Pozdravljeni devetošolci!
V bistvu bi morala biti naša uvodna ura v tem tednu namenjena pogovoru o našem skupnem taboru v Tolminu in
znamenitostih, ki bi jih na naši poti obiskali.
Takole »na daljavo« bomo v tem tednu vseeno užili delček našega druženja, saj bomo skupaj spoznavali značilnosti
PREDALPSKIH POKRAJIN.
Osnova vašega dela bo vaš učbenik, zemljevid in zvezek. Seveda ni prepovedano uporabiti informacij na
https://eucbeniki.sio.si/geo9 (strani, ki jo že dobro poznate).
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RAZMISLI O razlikah med ALPSKIMI in PREDALPSKIMI POKRAJINAMI
Koliko razlik znaš našteti? (razlike v površju, podnebju, količini padavin, poselitvi, gospodarskih dejavnostih,….)
V učbeniku, str.107-109 (star) ali 98-101 preberi osnovne značilnosti PREDALSPKIH POKRAJIN in jih poišči na karti.
V zvezek napiši naslov PREDALPSKE POKRAJINE
Če imaš možnost, tabelo sprintaj; če tiskalnika nimaš, pa ti bo vzelo 3 minute, da jo narišeš v zvezek.
S pomočjo besedila v učbeniku, tabelo izpolni.
V stolpcu DELI, PREPIŠI IMENA, V UČBENIKU pisana s krepko (npr. DELI ZAHODNEGA PREDAPLSKEGA HRIBOVJA:
Tolminsko, Cerkljansko-Idrijsko, Škofjeloško, Polhograjsko).
Z delom se ne mudi. Pričakujem, da bo tabela narejena in nalepljena v zvezek do petka, 20. 3. 2020
Ker pa to vključuje čas tabora, pa lahko (za pluske) raziščeš in zapišeš nekaj povedi o:
- Rudniku živega srebra v Idriji (ogledali bi si ga v sredo) in
- Kobariškem muzeju (obiskali bi ga v petek).

Želim vam, da boste dopoldanski čas, ki je sicer namenjen pouku učinkovito izkoristili. Za nejasnosti sem vam na voljo na
objavljeni elektronski pošti, ravno tako v primeru, če bi morda kdo ta čas izkoristil za pripravo predstavitve. V tem primeru
smo na vezi.
Ostanite zdravi, pa se vam kmalu spet oglasim.

Andreja Svetičič
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PREDALPSKE POKRAJINE – preglej tvoje zapise in naredi nalogo, rdeče zapisano, pod tabelo!
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kamnine, podnebje, rastje, vode)
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Tolminsko hribovje
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HRIBOVJE

Posavsko hribovje

- Nadpovprečne strmine, ozke doline in grape
- Višji deli iz mezozoiskih apnencev in
dolomitov; nižji deli iz paleozoiskih glinavcev
in peščenjakov
- Reke: Soča, Idrijca, Bača, Selška in Poljanska
Sora (potek razvodnice – ponovi)
- veliko padavin preko celega leta (glej
klimogram Tolmina (uč, str. 108)
- Nižje nadmorske višine
- višji deli iz apnencev in dolomitov
- nižji svet in uravnave iz paleozojskih
glinavcev in peščenjakov
- dna podolij pa iz laporjev in peščenjakov
(ostanek nekdanjega Panonskega morja)
- najpomembnejša reka je Sava, tudi Savinja

SEVEROVZHODNO
PREDALPSKO
HRIBOVJE

LJUBLJANSKA KOTLINA

Cerkljansko-Idrijsko h.
Škofjeloško h.
Polhograjsko h.

Zgornja Savinska dolina
Velenjska kotlina
Vitanjske Karavanke
Pohorsko podravje
(Pohorje, Kozjak, Strojna)

Dežela
Blejski kot
Dobrave
Kranjsko-Sorško polje
Kamniško -Bistriško polje
Ljubljansko polje
Ljubljansko barje

- pestra kamninska sestava
- iz apnenčastih planot in magmatskih kamnin
(Zgornja Savinjska dolina)
- Pri Vitansjkih Karavankah so vrhovi iz
apnenca
- Pohorsko podravje sestavljajo magmatske in
metamorfne kamnine (manj strmo)
- je tektonska udornina, ki so jo reke nasule s
prodom in peskom, ponekod ilovico
- površje je v glavnem ravno; reka Sava je
urezala terase

POBRSKAJ ZA ZANIMIVOSTMI OBARVANIMI RDEČE in jih s parimi (5 povedmi) OPIŠI v zvezek.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
(poselitev, prebivalstvo, gospodarske
dejavnosti)
- redka poselitev (slaba prometna
povezanost); poselitev omejena le na
doline (gručasta naselja), v višjih delih
samotne kmetije in zaselki
- slabe možnosti za poljedelstvo
- boljše za živinorejo in gozdarstvo
- hidroelektrarne nekoč rudnik živega
srebra, pomemben TURIZEM!
- poselitev podobna kot v zahodnem
predalpskem hribovju
- večji kraji v dolinah (Litija, Laško), v
hribovju predvsem vasi, zaselki in
samotne kmetije
- železnica (Zidani most), cesta
- Črni revir!

ZANIMIVOSTI

- v hribovitih predelih prevladujeta
živinoreja in gozdarstvo (lesna industrija)
- v Velenjski kotlini premogovnik in
termoelektrarna, železarna Ravne na K.
- na Dravi hidroelektrarne (ostale reke:
Meža, Mislinja, Paka)
- pomemben turizem (tudi turistične
kmetije)
- dobre možnosti za kmetijstvo (ravno in
debela prst), živinoreja in poljedelstvo
- najbolj industrializirano in urbanizirano
območje, zato pomembne tudi storitvene
dejavnosti
- zgostitev preb., dnevne migracije,
prometni zamaški

Lovrenška jezera na
Pohorju
ugrezninska jezera
Črna na Koroškem
Geopark Karavanke
Rudnik Mežica

Divje jezero
Bolnica Franja
Jama Divje babe
Neolitska piščal
Idrijski rudnik
Čipke
Idrijski žlikrofi
Črni revir
Trojane
Rudnik Sitarjevec
Kum
TRI KRASNE

Blejsko jezero se je
obarvalo rdeče

