
DAN ZEMLJE 

 
 

»Naš modri planet je najbolj              

č udovito mož no naravno okolje. 

Njegovo ž ivljenje je naše                    

ž ivljenje, njegova prihodnost je 

naša prihodnost.« 

(Dalaj Lama) 

 

 

PRIPRAVILA: Špela Štusej 



ALI ME POZNAŠ? 

    KAKO SKRBIŠ ZAME? 

 

 

OSNOVNI PODATKI O ZEMLJI 

STAROST: približno 4,6 milijarde let 

ODDALJENOST od Sonca največja 149.600.000 km 

Luna je edini Zemljin naravni satelit in nam najbližje nebesno telo 

EDINI planet, ki omogoča življenje 

DOM 7, 7 milijardam ljudi in milijonom različnih vrst rastlin in 

živali 

Zemlja je 3. planet od Sonca in 5. največji 



NA ZEMLJI IMAMO: 

- okoli 7 milijard ljudi 

- 7 kontinentov 

- 5 oceanov 

- 140 morij 

- 196 držav 

- 250 000 mest 

- vsak dan okoli 200 000 rojstev 

 

? KAKO DOLGO ŽE OBSTAJA NAŠ 

PLANET ?  

Zemlja se je oblikovala 

pred približno 4.6 milijarde let.  

 

 

 

 

KAJ 
POTREBUJEMO

ZA 
ŽIVLJENJE 

NA ZEMLJI?

ZRAK

VODO

SONCE

PRST



ALI VEŠ KOLIKO JE ČISTE PITNE VODE 

NA ZEMLJI? 

ZEMLJA edini planet, ki na svoji površini premore tekočo 

VODO. 

 

 

 

 

 

 

Če bi torej z vodo napolnili 100 kozarcev, bi bilo 97 kozarcev napolnjenih s 

slano vodo, 2 kozarca s sladko vodo in manj kot en kozarec s pitno vodo. 

 

ZEMLJA SE IMENUJE MODRI 

PLANET, KER 71% POVRŠINE 

PREKRIVA VODA.  

 



POGLEJ SI NEKAJ 

FILMČKOV O 

NEPOGREŠLJIVIH 

VIRIH NA NAŠEM  

PLANETU ZEMLJA 

 

VODNI KROG --> https://www.youtube.com/watch?v=MOkRAVHtanE 

 

DAN BREZ ELEKTRIKE --> 
https://www.youtube.com/watch?v=evTTnEzr49U 

 

ELEKTRIKA --> https://www.youtube.com/watch?v=lypWQnDxHG0 

 

UPORABIMO SONCE --> 
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8gHAgTzn0 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE --

> https://www.youtube.com/watch?v=orLqxPDlI1k 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOkRAVHtanE
https://www.youtube.com/watch?v=evTTnEzr49U
https://www.youtube.com/watch?v=lypWQnDxHG0
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8gHAgTzn0
https://www.youtube.com/watch?v=orLqxPDlI1k


Nekaj zemeljskih 

ekstremov 

VREMENSKI EKSTREMI:  

- najvišja dnevna temperatura zraka (v senci) 57,8 °C  

 

to je bilo v Libiji, 13. 

9. 1922 

 

 

- najbolj SUH KRAJ na svetu --> 

puščava ATAKAMA (Čile) – tam 

ponekod ni deževalo že več  

stoletij 

 

- najnižja dnevna temperatura zraka – 89,2 °C 

 

to je bilo na 

Antarktiki, 21. 7. 

1983 

 

 



 

 

 

EKOLOŠKI PROBLEMI 

-->Pomanjkanje pitne vode 

-->Sečnja, požiganje in obolelost 

gozdov povzroča izumiranje rastlin, 

živali in vpliva na življenje ljudi.  

ALI VEŠ? Svet vsako sekundo izgubi za nogometno 

igrišče velik del deževnega gozda. 

-->Uporaba zdravju in naravi škodljivih 

snovi  

-->Velika poraba energije in svetlobna 

onesnaženost 



-->ONESNAŽEVANJE ZRAKA  

Današnje onesnaženje je 400-

krat večje kot pred 30 leti. 

Zgorevanje premoga, nafte, 

plina oddaja CO2 v ozračje in 

tam zadržuje toploto.  --> POSLEDICE:  SEGREVANJE 

OZRAČJA 

Promet je velik onesnaževalec zraka.  

? Kako bi lahko rešili problem oz. 

zmanjšali delež avtomobilov na 

cestah? 

 

OGLEJ SI FILMČEK --> 

PROMET     
https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU&t=

20s 

-->ONESNAŽEVANJE OKOLJA  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU&t=20s


-->Uporaba pesticidov 

v kmetijstvu 

? Kakšno kmetijstvo je 

prijazno do okolja in koristno 

za naše zdravje? 

 

KAJ JE PO TVOJE 

NAJVEČJA EKOLOŠKA 

TEŽAVA V ZADNJIH 

DESETLETJIH?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največji ekološki problem --> PLASTIKA 

 



Svet je v slabih 70 letih proizvedel 8,3 milijarde ton 

plastike, še največ v zadnjih letih. 

 V svetu se vsako sekundo proda 1 

milijon plastenk.  

A več kot 8 milijonov ton plastike 

vsako leto konča v naravi -morju. Plastiko morski 

tokovi odnesejo na 

vse konce, tudi na 

najbolj oddaljene in 

nenaseljene koščke 

sveta. 

ALI VEŠ? Vsako 

leto porabimo okoli 500 milijard plastičnih vrečk. To 

je približno 70 na vsako osebo in večino vrečk 

zavržemo! Plastična vrečka, ki jo potrebujemo le 

nekaj minut, razpada stoletja.  

 

 

 



OBNAŠAJMO SE 

ODGOVORNO! 

Nismo edini prebivalci na planetu Zemlja! 

Oglej si video o problematiki odpadkov v okolju. 

https://www.youtube.com/watch?v=5BNHeQP3i9Y 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BNHeQP3i9Y


KAJ LAHKO STORIMO ZA NAŠ PLANET 

 

 

 

Varčujmo z vodo. 

Ločujmo odpadke in jih mečimo v koš.

Varčujmo z elektriko in ugašajmo luči.

Ne uničujmo rastlin

Namesto avtomobila, večkrat uporabimo kolo in hodimo peš.

Bodimo skrbni do živali.

Negujmo rastline in sadimo drevesa.

Sodelujmo v čistilnih akcijah, 
urejajmo gredice, vrtove…

Ne odlagajmo odpadkov v 
naravi!



Oglej si video: 22. APRIL – SVETOVNI DAN ZEMLJE 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A


 

 

Kako dobro poznaš naš planet ZEMLJO? 

 

• Približno koliko sem stara? 

• Kdo je moj najbližji sosed/a? 

• Koliko prebivalcev živi na mojem 

planetu? 

• Pravijo, da sem modri planet? 

Zakaj? 

• Ali veš koliko pitne vode imaš na voljo na Zemlji? 

• Kaj povzroča moje zdravstvene težave? 

• Kdaj praznujem rojstni dan? 

• Kaj lahko storiš dobrega za naš planet Zemljo? 

 



 


