Pozdravljeni, devetošolci!
Se mi zdi, da kar hitro minevajo dnevi, čeprav to delo »na daljavo« učiteljem ni ravno pisano na
kožo. Pogrešam živahnost razreda, komunikacijo; takšna in drugačna vprašanja; vi pa verjetno
pogrešate drug drugega; pa upam, da ne tudi razlage pri geografiji, saj ste že zelo samostojni.
Ker pa vseeno nimam skoraj nobene povratne informacije z vaše strani (dobila sem le en
prispevek, ki je bil označen kot »za pluske«), pa bom tokrat malo bolj stroga.
Verjamem, da ste vsi dopolnili tabelo o PREDALPSKIH POKRAJINAH (upam, da v prvem koraku
samostojno in ste šele kasneje preverili z mojo pomočjo
).
Kaj pa domača naloga? Si jo naredil? No, pa poglejmo! Če rešiš naslednja vprašanja, potem si
nalogo verjetno opravil!?

1. Iz Divjega jezera se izteka najkrajša slovenska reka. Dolga je le 55m. Ime reke?
2. Bolnica Franja se nahaja v ozki, težko dostopni soteski. Leta 2007 je bila v povodnji
uničena. Ime soteske?
3. Trojane, razloženo naselje, ki je nastalo ob regionalni cesti Ljubljana – Celje, je znano
predvsem po prodaji značilnih pekovskih izdelkov. Katerih?
4. V rudniku Sitarjevec so pridobivali večinoma svinčevo in živosrebrno rudo, v njem pa so
našli tudi več kot 60 vrst…….
5. Kum, ki mu rečejo tudi Zasavski Triglav je najvišji vrh ____________________ hribovja.
6. »V tri krasne« je turistični slogan Zasavcev, v katerem oglašujejo lepote treh ___________.
7. Lovrenška jezera so primer _____________________________ _________________.
8. V Črni na Koroškem, »vasi olimpijcev«, je najodmevnejše tekmovanje ekip v gradnji
snežnih _____________.
9. Geopark Karavanke je nastal na območju stika Jadranske (nekoč del Afriške) in Evrazijske
tektonske plošče (=Periadriatski šiv), katerega del je tudi območje »ugaslega vulkana« na
__________________________.
10. Razlog, da se je v zadnjih dneh Blejsko jezero obarvalo rdeče je _______________ ____.

Pod vprašanji imaš prostor, kamor napišeš rešitve. Le-te (samo rešitve) boš napisal v
zvezek, skupaj z odgovori na vprašanja, ki sledijo v nadaljevanju.
Vse skupaj »fotkni« in mi fotografijo pošlji na andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si
TOKRATNA NALOGA JE OBVEZNA. Rok za pošiljanje: SREDA, 25. 3. 2020

Kot ponovitev Predalpskih pokrajin boš odgovoril na naslednja vprašanja, ki jih
tudi prepišeš v zvezek. Zapis v zvezek NAJ BO BERLJIV!!!

1. Opiši značilnosti poselitve Predalpskih pokrajin in vzroke za to.
2. Po čem se Ljubljanska kotlina razlikuje od ostalih delov Predalpskih
pokrajin?
3. Katere gospodarske panoge prevladujejo v dolinah in kotlinah ter katere v
hribovitih predelih Predalpskega sveta?
4. Naštej dejavnike, ki so vplivali na industrializacijo Predalpskih pokrajin in
naštej vrste energijskih objektov (s primeri) v Predalpskih pokrajinah.
5. V Šaleški kotlini so nastala ugrezninska jezera. Katere dejavnosti bi se lahko
razvile ob njih?
6. V vsaki vrstici je pojem, ki ne sodi zraven. Zapiši ga v zvezek in utemelji
svoj odgovor. Odgovor je vezan na območje, del predalpskih pokrajin,
kamor izbrani ne sodi. Ni nujno da je to območje, lahko je značilnost.
Pojme poišči na zemljevidu.
a)
b)
c)
d)

Posavsko hribovje, Paka, Kum, Hrastnik, Črni revir, TE
Trbovlje
Kamniška Bistrica, Idrija, Blejski kot, Kranj, gl.mesto Slov,
koliščarji
Visoka barja, Celjska kotlina, Savinja, TE Šoštanj, Pohorje ,
Bled
Polhograjsko hribovje, Idrija, kleklanje, Rudnik živega srebra,
Blegoš, Trbovlje

Menim, da je za danes dovolj! Če naletiš na težavo, ali sem bila pri podajanju
navodila nejasna, pa mi le napiši! Saj veš, da ne grizem!

Aja, pa upam, da spremljaš tudi druga geografska dogajanja po svetu. Novica, ki je
včeraj (v nedeljo) dodobro pretresla sosednjo Hrvaško, natančneje Zagreb, seveda
ne more biti spregledana. Potres, tako blizu nas, nas seveda ob trenutno ne najbolj
prijetni situaciji, pač ne more pustiti ravnodušnih.
Se zavedaš, da se lahko to zgodi kadarkoli……, kjerkoli,…… komurkoli……???

BODI SOLIDAREN IN OSTANI DOMA!
Andreja Svetičič

Pozdravljeni, devetošolci!

Kako ste kaj?
Nekateri pridno pošiljate »domačo nalogo«, česar sem zelo
vesela. To zame pomeni povratno informacijo z vaše strani,
ki mi sicer zelo manjka.
Kaj pa pogrešate vi? Če je to del razlage ali pa zgolj klepet in
izmenjava mnenj, vas vabim, da našo skupno uro izpeljemo
kar v živo.
Priznam, da bo zame to prvič; za vas ne vem,…..ampak bomo poskusili.

Ste za?
Spodaj imaš povezavo, s pomočjo katere se boš v petek, 27. 3. 2020 ob 10.00 povezal v:
SKUPNEM DRUŽENJU UČENCEV 9.A IN 9.B RAZREDA.
V pol urnem druženju bomo pregledali odgovore na vprašanja, ki ste mi jih poslali (rok: sreda), pa
razjasnili kakšno dilemo, izmenjali kakšno informacijo in poskušali vsaj delno nadoknaditi tisto, za
kar smo v tej obliki dela prikrajšani.

Uporabljali bomo program Zoom, ki je zelo popularen tudi v poslovnem
svetu.
Vse kar morate narediti je:
▪

klikniti na spodnjo povezavo,

https://us04web.zoom.us/j/623497536?pwd=cmxtUFVkK3NWM0t2YXdFL0RvdStqUT09

▪

naložiti si program Zoom (računalnik/telefon), slediti navodilom,

▪

pridružiti se spletnemu učenju.

To bo testno srečanje, zato prosim za dobro mero potrpežljivosti.
V kolikor se srečanja ne boš mogel udeležiti, boš prikrajšan za nekaj pozitivne energije
in optimizma v tem času.

P.S. Za nejasnosti sem ti na voljo na: andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si

Se vidimo v petek, ob 10.00!

