
2. teden 23.3-27.3.2020

GEOGRAFIJA    9.r

Pozdravljen/a! Upam, da si dobro in da si s šolskim delom že lahko 
začel. Tukaj so navodila za nov teden.

Moj e-naslov: anja.rajh@guest.arnes.si
Vesela bom tvojega e-sporočila :)

 www.irokus.si

Naloži si i- učbenik in i-DZ ter i-samostojni DZ. Sedaj so vsi na voljo. 
Če imaš težave z aktiviranjem ali nalaganjem učbenikov in dz v svojo i-zbirko, 
me prosim kontaktiraj na moj 
e-naslov in poslala ti bom nadaljnja navodila. Lahko pa seveda uporabljaš svoj 
učbenik, učni listi in strani iz DZ pa so spodaj v dokumentu.

1. Ura:  Preverjanje znanja: 
- preveri rešitve iz dz iz prejšnjega tedna

http://www.irokus.si/
mailto:anja.rajh@guest.arnes.si


 prilepi si oba lista v zvezek

 V priponki imaš dokument s preverjanjem znanja o gospodarstvu, reši ga
in mi ga naslednji teden pošlji kot posnetek zaslona na moj e-mail 
naslov. (ni obvezno, bo pa nujno pred ustnim ocenjevanjem)

2. Ura: Učni pripomočki: učbenik str. 52-54 ali v novih 
učbenikih 58-60, DZ, str. 38/1 in  zvezek

- Začeli bomo z novo snovjo o pokrajinah Slovenije. Najprej so na vrsti 
Alpske pokrajine (velik naslov)
- Preberi si snov v učbeniku 
- Prepiši si v zvezek učno snov (spodaj)
- Reši 1. nalogo v DZ in si jo prilepi v zvezek (ne zavrzi ostalih, ker jih 
boš potreboval kasneje)



ALPSKE POKRAJINE U str. 52-54

LEGA IN NASTANEK

 Alpe v Evropi segajo v Italijo, Švico, Nemčijo, Avstrijo, Francijo in z JV
delom tudi v Slovenijo (od Ligurskega morja oz. Genovskega zaliva do 
Panonske nižine).

 Alpe v Sloveniji obsegajo SZ in severni del države. 

 Alpe so mlado nagubano gorstvo nastale z alpidskim gubanjem v kenozoiku 
(terciarju)

 značilna slemenitev je   vzhod- zahod

- kamninska zgradba: zgrajene so pretežno iz apnenca in delno dolomita 
mezozojske starosti 

POVRŠJE 

 Alpe sestavljajo  visokogorje, alpske zakrasele planote in vmesne doline.

 Alpske pokrajine delimo na tri skupine:

1. Julijske Alpe:

 so najvišje in najobsežnejše 

 segajo v Italijo (Beneški Slovenci) 

 najvišji vrhovi so: Triglav 2864 m, Škrlatica, Krn, Jalovec, Mangart 

 gozdnate alpske planote: Pokljuka, Mežakla, Jelovica

 ledeniške  doline: Trenta, Vrata, Kot, Krma, Planica

 rečne doline: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Soča (-HE potencial, 

vodnatost rek)
     

2. Kamniško – Savinjske Alpe:
            - nižji vrhovi kot pri Julijskih Alpah, manj obsežne 
             (med Ljubljansko kotlino in Karavankami
            - najvišji vrhovi: Grintovec 2558 m, Storžič, Ojstrica
            - planote: Velika planina (planšarstvo), Dleskovška planota
            - ledeniške doline: Logarska dolina
            - rečne doline: Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja



c)   Karavanke:
         - najnižje, razpotegnjene v smeri zahod- vzhod
         - segajo v Avstrijo (Koroški Slovenci) do Celovške kotline
         - najvišji vrhovi: Stol 2230m, Kepa, Peca
         - Dovžanova soteska: Tržiška Bistrica
         - Potočka zijalka na gori Olševi

Tipi reliefa:- visokogorski kras: žlebiči, škraplje, podi, kotliči, brezna, jame, 
melišča

          - ledeniško preoblikovan relief: ostri vrhovi, strme stene, ledeniška 
dolina v obliki črke U, ledeniška jezera, krnice, ledeniški nanosi morena, balvani

          



- rečno preoblikovan relief: rečna dolina v obliki črke V, soteske, rečne 
terase,  rečni nanosi (prod in pesek)

Na zemljevidu Slovenije poišči vse naštete geografske enote iz zapisa.
 V  pomoč  naj  ti  bo  interaktivno  gradivo:  https://folio.rokus-klett.si/?
credit=GEO9SDZ&pages=90-91 

 https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO9SDZ&pages=90-91 
  V svojo i-rokus zbirko si moraš naložiti samostojni DZ za geo 9.r.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO9SDZ&pages=90-91
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO9SDZ&pages=90-91
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO9SDZ&pages=90-91


       


