
Dragi učenci! 
 

1. ura: 
Prejšnji teden ste napravili nekaj poskusov. Upam, da vam je šlo. Če ste kaj poslikali, pošljite 
fotografije.Sicer pa najprej preverimo odgovore: 
1. Kaj je zračni tlak? Občutimo ga kot težo zraka.Opiši in nariši, kako si ga predstavljaš. 
2. S čim ga merimo? Z barometrom.  
3. Kako se zračni tlak spreminja? S temperaturo in vlago v zraku. 
4. Ali mogoče veš, kako zračni tlak vpliva  na človekovo počutje? Nagla sprememba 
vremena, zlasti čas nevihte ali močnega vetra lahko neugodno vplivajo na človeški 
organizem. Ljudje lahko imajo občutek slabosti, so potrti, čutijo glavobol ter se splošno slabo 
počutijo, lahko so bolj utrujeni in razdražljivi.  
 
V zvezek si zapišite še tole:  
Če zračni tlak pada, se vreme navadno slabša. Kadar pa zračni tlak raste, se vreme 
izboljšuje. 

 

2., 3.ura: Veter 
Gibanje zraka občutimo kot veter. V učbeniku si boste prebrali poglavje o vetru /stran 50, 
51). Oglejte si tudi sličice. Poglejte si še ppt NIT energija vetra. Potem pa v zvezeke zapišite 
naslov Veter. S pomočjo učbenika in ppt v zvezek oblikujte zapis, ki je lahko v obliki 
miselnega vzorca. V pomoč naj vam bodo spodnje besede z nekaterimi pojasnili. Pri 
spodnjih treh boš poiskal sam. Seveda pa lahko še marsikaj dodaš. 
 

1. KAJ JE VETER: 
Gibanje zraka občutimo kot veter. Zrak se premika od kraja z večjim tlakom proti kraju z 
manjšim tlakom.  
2. SMER VETRA: 
Vetrovi lahko pihajo v različne smeri. Smer vetra kaže petelin na strehi, zastavica, vetrna 
vreča 
3. MOČ VETRA: 
Vetrovi pihajo z različno hitrostjo in imajo zato različno moč. Lahko podirajo drevesa, 
odkrivajo strehe, rušijo stavbe. Moč vetra merijo z vetromerom. 
4. VRSTE VETRA: 
Najbolj znan veter pri nas je burja, ki piha na Primorskem. Je nevarna za promet in vpliva 
tako na rast dreves (postrani) kot na gradnjo hiš (položne strehe, obtežene s kamenjem) 
Ostali vetrovi: sapica, severozahodnik, orkanski vihar… 
5. POMEN VETRA: 
6. UPORABA VETRA: 
7. METEOROLOG: 
 
 
Če boš hiter in ti bo postalo dolgčas, lahko ponoviš snov za nazaj. 
 
Uspešno delo vam želim. 
 
 

. 


