
POUK NA DALJAVO: 1.2. – 5.2.2021 

Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)  

Predmet: GEOGRAFIJA 

Število ur pouka: 1 

Razred: 9. B 

 

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: DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 

Datum: torek, 2.2.2021 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Prebivalstvo in gospodarstvo. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 124, Kaj je značilno za poselitev Dinarskokraških pokrajin?). 

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

4.Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 125, S čim so se ljudje preživljali v preteklosti?). 

5.Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 125, Katere gospodarske dejavnosti prevladujejo danes?). 

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

7.Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 126, Kakšne so prometne povezave?). 

8. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Promet). 

9. Učenci zapisano učno snov slikajo in oddajo v spletno učilnico (GEOGRAFIJA 9 → DOMAČA 

NALOGA → 9.B razred (13. teden)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPIS UČNE SNOVI 

 

POSELITEV 

➢ najredkeje poseljena naravna enota v Sloveniji 

➢ Visoke dinarske planote (redka poselitev, podnebje, gozdnatost, slabše prsti) 

➢ Nizke dinarske planote (gostejša poselitev, podnebje, rodovitnejša prst, prometne 

povezave) 

➢ gručasta naselja 

➢ poselitev: dna kraških podolij, ob reki Krki, na ravniku Bele krajine 

➢ večja naselja: Kočevje, Postojna, Grosuplje, Logatec, Cerknica, Ribnica, Črnomelj, 

Metlika 

 

GOSPODARSTVO 

➢ Visoke dinarske planote 

❑  živinoreja & gozdarstvo → lesna industrija 

❑  izdelava suhe robe 

➢  Nizke dinarske planote 

❑  kmetijstvo & vinogradništvo (cviček, modra frankinja) 

❑  industrijsko središče Novo mesto (Krka) 

 

PROMET 

➢ Slovenika (Postojnska vrata) 

❑  najnižji preval v alpsko-dinarski gorski pregradi (med Francijo in Srbijo) 

❑  izjemen pomen za cestni & železniški promet 

❑  Slovenika → od Južne, preko Srednje do Vzhodne Evrope 

❑  dostop do Luke Koper 

➢  Ilirika 

❑  cestna povezava med Ljubljano in Novim mestom (dnevne migracije v LJ) 

❑  Ilirika → od Srednje, preko Jugovzhodne Evrope v Azijo 



 


