
Lep pozdrav, ponovno! 

 

Pa se že tretji teden družimo tako »na daljavo«.  

Prejšnji teden smo spoznali pojem REVOLUCIJA. V kolikor si preveril svoje delo, potem imaš v 

zvezku sedaj pravilno narisane pomembne vzporednike, ki imajo posebna imena. 

Si si pogledal prejšnji filmček? Upam da, saj si verjetno tako dobil vpogled v gibanje Zemlje in 

njene posledice, o katerih bomo govorili danes. 

Zapiši nov naslov v zvezek:  

LETNI ČASI  (zapiši): 

Ker Zemlja kroži okoli Sonca in ker je zemljina os nagnjena, prejemajo različni kraji na Zemlji 

različno količino sončnega sevanja. (poglej si naslednje sheme in jih preprosto nariši v zvezek) 

 

napiši:  

Večji kot je vpadni kot sončnih žarkov (A), večje 

je segrevanje tal; manjši kot je kot (C), manjše 

je segrevanje tal. (poglej naslednjo sliko in v 

mislih odgovori na vprašanja.) 

 

a) S katero črko je označen kraj, kjer padajo žarki pod največjim 

kotom in zato najbolj segrevajo tla? 

b) S katero črko je označen kraj, kjer je vpadni kot sončnih žarkov 

najmanjši in zato najmanj segrevajo površje? 

ZAPOMNI SI, DA SONČNI ŽARKI VEDNO SEGREVAJO TLA, 

TLA PA ODDAJAJO TOPLOTO! 

 

Zapiši: Začetek letnih časov je vezan na posebne položaje Zemlje na poti okoli Sonca. (lahko si še 

enkrat pogledaš prej omenjen filmček) 

V nadaljevanju bomo spoznali te 4 datume, ki označujejo začetke posameznih letnih časov. 

zapiši: 

21. 3. začetek pomladi 

21. 6. začetek poletja 

23. 9. začetek jeseni 

21. 12. začetek zime 

!!! Letni časi so na S in J polobli ravno obrnjeni; npr. ko 

je na S polobli poletje, je na J polobli zima. 



 

(ne piši): V nadaljevanju bomo s pomočjo slikic razložili položaje Sonca v 4 datumih, ki označujejo 

začetke letnih časov. 

 

Pri vsaki sličici nas bo zanimalo: 

a) Kam padajo sončni žarki pravokotno? 

b) Katera polobla (severna ali južna) je bolj osvetljena, dobi več sončnih žarkov in je zato 

toplejša)? 

c) Kakšno je razmerje med dolžino dneva in noči? Kaj se z dolžino dneva in noči začne dogajat 

po tem datumu. 

d) Kako ta dan imenujemo? 

e) Kje imajo tistega dne kraji polarni dan ali polarno noč? 

To se bomo spraševali za vsako sliko posebej. 

 

SLIK NI POTREBNO TISKATI, BESEDILO OB NJIH PA MORAŠ ZAPISATI! 

Če imaš možnost, jih sicer lahko; če pa te možnosti nimaš, pa jih sam nariši. Ne barvaj celin, 

oceanov, ampak označi samo vpadni kot sončnih žarkov, glavne vzporednike in osvetljenost.  

Če se ti zdi prezahtevno, pa lahko počakaš na slikice, ki jih boš dobil v šoli, ko se zopet vidimo. 

Poskrbi, da bodo stvari pregledne, zato pusti med posameznimi datumi dovolj prostora. 

 

 

ZA RADOVEDNE! 

Pobrskaj in zapiši, koliko je bil dolg dan in koliko  

noč, ko si pisal tole snov. Ne pozabi zapisati  

datuma!  

 

Pred nadaljevanjem si še enkrat oglej filmček: Klikni na ikono filmček, pri stranskem zapisu: 

statistična dejstva. Položaje Zemlje ob posameznih dnevih primerjaj s sličicami, ki sledijo. 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6UC_2izd&pages=60-61   

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6UC_2izd&pages=60-61


21. 3. SPOMLADANSKO ENAKONOČJE 

a) Kam padajo sončni žarki pravokotno? Na ekvator 

b) Katera polobla je bolj osvetljena? Obe enako. 

c) Kakšno je razmerje med dolžino dneva in noči? Povsod na 

Zemlji sta dan in noč enako dolga. 

d) Kako imenujemo ta dan? Spomladansko enakonočje. (po 

tem dnevu se začne na S polobli dan daljšat) 

 

21. 6. POLETNI SONČEV OBRAT ALI POLETNI SOLSTICIJ 

a) Sončni žarki padajo pravokotno na severni povratnik. 

b) Bolj je osvetljena (več sonca dobi) severna polobla. 

c) Na S polobli je dan najdaljši, na J pa najkrajši. 

d) Ta dan imenujemo poletni sončev obrat ali SOLSTICIJ. Po 

tem dnevu se začne na S polobli dan krajšat. 

e) Med S tečajnikom in S polom imajo kraji POLARNI DAN. 

 

23. 9. JESENSKO ENAKONOČJE 

a) Sončni žarki padajo pravokotno na ekvator. 

b) Obe polobli sta enako osvetljeni. 

c) Povsod na Zemlji sta dan in noč enako dolga. 

d) Ta dan imenujemo JESENSKO ENAKONOČJE. (po tem dnevu 

se na S polobli dan še naprej krajša. 

 

 

21. 12. ZIMSKI SONČEV OBRAT ALI ZIMSKI SOLSTICIJ 

a) Sončni žarki padajo pravokotno na južni povratnik. 

b) Bolj je osvetljena (več sonca dobi) južna polobla. 

c) Na J polobli je dan najdaljši, na S pa najkrajši. 

d) Ta dan imenujemo zimski sončev obrat ali SOLSTICIJ. Po 

tem dnevu se začne na S polobli dan daljšat. 

e) Med S tečajnikom in S polom imajo kraji POLARNO NOČ, 

med J tečajnikom in J polom pa POLARNI DAN. 

 

Ko boš tole vse narisal, pa boš imel možnost prisluhniti tudi zvočni razlagi. Navodilo sledi!       


