
 
 

 

DOLOČI SMER VETRA 
Povezan praktični poskus Timosthenesov kazalnik smeri 

vetra (anemoskop) 

Opis 

 

V tej učni uri bodo učenci spoznali 

vetrove, kako nastanejo in kako 

določiti smer vetrov. 

Učni cilji 

 

Učenci bodo: 

- Razvili osnovno znanje o 

smereh vetrov, 

- Presodili, v katero smer piha 

veter. 

Povezani šolski predmeti Geografija, fizika. 

 

 

 



 

Predpriprava za učitelja:  Učitelj naj pripravi material za 

izvedbo praktične aktivnosti.  

Predpriprava za učenca Razumevanje osnov geometrije 

(točka, črta, ravnina in meritve). 

Priporočljiva starost 7-14 let. 

Trajanje 2 uri. 

Zahtevnost Srednje zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kako vetrovi nastanejo? 

Vetrovi so neposredno odvisni od temperature, ki prevladuje na 

različnih delih zemeljske površine. Temperaturne razlike povzročajo 

vzdolžna in navpična gibanja zraka, ki jih imenujemo vetrovi. Nastanejo 

zato, ker se ogret zrak nagiba k dvigovanju višje, medtem ko hladnejši 

zrak prevzame njegovo mesto. 

Dejavnost 1: Naročite učencem, naj poiščejo informacije o tem, kako 

nastanejo vetrovi, in svoje ugotovitve razložijo svojim sošolcem. 

Dejavnost 2: Učencem pokažite naslednjo sliko in jih prosite, naj 

premislijo o pozitivnih in negativnih vplivih vetra ter se o tem pogovorijo 

med seboj. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Sličice, povezane z močjo 

vetra 



 
Korak 2: Smer vetra 

Običajno se o smeri vetra poroča glede na to, od kod prihaja. Severnik 

ali severni veter piha od severa proti jugu. Ljudje običajno govorijo o 

smeri vetra v kardinalnih (kompasnih) smereh ali v stopinjah. Tako ima 

veter, ki prihaja s severa, smer vetra, imenovano 0° (360°). Veter, ki 

prihaja z vzhoda, ima smer, imenovano 90° itn. 

Dejavnost 3: Učenci naj na spletu poiščejo slike, ki prikazujejo smer 

vetra v stopinjah. 

Dejavnost 4: Učenci naj spletu ali v svojih knjigah poiščejo informacije o 

"Hitrosti vetra" in "Teku z vetrom". 

Korak 3: Izdelaj Timosthenesov kazalnik smeri vetra (anemoskop)  

Učenci naj v skupinah sestavijo 3 ali 4 različne anemoskope in jih nato 

predstavijo razredu. Gradivo lahko priskrbi učitelj ali pa ga prinesejo 

učenci. 

Korak 4: Uporabi kazalnik smeri vetra (anemoskop) 

Učenci naj gredo na šolsko dvorišče ob različnih urah, da preizkusijo 

anemoskop in primerjajo smer vetra, ki so jo določili, s smerjo vetra, ki 

jo poročajo lokalne vremenske službe. Ali se podatki ujemajo? 



 

Ocenjevanje 

Naloga 1. Učencem naročite, naj poiščejo informacije o različnih vrstah 

vetrov in ustvarijo kratko PowerPoint predstavitev, ki jo lahko naložijo v 

skupno mapo na Google Drive ali v Drobox. 

 

Naloga 2. Učencem naročite, naj poiščejo informacije o delovanju 

vetrnih generatorjev in izpolnijo tablico (padlet) ali z drugimi delijo 

informacije prek blog zapisa. 

 


