
Pozdravljeni! 

 

 Da ne pozabiš: danes (sreda) ob 10.30 
https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

 Navodila so na koncu tega dokumenta. 

 

 Na tem naslovu bom dosegljiv vsak delovni dan med 10.00 
in 11.00, če želiš individualno reševati težave, potrebuješ 
pomoč, dodatno razlago itd.  

 Če pošlješ mail, se lahko dogovoriva tudi za drug termin. 
Navodila za dostop so povsem na koncu dokumenta. V 
primeru težav z dostopom mi tudi pošlji mail 
(ales.bobek@guest.arnes.si) 

 

 

 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


 Preveri zapis držav, ki si jih imel za nalogo v ponedeljek: 
◦ V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski 

vzpon: Izrael, Japonska. 
◦ Mali azijski tigri: Južna Koreja, Singapur, Hongkong, Tajvan. 
◦ Proizvajalke nafte in zemeljskega plina: države ob Perzijskem 

zalivu. 
◦ Države v razvoju: Kitajska (veliko surovin in poceni delovne 

sile), Malezija, Indonezija, Tajska. 

 

 Rešitve nalog SDZ, str. 124 
◦ Str. 124, 3. naloga: Velika podjetja iz gospodarsko visoko 

razvitih držav selijo proizvodnjo v gospodarsko manj razvite 
države zaradi poceni delovne sile in pomanjkljive okoljske 
zakonodaje. 

◦ Str. 124, 4. naloga: individualni odgovori. 

 

 V zvezek napiši naslov Vzhodna Azija 

 Prepiši snov s prosojnic v nadaljevanju (Površje) 

 Reši nalogo 1 v SDZ, str. 128 
 

 





 Prevladujejo gorstva 
(posebej zahodni del) 

◦ Himalaja, Tibet 

 V del nižji 

◦ Mandžurija, Veliko 
kitajsko nižavje 

 Notranjost  

puščavska (Gobi,  

Tarim) 



 Življenjsko pomembni 
reki Huang He in 
Jangce: 

◦ Namakanje 

◦ Rečni promet 

◦ Pridobivanje  

električne energije  

(jez Treh sotesk) 

 

Jangce 

Huang He 



 

Jez Treh sotesk 



CISCO WEBEX navodila (predlagam uporabo Mozilla Firefox) 

• Klikni povezavo https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 
• Odpre se ti spodnje obvestilo. Izberete opcijo: join from your browser ali 
download app (če želite vstopati iz aplikacije). Ni potrebe po aplikaciji!  
 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek


• Izberete ime (vaše ime in priimek)  
 

Bodite pozorni na pojavna okna – če želite uporabljati mikrofon in kamero – morate 
uporabo dovoliti (v različnih brskalnikih na različne načine) 
 

• Izberete, če želite vklopiti mikrofon in kamero ter se pridružite (Join meeting)  


