
Učna tema: SLOVENIJA: REČNO OMREŽJE 

 

Datum: četrtek, 19. 11. 2020 

 

Cilji:   

- Učenec s pomočjo zemljevida našteje večje reke v Sloveniji in spremlja njihov tok od izvira 

do izliva, 

-  učenec primerja gostoto rečnega omrežja v posameznih območjih Slovenije,  

- učenec ovrednoti posamezne reke glede na njihovo vodnatost in možnost izrabe vodne sile, 

učenec ugotavlja vzroke za težave pri oskrbi z vodo. 

 

Navodila:  

 

1. V SDZ pregledaš in po potrebi popraviš 1. in 3. nalogo na str. 31 in 32. Ti nalogi sta 

bili podani pri prešnji uri, v torek 17.11. pri 1.uri: (glej Rešitev nalog) 

2. V zvezek napišeš naslov: Rečno omrežje v Sloveniji 

3. Prebereš besedilo v SDZ (str. 29) 

4. Rešiš nalogo v SDZ (str. 29, 4. naloga).  

5. Prebereš besedilo: 

- o vodnem bogastvu: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index7.html, 

- o rečnih režimih:  https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index8.html, 

- o jezerih: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index9.html, 

- o podzemnih vodah: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index10.html 

6. Prepiši učno snov (glej zapis). 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index7.html
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https://eucbeniki.sio.si/geo9/2603/index9.html


REŠITEV NALOG 

 

 

Rastlinstvo in živalstvo 

 

Str. 31 

1. 

a) iglasti → listnati 

b) hrast → bukev 

c) štirideset → šestdeset 

č) bor → smreka 

d) zmanjšujejo → povečujejo 

 

2. 

Surovine za lesno industrijo, zadržuje plazove, zadržuje prst,  proizvaja kisik, prostor za 

rekreacijo, dom živalim … 

 

Str. 32: 

 

3. 

snežna meja (2500–2700 m. n. v.), 

skalovje  

 

gorski travniki, 

ruševje (nad gozdno mejo) 

 

gozdna meja (1650–1900 m. n. v.),  

iglasti gozdovi 

 

mešani gozdovi,  

listnati gozdovi 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


