Učna tema: SREDNJA EVROPA
Datum: torek, 24. 11. 2020
Cilji:
• Učenec s pomočjo zemljevida določi lego Panonske nižine,
• učenec na temelju primerov analizira probleme, s katerimi se srečujejo ljudje, ki
živijo ob rekah,
• učenec spozna, da del Panonske nižine sega v Slovenijo,
• učenec opiše značilnosti podnebja, prsti in rastlinstva v Panonski nižini,
• učenec sklepa o naravnih pogojih za kmetijstvo in industrijo,
• učenec našteje tipične kulturne rastline, ki jih pridelujejo v Panonski nižini.

Navodila:
1. V SDZ pregledaš in po potrebi popraviš naloge na str. 35, 4. Naloga. Ta naloga je bila
podana pri prešnji uri, v petek 20. 11. pri 3. uri. (glej zapis: Rešitev nalog).
2. Napišeš podnaslov: Panonska nižina.
3.

Prebereš besedilo v SDZ (str. 36-37, Panonska nižina).

4. Reši nalogi v SDZ (str. 36, 5 naloga, str.37, 6. naloga, str. 38, 8. naloga).
5. Prepišeš učno snov (glej zapis).

REŠITEV NALOG
Str. 35:
4. naloga
A)

B) Slovenija Liechtenstein
C) Relief, nadmorska višina, gospodarska razvitost države. D) Gospodarsko razvite države so
cilj številnih priseljencev in posledično tudi gosteje poseljene.

ZAPIS UČNE SNOVI
Lega in značilnosti Panonske nižine


Leži na JZ delu Srednje Evrope,



je obdana z gorovji : Alpe, Karpati in Dinarsko gorstvo,



večji del pripada Madžarski (tudi v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in drugih
državah JZ Evrope),



ima celinsko podnebje (vroča poletje, mrzle zime, malo padavin),



stepa = velika travnata pokrajina brez dreves,



pogoste poplave, nevihte s točo in suše.

Nastanek Panonske nižine
- Tektonska udorina,
- do natanka Alp jo je zalivalo morje,

- puhlica = fino zrnati nanosi vetra,
- črnica = zelo rodovitna prst,
- osamelci = posamezni griči in hribi.
Gospodarstvo Panonske nižine
 Dobri pogoji za kmetijstvo :
•

poljedelstvo: pšenica, koruza in industrijske rastline na ravnem delu in
sadjarstvo in vinogradništvo v gričevnatem svetu.

•

živinoreja: govedoreja, perutninarstvo in prašičereja.

 Turizem.
 Industrija: predvsem predelava kmetijskih pridelkov.

