
POUK NA DALJAVO: 5.10. – 9.10.2020 

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: RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO 

Datum: petek, 9.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Rastlinstvo in živalstvo. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 31 – 32). 

3. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Rastlinstvo). 

4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Rastlinski višinski pasovi). 

5. Učenci na spletu poiščejo razlago pojma »mrazišče« in jo zapišejo v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPIS UČNE SNOVI 

 

RASTLINSTVO 

Slovenija je zelo zelena država, v kateri najdemo raznoliko rastlinstvo. Rastlinstvo je odvisno 

od podnebja, reliefa, prsti, vode in človeka. 

• 54% površja Slovenije prekriva gozd (3. najbolj gozdnata država v Evropi) 

• listavci: bukev, beli gaber, hrast … 

• iglavci: smreka, rdeči bor, črni bor … 

• OGOZDOVANJE = preraščanje nekdanjih kmetijskih zemljišč z gozdom 

 

RASTLINSKI VIŠINSKI PASOVI 

Večji del Slovenije je površinsko zelo razgiban. V odvisnosti od reliefa in z njim povezanega podnebja 

so se izoblikovali tudi značilni rastlinski višinski pasovi. 

 

1. Dna kotlin, dolin in kraških globeli (od 0 do nekaj 10 m) 

Nekoč listnati gozdovi, danes pa njive, travniki, pašniki, prometnice in naselja. Občutljivejše kulturne 

rastline tukaj ne uspevajo zaradi temperaturnega obrata. 

2. Topli pas (od nekaj 10 m do 500 m) 

Nahaja se nad plastjo hladnega zraka (gričevja). V panonskih pokrajinah v tem pasu uspeva vinska 

trta. 

3. Listnati gozd 

4. Mešani gozd 

5. Iglasti gozd 

6. Pas ruševja in gorskega travniškega rastlinstva (gozdna meja = n. v. do koder sega strnjen gozd, 

1600 – 1800 m n. v.) 

7. Pas grušča in skalovja (snežna meja = n. v. do koder sega strnjen sneg, ki se poleti ne stopi, 2700 m 

n. v.) 

 


