Pozdravljeni, šestošolci!
Znanje, ki ste ga pridobili in izkazali v spletni nalogi, vam bo zelo koristilo pri našem naslednjem
poglavju. V zvezek zapišite:

Nov večji naslov : TOPLOTNI PASOVI
in podnaslov: VREME IN PODNEBJE

Odpri UČ, str. 44, 45 in najprej preberi besedilo!
Z vremenom in podnebjem ste se srečali že v 5. razredu, zato bomo snov le ponovili. Zapis:

1. VREME je trenutno stanje v ozračju v določenem kraju. Stanje v ozračju spremljamo s pomočjo
METEOROLOŠKIH POSTAJ, ki merijo temperaturo, vlažnost, količino padavin, zračni pritisk, veter
in oblačnost.

(Oglej si spodnjo sliko in ponovi od lanskega leta! Ne prepisuj besedila na levi!)

Zapis nadaljuj!
2. PODNEBJE je povprečno vreme določenega kraja ali območja v daljšem časovnem obdobju.
Na podnebje vplivajo:
•
•
•

Geografska širina (oddaljenost od ekvatorja)
Oddaljenost od morja (kako?)
Nadmorska višina (kako?)

Podnebje vpliva na (razmisli kako) :
•
•
•
•

Gostoto poselitve
Način gradnje
Kmetijstvo
Način življenja

Človek s svojim delovanjem
vse bolj vpliva na podnebje!
(razmisli o podnebnih
spremembah!)

Zapiši: Značilnosti podnebja nam prikazuje poseben graf, ki se imenuje KLIMOGRAM. V njem so
prikazane povprečne temperature in količina padavin nekega kraja preko celega leta.
Temp. je narisana z rdečo krivuljo, padavine pa z modrimi stolpci.

Oglej si razlago KLIMOGRAMA!

Sedaj pa poglejmo v praksi! Oglej si spodnji klimogram in poglej, če ga razumeš? V zvezek
odgovori na vprašanja ob klimogramu, da jih boš lahko preveril!

Pravilni odgovori:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Januarja in decembra.
Približno 00 C
Julija, približno 200 C
Januarja, približno 40 mm.
Avgusta, približno 125 mm
Poleti (junij, julij, avgust)
1034 mm

a)

V katerem mesecu je v Mariboru najhladneje?

b)

Koliko je takrat povprečna temperatura?

c)

Kdaj je najtopleje? Koliko je takrat temperatura?

d)

V katerem mesecu pade najmanj padavin? Koliko?

e)

V katerem mesecu pade največ padavin? Koliko?

f)

V katerem letnem času pade največ padavin?

g)

Kolikšna je skupna letna količina padavin v tem kraju?

KO GLEDAŠ TEMPERATURO,
VEDNO GLEJ VREDNOSTI V 0 C,
po navadi levi del grafa,
KOLIČINA PADAVIN PA V MM
(po navadi desni del grafa)

DODATNA NALOGA (kdor želi)!

Če jo boš natisnil, delaj direktno.
Če je natisniti nimaš možnosti, jo naredi v zvezek tako, da graf narišeš (kot pri MAT) in vanj
vrišeš temperaturno krivuljo in padavinske stolpce po podatkih iz tabele in navodilu pod njo!

Narejen klimogram (v zvezku) fotografiraj in mi sliko pošlji na andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si

