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Pozdravljeni učenci! Oglašam se vam, ker ne morem, da ne. Pa saj me poznate in veste, kako rada skupaj z
vami komentiram dogajanja okrog nas, aktualiziram pouk. In prav je tako! Šele, ko se zavedamo
uporabnosti znanja v vsakdanjem življenju, spoznamo njegovo pravo vrednost. Pa poglejmo kaj geografsko
zanimivega se dogaja zadnje dneve. Ne, na tem mestu ne bomo govorili o koronavirusu. To je naloga, za
katero sem vam navodila že zapisala. Tokrat so na vrsti aktualni podatki informativnega značaja, torej brez
naloge, brez dela za vas. Če ste le malo radovedni boste prebrali spodnje odstavke, tisti malo bolj
radovedni pa boste odprli tudi kakšno od spletnih povezav. Če želite karkoli dodati še sami (kot to radi
počnete v razredu in sodelujete med poukom, ko mislite, da smo zašli iz učne snovi in se sploh ne zavedate,
kako geografska je debata in kako z njo razvijate geografsko mišljenje), mi pišite na elektronski naslov:
geografija.zalec@gmail.com . Obvestite še vi mene o morebitni geografski novici!

21. marec je ZAČETEK KOLEDARSKE POMLADI in spomladansko enakonočje.
Če smo zelo natančni je bilo spomladansko enakonočje 20. 3. 2020. Enakonočje je astronomski pojav, ko
sta dan in noč teoretično enako dolga. Tako severna kot južna Zemljina polobla sta glede na Sonce v enaki
legi in prejemata enako količino Sončevih žarkov. Le ti padajo navpično na ekvator. Od tega dne dalje bomo
opažali, se dan začne daljšati, noč pa krajšati.
INFODROM: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/676
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21. marec je MEDNARODNI DAN GOZDOV.
Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov, dan promocije
gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Letošnji mednarodni dan
gozdov poteka pod geslom: »Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.«
Zavod za gozdove Slovenije:
http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/mednarodni_dan_gozdov_21_marec/index.html
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-21-marecmednarodni-dan-gozdov-gozdovi-in-biotska-raznovrstnost-predragoceni-da-bi-jih-izgubili-39574/

22. marec je SVETOVNI DAN VODA.
Letošnji svetovni dan voda je v znamenju podnebnih sprememb. Zavedati se moramo, da 2,2 milijardi ljudi
na svetu nima dostopa do pitne vode. Ceniti jo moramo kot dobrino, ki omogoča življenje. Voda iz pipe v
Sloveniji je pitna, torej je varna za uživanje, kar je še posebej izrednega pomena v času epidemije. Umivanje
rok in vzdrževanje redne higiene je prvo pravilo preventive, ne pozabite pa tudi na to, da je pitje vode
zdravo in hkrati prijazno do okolja!
Ministrstvo za okolje in prostor: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-letosnji-svetovni-dan-voda-22marec-je-v-znamenju-podnebnih-sprememb-ob-trenutni-situaciji-je-pomembno-tudi-sporocilo-da-je-vodaiz-pipe-varna-za-uzivanje/
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V nedeljo, 22. 3. 2020, je Zagreb z okolico prizadel najhujši POTRES v 140 letih.
Ta dogodek bi lahko spadal v rubriko SAJ NI RES, PA JE! Kot da ni dovolj hudo, ko svet pretresa pandemija
nove, hitro nalezljive bolezni, razširjene po vsem svetu – COVID 19 (koronavirus), je našo bližnjo okolico v
nedeljo, ob 6:24 zjutraj prizadel še močan potres. Zbudil je tudi marsikoga med nami! Epicenter
(nadžarišče) potresa je bil 8 km severno od Zagreba. Ljudje so v tem mrazu in v času epidemije zbežali na
ulice iz stanovanj, hiš, bolniki iz bolnic, mamice z novorojenčki iz porodnišnice. Katastrofa! Škoda je velika.

Se spomnite, kje so vzroki za nastanek potresov, kaj pomenijo pojmi HIPOCENTER, EPICENTER potresa?
Kakšne so posledice potresov? Kje so najbolj potresno ogrožena območja na svetu?
INFODROM: https://www.youtube.com/watch?v=0-QYdodX3lY
RTVSLO: https://www.rtvslo.si/okolje/novice/zagreb-prebivalce-po-potresu-poslali-domov-zanje-odprlitudi-studentski-dom/517986
ARSO POTRESI: http://potresi.arso.gov.si/potres/741195
E UČBENIKI: https://eucbeniki.sio.si/geo1/2495/index4.html (prelistaj učno snov o potresih, str.22 in 23)

Ostanimo zdravi! Učiteljica Tina Seibert
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