmičevje).

c) Poleti se tu pasejo črede severnih jelenov.



2. POLARNO PODNEBJE

a) Celo leto zelo nizke temperature, zelo malo 

padavin, sneg, ki se spreminja v led

b) Območje večnega snega in ledu, ki na 

Antarktiki doseže debelino več kilometrov
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GORSKI SVET ZNOTRAJ TOPLOTNIH PASOV

(preberite besedilo v SDZ stran 66)

a) Gorsko podnebje: kratka, sveža poletja in 

dolge, mrzle zime. 

Pade velika količina padavin, večinoma sneg.

b) Rastlinstvo se spreminja z višanjem nadmorske 

višine: mešani in iglasti gozdovi preidejo v 

ruševje, gorsko travinje in gole vrhove.



DOMAČA NALOGA

 13. in 14. vaja

 Zapiske in naloge pošljite Timon Predarski, 
Luka Radolović, Adna Ramić, Martin Rožič, 
Viktor Spetič in Neža Srebernič.

Uspešno učenje vam želim

Vlasta Lipovec


