
GEO6B ZEMLJA V VESOLJU IN NJENO GIBANJE 12. teden, 2.6. 2020 
Najprej domača naloga: 5. vaja: 

 

 

 
 
 
 

 
 

**************************************************************************** 

LETNI ČASI 
(U48) 

 
Najprej poslušaj razlago: https://www.youtube.com/watch?v=GJYMESKBD78 in še enkrat 
https://www.youtube.com/watch?v=naEfgjmsxuc&t=35s 
**************************************************************************** 
 
Zemlja neumorno kroži okrog Sonca. Enkrat gleda Sonce severni tečaj, drugič južni tečaj, saj je 
nagnjena za 23,5°. 
 
Katere letne čase poznaš?  
Kateri letni čas je sedaj? 2. junij – je še pomladni datum. Pri nas, ki smo na severni polobli, imamo 
pomlad od 21. marca do 21. junija.  
V U 46 poišči datum 21.marec. Kaj vidiš? Kaj se zgodi 21. marca? 
 
 
 

 

21. marca in 23. septembra (pomladansko in 
jesensko enakonočje) 
 

• opoldne pada Sončeva svetloba 
pravokotno na ekvator (poglej rdeč 
žarek levo), zato sta S in j polobla enako 
osvetljeni  
 

• na S polobli se 21. marca začenja 
pomlad, na J polobli pa jesen  
 

• dan traja 12 ur, noč 12 ur, zato imamo 
pomladansko in jesensko enakonočje. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GJYMESKBD78
https://www.youtube.com/watch?v=naEfgjmsxuc&t=35s


GEO6B ZEMLJA V VESOLJU IN NJENO GIBANJE 12. teden, 2.6. 2020 
 
 
Zemlja potuje naprej (glej v U 46) in mi se ustavimo na datumu 21. 6. Kateri pol je obrnjen proti 
Soncu? Kateri pol je v temi? 
 
 

 

21. junij ali poletni Sončev obrat: 
 

• sončeva svetloba opoldne pada 
pravokotno na severni povratnik, zato 
je S polobla bolj osvetljena kot južna  
 

• na severni poluti se začenja poletje  
 

• Sonce je na severni poluti ta dan najvišje 
na nebu  

 
• na severni poluti je najdaljši dan v letu – 

po tem dnevu se noči daljšajo  
 

• med S tečajnikom in S tečajem imajo 
polarni dan (Sonce je več kot 24 ur nad 
obzorjem) 

 
Zemlja potuje naprej in 23. septembra, ko se na severni polobli začne jesen, je položaj Zemlje prav 
takšen kot pri pomladi. Glej sliko zgoraj. 
 
 
 

 

21. december ali zimski Sončev obrat:  
 

• sončeva svetloba opoldne pada 
pravokotno na južni povratnik, zato je J 
polobla bolj osvetljena kot Severna 
  

• na severni poluti se začenja zima  
 

• na južni poluti je najdaljši dan v letu, na 
severni pa najkrajši dan  

 
• med J tečajnikom in J tečajem imajo 

polarni dan,  na severu  je polarna noč 

 
 

 Astronomski letni časi se začenjajo na severni polobli takole: 

– pomlad 21.3. 

– poletje 21.6. 

– jesen 23. 9  

– zima 21. 12. 

Reši U48 in 49/8. In 9. nalogo 


