
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: REČNO OMREŽJE V SLOVENIJI 

Datum: ponedeljek, 19.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Rečno omrežje v Sloveniji. 

2. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Vodni viri Slovenije). 

3. Učenci preberejo besedilo o vodnem bogastvu: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index7.html.  

4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Naše reke tečejo v dve morji). 

5. Učenci preberejo besedilo o rečnih režimih: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index8.html. 

6. Učenci preberejo besedilo o jezerih: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index9.html.  

7. Učenci preberejo besedilo o podzemnih vodah: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index10.html.  
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ZAPIS UČNE SNOVI 

 

VODNI VIRI SLOVENIJE 

Slovenija je bogata z vodnimi viri, problem pa predstavljata neenakomerna razporeditev in 

onesnaženje. 

 

Vodni viri so v različnih oblikah … 

➢  površinske vode (reke, jezera, močvirja, ledeniki) 

➢  podzemeljske vode (podtalnica → apnenec ali nesprijete usedline) 

 

Dva manjša ledenika … 

➢  Triglavski ledenik 

➢  ledenik pod Skuto 

 

• pitna voda (½ iz podtalnice, ½ iz kraških izvirov) 

• problematika pitne vode (v bolj sušnih in onesnaženih predelih Slovenije (1/4) – 

Primorska ter V & SV SLO) 

 

NAŠE REKE TEČEJO V DVE MORJI 

• črnomorsko povodje (81%) → Mura, Drava, Sava, Kolpa 

• jadransko povodje (19%) → Soča 

• razvodnica med povodjema poteka po grebenih Julijskih Alp (Triglav), po slemenih 

Zahodnega predalpskega hribovja in po dinarskih planotah do hrvaške meje (pomen 

alpsko-dinarske gorske pregrade) 

 

 


