ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
obvezni izbirni predmet

Katerim razredom je predmet namenjen?

Za učence 8. razredov

Število ur na teden/letno: 1 ura tedensko, 35 ur na leto

Cilji predmeta:
Podrobneje bomo spoznali življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za
življenje drugačni kot pri nas:

- v tropskem deževnem gozdu,
- v puščavskem in polpuščavskem svetu,
- polarnih območjih,
- na potresnih območjih,
- na vulkanskih območjih,
- v gorskem svetu,
- ob morjih, v velemestih
… in še kje.
Pouk bo usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno, sodelovalno, projektno …) z
literaturo ter slikovnim, kartografskim in filmskim gradivom. Spremljali bomo aktualne dogodke
po svetu, pripravljali računalniške predstavitve, izdelovali plakate in imeli diskusije, izmenjavali si
bodo lastne izkušnje iz svojih popotovanj.
Učenci za aktivo sodelovanje pri pouku potrebujejo mapo za vstavljanje listov, sicer pa bomo
uporabljali različno literaturo, revije, zemljevide, internet …

Kratek program predmeta:
Izbirni predmet je primeren za učence, ki imajo radi geografske vsebine in ker se učne vsebine
navezujejo na nekatere iz učnega načrta za 8. razred, lahko svoje znanje še poglobijo.
V 8. razredu, kjer pri rednih urah geografije obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov, pogosto
zmanjka časa za bolj poglobljeno in zanimivo spoznavanje naravnega okolja in načina življenja človeka
v njem. Zato pri izbirnem predmetu življenje človeka na Zemlji te vsebine razširimo, poglobimo in
konkretiziramo na bolj sproščen način.
Po potrebi spremenite velikost okvirjev z besedilom oziroma jih prenesite na naslednjo stran.
Izvajalec
predmeta: Mojca Lipošek Zrim

vzgoji
učencev za pozitiven odnos do turizma in turistov. Predmet bi naj učencem vzbudil zanimanje za turizem
kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega dela in jih motiviral za pridobivanje znanja o
turizmu kot družbenem gibanju. Vsebine predmeta naj bi razvijale učenčev čut za ohranjanje in smotrno
izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

