
Spletna ura GEO 2:
Avstralija in Oceanija

NAVODILA za DELO: 
v zvezek si napiši naslov AVSTRALIJA IN OCEANIJA in podnaslov 
AVSTRALIJA - naravnogeografske značilnosti. Nato s pomočjo 

učbenika na str. 34 - 38 odgovori na vprašanja, ki sledijo v 
nadaljevanju. Najprej pa bomo malo razmišljali..

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek!



Svoja razmišljanja zapiši v 
zvezek..



1. Avstralija je najmanjša / največja celina. (pravilno obkroži)
2. Opredli lego Avstralije!
3. Kaj je Avstraliji vtisnilo značilen pečat in zakaj?
4. Katera so najznačilnejša drevesa v Avstraliji? Naštej nekaj 

značilnosti drevesne vrste! (pomagaj si tudi s spletom)
5. Katere kulturne rastline so Evropejci prinesli v Avstralijo?
6. Avstralija je slabo / dobro razčlenjena celina in mlada / stara po 

nastanku. (pravilno obkroži)
7. V katerem delu Avstralije je površje bolj gorato in kako zgleda to 

gorovje?
8. Kaj je koralni greben in kje ga imamo v Avstraliji?



9. Površje Avstralije razdelimo na 3 velike naravne enote:

Na Z: Osrednji del: Na V:

10. Kateri dejavniki vplivajo na podnebje v Avstraliji? Kakšno vlogo 
igrajo vzhodna gorovja?

11. Kje so najbolj sušna območja in kje je največ padavin? Obrazloži 
zakaj!



12. Opiši podnebje v Avstraliji!

Severni del J in JV V in JV

13. Naštej dve avstralski trajni reki! Kje ležita?

14. Kaj je arteški vodnjak in kako deluje? 

Delovanje arteškega vodnjaka si v angleškem jeziku lahko ogledaš na:
https://www.youtube.com/watch?v=gRESTMZudwU

https://www.youtube.com/watch%3Fv=gRESTMZudwU


In še kratka vaja, 
da ponovimo 
snov o površju..

Vajo si lahko
natisneš, lahko
pa skiciraš v
zvezek in jo 
rešiš!



Poleg tega se lahko še malo pozabavaš in Avstralijo spoznaš še bolje s 
pomočjo naslednje brezplačne strani: 
https://www.ucimse.com/razred8/naloge/avstralija-in-oceanija

Najprej seveda se moraš registrirati (če se še nisi):
- Klikni na zavihek REGISTRIRAJ SE
- Vpiši svoje podatke in na koncu odkljukaj STRINJAM SE s splošnimi

pogoji
- Nato moraš odpreti elektronsko pošto in potrditi prijavo
- Odpre se ti otok, na zgornjem delu zaslona moraš odkljukati

brezplažno uporabo strani in izbrati razred (8.)
- Odpre se ti OTOČJE za 8. razred, klikneš GEOGRAFIJA in nato

AVSTRALIJA…ostala navodila ti da program, uživaj!

https://www.ucimse.com/razred8/naloge/avstralija-in-oceanija

