
POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020 

Predmet: GEOGRAFIJA 

Število ur pouka: 2 

Razred: 9. C 

 

Splošna navodila: 

Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja 

o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so: 

- https://www.irokus.si/ 

- https://www.ucimte.com/ 

- https://www.ucimse.com/ 

- http://radoved.si/vsebine#geografija 

- https://eucbeniki.sio.si/geo9/index.html 

- http://egradiva.gis.si/web/guest/domov 

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis 

učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za geografijo (prebiranje besedila in reševanje nalog o 

obravnavani tematiki). 

Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: ALPSKE POKRAJINE 

Datum: petek, 23.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Alpske pokrajine. 

2. Učenci v zvezek napišejo podnaslov Površje, podnebje in rastlinstvo. 

3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 90, Kako delimo Alpske pokrajine?). 

4. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 91, 1. naloga). 

5. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 91, Kaj je značilno za površje in kamninsko zgradbo?). 

6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Površje). 

7. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 92, Kakšna sta podnebje in rastlinstvo?). 

8. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 92, 2. naloga). 

9. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Podnebje in rastlinstvo). 

10. DODATNO: Svoje znanje o Alpskih pokrajinah lahko poglobiš na spletni strani 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2634/index.html.  

11. DODATNO: Na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=vVdoS_oSanE&t=3s si lahko 

ogledaš kako je potekalo preoblikovanje Alpskih pokrajin v času ledene dobe. 
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ZAPIS UČNE SNOVI 

 

POVRŠJE 

• Slovenija → alpska država 

• alpske pokrajine → visokogorski svet nad zgornjo gozdno mejo in vmesne doline 

• nastanek Alp … 

• Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke (Z → V) 

 

• apnenec + dolomit = kraško površje  

• kraški pojavi: gorski podi, škraplje, žlebiči, kotliči, jame, brezna 

 

• zaradi odsotnosti prsti je izrazito mehanično preperevanje 

• melišča, skalni podori 

 

• ledeniško preoblikovanje 

• ledeniške doline (U), ledeniške morene, ledeniki, balvan 

 

• VINTGAR = ozka soteska z navpičnimi stenami 

• KORITO = nekaj metrov široka in več deset metrov globoka soteska, ki je nastala z 

globinskim vrezovanjem rek v živoskalno podlago 

• alpske reke in potoki imajo hudourniške značilnosti 

 

PODNEBJE IN RASTLINSTVO 

• gorsko podnebje 

o  kratka & vroča poletja ter dolge & mrzle zime (velika količina padavin) 

o  temperaturni obrat 

 

• rastlinski višinski pasovi (prisojna/osojna pobočja) 

o  senožet = gorski travnik, ki se navadno kosi enkrat letno (senik) 

o  planina = planinski pašnik, na katerega poleti iz doline priženejo živino 


