
Pozdravljeni! 
 
Danes minevajo polni 4 tedni odkar smo se nazadnje videli v živo. 
In upamo lahko, da bi se čez 4 tedne (po idealnem scenariju) 
zopet. 
 
Da ne pozabiš: danes (sreda) se ob 10.30 (mogoče ravno zato) 
dobimo na novem mestu: 
https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 
Navodila so na koncu tega dokumenta. 

 
Na tem naslovu bom dosegljiv vsak delovni dan med 10.00 in 
11.00, če želiš individualno reševati težave, potrebuješ pomoč, 
dodatno razlago itd.  
Če pošlješ mail, se lahko dogovoriva tudi za drug termin. Navodila 
za dostop so povsem na koncu dokumenta. V primeru težav z 
dostopom mi tudi pošlji mail (ales.bobek@guest.arnes.si) 
 

 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


Navodila današnje ure: 

 Najprej preveri rešitve nalog v SDZju s prejšnje ure. 

 Upam, da si preveril svoje znanje v spletnih kvizih (če še nisi, 

predlagam, da to storiš – ni pretežko!) 

 SDZ, str. 126 in 127 – Delitev Azije, naloga 1 (pobarvaj 

zemljevid). 

 V zvezke napiši nov naslov „Prebivalstvo Azije“ in prepiši snov 

s prosojnic in poglej slike. 



 Rešitve SDZ str. 112: 
 1. naloga: 

 A) Geografska lega, gorstva, monsuni 

 B) Visoka gorstva preprečujejo vlažnim vetrovom prehod v 
notranjost celine, zato je tam malo ali nič padavin. 

 C) Območja na jugu in jugovzhodu  zaradi monsunov, visokih 
gorstev in lege ob ekvatorju. 



 Rešitve SDZ str. 112: 
 2. naloga 

 



 Rešitve SDZ str. 112: 
 3. naloga: 

 Tiger. Na svetu naj bi jih bilo še okoli 3200, živijo v Južni, 
Jugovzhodni in Vzhodni Aziji. 

 Azijski slon. Živi v J in JV Aziji, pogosto udomačeni, manjši od 
afriškega slona, pogosto vdirajo v vasi. 

 Panda. V divjini jih živi okoli 1800, prehranjujejo se z bambusom. 

 



Prebivalstvo 



 60 % svetovnega prebivalstva 
 Kitajska in Indija po več kot milijardo 
 Singapur in Maldivi 
 Dve največji 
zgostitvi na svetu 
(Veliko kitajsko nižavje, 
Gangeško nižavje) 

http://www.worldometers.info/world-population/






 Reven del Azije: 

 Prehitra rast prebivalstva (prenaseljenost, revščina, 
brezposelnost) 

 Velik naravni prirastek (Jemen, Irak, Jordanija) 

 Demografska eksplozija: umrljivost hitro pade, rodnost 
ostaja visoka  izjemno velik naravni prirast 

 



 Reven del Azije: 

 

 

 

 

 Razvite države – Japonska 

 Staranje prebivalstva 

 

 Načrtovanje družine 

 Politika enega otroka (Kitajska) 



 Rumena rasa 

 V in JV Azija (Kitajci, Japonci, Indonezijci) 



 Bela rasa 

 JZ, J in S Azija 



Raznolika verska sestava 
 Islam 

 JZ, Indonezija 

 Azijska verstva 

 Hinduizem (Indija) 

 Budizem (V in JV)  

 Krščanstvo 

 Filipini 

 Judovstvo 

 Izrael 



 
Islam 



 

Hinduizem 



 

Budizem 



 opiši vzroke in posledice različne gostote poselitve v Aziji,  

 �opiši jezikovno in versko sestavo prebivalstva Azije,  

 �sklepaj o posledicah pestre jezikovne in verske sestave 

prebivalstva v Aziji,  

 �naštej probleme, s katerimi se srečuje prebivalstvo v Aziji,  

 �s pomočjo grafičnega prikaza se seznani s starostno 

piramido in problemom hitrega naraščanja prebivalstva. 



CISCO WEBEX navodila (predlagam uporabo Mozilla Firefox) 

• Klikni povezavo https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 
• Odpre se ti spodnje obvestilo. Izberete opcijo: join from your browser ali 
download app (če želite vstopati iz aplikacije). Ni potrebe po aplikaciji!  
 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek


• Izberete ime (vaše ime in priimek)  
 

Bodite pozorni na pojavna okna – če želite uporabljati mikrofon in kamero – morate 
uporabo dovoliti (v različnih brskalnikih na različne načine) 
 

• Izberete, če želite vklopiti mikrofon in kamero ter se pridružite (Join meeting)  


