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SPOZNAVANJE OKOLJA 

VREMENSKI POJAVI IN PADAVINE 

- Ne pozabi, včeraj si v Malo knjižico poskusov in opazovanj zapisal zadnjo 

meritev. Danes celotno tabelo fotografiraj in mi jo pošlji na spletni naslov.  

 

- Kaj je VREMENSKA HIŠICA? Kdo je VREMENOSLOVEC ali 

METEOROLOG? Kako napovedujejo vreme? (Preberi.) 

 

Napoved, ki jo slišimo na radiu, televiziji ali preberemo na internetu, pripravljajo 

meteorologi ali VREMENOSLOVCI. Pri tem si pomagajo s sateliti, ki krožijo v vesolju 

in ogromnim računalnikom po vsem svetu pošiljajo fotografije. 

S pomočjo satelitov lahko sledijo orkanom. Vidijo, kakšni so oblaki, ki potujejo nad 

nami, in kako hitri so. Z opazovanjem lahko napovejo, kako hitro bodo prišli k nam in 

ali bodo s seboj prinesli padavine.  

V veliko pomoč so jim tudi METEOROLOŠKE POSTAJE, ki so v vseh večjih krajih in 

na letališčih. 

Vsaka postaja ima VREMENSKO HIŠICO. 

Vremenska hišica meri temperaturo in vlago. Podatki se zbirajo vsako uro, se 

zapišejo v dnevnik in se pošiljajo v Ljubljano, kjer je sprejemni center, v katerem se 

zbirajo podatki iz vse Slovenije, ter od tam potujejo tudi naprej, po vsem svetu. 

Pozimi merijo tudi višino snežne odeje. To je SNEGOMER, s pomočjo katerega lahko 

vidimo, kolikšna je višina snega. 

 



V oblaku je na milijone drobnih kapljic vode, ki se zbirajo na dimu ali prahu, ki lebdi v 

zraku. Če vodne kapljice v oblaku zmrznejo padejo na tla kot snežinke. 

Z izrazom PODNEBJE označujemo značilnosti vremena na določenem kraju. 

 

Vremenska hišica: 

 

  

VREMENSKA NAPOVED: 

 

 



Za ogled vremena v Ljubljano, pogledamo obkrožene vremenske znake. Ti nam 

povedo, da bo v Ljubljani 10°C, delno oblačno z nekaj dežja, ter da bo pihal veter. 

 

Oglej si vremensko napoved. Ali lahko napoveš, kakšno bo vreme v tvojem kraju? 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK: 

VREMENOSLOVEC ali METEOROLOG je znanstvenik, ki se ukvarja z 

vremenoslovjem.  

SNEGOMER je naprava, s katero merimo višino snega.  

PODNEBJE je značilnost vremena na določenem kraju.   


