Pozdravljeni!
Po nekoliko podaljšanem vikendu, ki smo ga še vedno morali preživeti v slogu »ostani doma«,
vstopamo v že 5. teden dela na daljavo.
•
•

Nekateri ste že opazili v vaši tudi kraške pojave, ki ste jih ujeli v telefonski objektiv in mi
fotke tudi poslali, drugi pa ste morda na to »dodatno nalogo« nekoliko pozabili. Š
Še vedno imaš možnost, do konca tega tedna (do 19. 4.), da zamujeno nadoknadiš

•

Prejšnji teden smo v prvi uri spoznavali naravnogeografske značilnosti Dinarskokraških
pokrajin (podnebje, razporeditev padavin, vodovje) in med navodili je bila naloga o
Cerkniškem jezeru.

•

Pa poglejmo, če si jo pravilno rešil. Pravilni odgovori so:
1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Janez Vajkard Valvasor
Obrh
požiralnike
estavele
Stržen
Zadnji kraj
Veliko Karlovico

•

Kaj pa vprašanje o pomenu Cerkniškega jezera?

•

Ker je del pomembnega mokrišča je zavarovano, pomeni, da je pomembno zaradi
zaščitenega območja številnih rastlinskih in živalskih vrst.
Več lahko prebereš na https://www.notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/cerknisko-jezero

•
•
•
•

Pomemben je za človeka in njegovo življenje (travniki,….)
Pomemben je z vidika turizma in prepoznavnosti.
Pomemben je zaradi izobraževalnih funkcij poznavanja presihanja jezera.
Rekreacijska funkcija (športi na in ob jezeru)……

•

To so le glavne, lahko si zapisal tudi več.

•

Druga ura je bila namenjena raziskovanju družbenogeografskih značilnosti Dinarskokraških
pokrajin. Imel si tabelo, ki si jo moral izpolniti.
Poglej, če si naredil prav.

•

Visoke dinarske planote
Redka (razlika v poselitvi planot in
podolij)

Nizke dinarske planote
gostejša

PROMETNA
POVEZANOST

Slabe
Velik pomen Postojnskih vrat –
najniđji preval v alpsko-dinarski gorski
pregradi med Francijo in Srbijo

Boljša prometna povezanost, gostejše
cestno omrežje.
Pomemben krak avtoceste Lj. – Novo
mesto

VEČJI KRAJI

Postojna, Razdrto, Kočevje, Ribnica

Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Višnja
Gora

POSELITEV

MOŽNOSTI ZA Slabe (hladnejše podnebje, slabše
POLJEDELSTVO prti, manj ravnega sveta)

Nekoliko boljše, rodovitnejša prst, več
ravnega sveta)

KMETIJSKE
DEJAVNOSTI

Boljše možnosti za živinorejo in
gozdarstvo

Poljedelstvo, vinogradništvo

DRUGE
GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

Lesna industrija, obrt – izdelovanje
suhe robe, različna industrija v
Ribnici, Kočevju, Postojni

Tekstilna, farmatsevtska,
avtomobilska industrija (večinoma v
Novem mestu)

TURISTIČNE
ZANIMIVOSTI
(jame, gradovi,
sejmi,
prireditve,
kulinarika,….)

To pa si upam, raziskal sam!

Kako si bil uspešen, pri samostojnem učenju Dinarskokraških pokrajin, predvsem
kraških pojavov (miselni vzorec), se boš lahko preizkusil v spletni nalogi, ki se
nahaja na spodnji povezavi. Prosim, če vstopiš v nalogo s tvojim imenom (če sta v
generaciji dva, pripiši še prvo črko tvojega priimka). Zvezek naj bo zaprt!
https://app.classkick.com/#/login/MB7464
Nalogo moraš rešiti do petka, 17. 4. do 14.00. Pa veliko uspeha!

