
Pozdravljeni petošolci! 

Začel se je že tretji teden pouka na daljavo? Kako ste kaj? Kako vam grejo šolske stvari? Imate kašno 

težavo? Vprašanje? Bi mi želeli kaj sporočiti? Lahko mi pišete na naslov: renata.lesar@sola.velike-lasce.si . 

vesela bom vsakega vašega sporočila.                 

 

Pregledal boš domačo nalogo, ki so jo dobil v rešitvah za prejšnji teden. Upam, da ti gre in da delaš sproti.  

DOMAČA NALOGA 

4 značilnosti rek, ki tečejo v ravninskem svetu: po ravninah tečejo počasi, vijugajo in delajo rečne otoke; v 

preteklosti so pogosto poplavljale, zato so jih ogradili z nasipi. 

MRTVICA ali MRTVI ROKAV: nekdanja rečna struga, reka je našla novo, krajšo pot. Voda v stari strugi 

ostane, vendar ne teče več.  Voda nanaša usedline, kjer se naselijo različne rastline in živali 

Živali in rastline značilne za mrtvice si samo prepisal iz besedila Mrtvice reke Mure.  

PONOVNO SI POGLEJ SLIKOVNO GRADIVO O RAVNINAH V UČBENIKU NA STR. 40-43. 

Za ponavljanje predelane učne snovi lahko rešiš, če imaš možnost in čas, kvize in naloge na naslednji 

povezavi (Interaktivne vaje: GEOGRAFIJA, DRUŽBA: DRUŽBA ZA 4. IN 5. RAZRED: https://interaktivne-

vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html. Poglej zavihke: NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, ALPSKI SVET.  

Danes bomo spoznali gričevja obpanonskega sveta. 

Novo učno snov zapiši v zvezek. 
 

GRIČEVJA OBPANONSKEGA SVETA  

Učbenik str. 44-46 

1. Gričevje se dviguje okoli ravnin 

2. Obsežnejša gričevja: GORIČKO, SLOVENSKE GORICE, HALOZE  

3. NASELJA: največ jih je na slemenih, so razložena. Naselja so tudi v dolinah. 

4. TEŽAVA: zemeljski plazovi-usadi. Na strmih pobočjih brez dreves prst in slabo 

sprijete kamnine pogosto zdrsnejo navzdol. Navadno se to dogaja ob večjih deževjih. 

5. GOSPODARSTVO: vinogradništvo in sadjarstvo sta glavni kmetijski dejavnosti na 

prisojnih pobočjih. Osojna so poraščena z gozdom. 

TURIZEM v zidanicah in počitniških hišah, na vinskih cestah ter zdraviliški turizem npr. 

v  Zdravilišču Rogaška Slatina in Terme Olimia. 

               zemeljski plaz - posledice 
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Slikovnega gradiva ne rabiš tiskati! Je samo za ponazoritev! Poglej si še v učbeniku! 

 

 

Sadjarstvo  

         



Vinogradništvo: Slovenske gorice 

 

Haloze  

 

 

 

 

 

 

       Zdravo in srečno vsem!  

                Renata LH                                                      


