Četrtek, 02.04.2020

Geografija 9

Dober dan devetošolke in devetošolci!
Današnja dopolnilna navodila bodo namenjena ureditvi delovnega zvezka. Pri Geografiji 9
uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ). Rešitve nalog v DZ dobite na spletni
strani: Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku so tudi rešitve. Pri zgodovini
uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga. Obe
založbi sta danes enotni in sta v času izrednih razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa
gradiva tudi na spletu. Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,
olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ: učim.se, kjer
lahko pogledate drugačne pristope in imate pomoč pri delu.
Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.
Vaša naloga danes bo ponovitev in ureditev rešitev v delovnem zvezku: Alpske pokrajine. Prilagam
rešitve, prosim pa, da naredite in na moj e-mail pošljete nalogo.
Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja:
-

Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na
kratko in najbolj bistveno).
Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete, kateri dve temi sta vam v
oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj (fotografirane
in skenirane, le nekaj besed).

Še posebno bom vesel vseh, ki si do sedaj niste utegnili poiskati časa za geografijo in zgodovino. Hvala
vsem, ki redno in vestno delate.
Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure. Mirno in zdravo
nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU
SLOVENSKE POKRAJINE
Vaja 44: Nemi karti Alpskih pokrajin
a)
1 Julijske Alpe
2 KamniškoSavinjske Alpe
3 Karavanke
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A Soča
B Sava Bohinjka
C Sava Dolinka

Č Kokra
D Kamniška Bistrica
E Savinja
F Meža
G Bohinjsko jezero
H Triglavska jezera
b)
4 Bohinj
5 Pokljuka
6 Jelovica
7 Mežakla
8 Velika planina
9 Predel
10 Vršič
11 Korensko sedlo
12 Ljubelj
13 Jezerski vrh
14 Trenta
15 Logarska dolina
16 Bovec
17 Kranjska Gora
18 Jesenice
19 Tržič
20 Jezersko
Vaja 45: Prečenje Alpskih pokrajin
a) visokogorski kras
b) Trenta

c) Triglav
č) Pokljuka
d) Bohinjsko jezero
e) Jesenice
f) Stol
g) Velika planina
h) Logarska dolina
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Vaja 46: Površje Alpskih pokrajin
a) vintgar
b) korita
c) melišče
č) kotlič
d) škraplje
e) žlebiči
Vaja 47: Podnebje Alpskih pokrajin
a) klimogram levo – Stara Fužina, klimogram desno – Planina pod Golico
b) Temperature so v Stari Fužini nižje tedaj, ko nastane temperaturni obrat. Hladen zrak se v Bohinju
uleže na dno kotline, na pobočju Karavank z naseljem Planina pod Golico, ki leži nad plastjo
hladnega zraka, pa je topleje.
c) V Stari Fužini pade več padavin zato, ker leži sredi gorate okolice bolj zahodno od Planine pod
Golico. Količina padavin namreč pojema od zahoda proti vzhodu.
Vaja 48: Pogovor s Francijem iz Bohinja
FRANCI: V Bohinju je pomembnejša dejavnost živinoreja
MIJA: Ali se vaša živina pase le v dolini?
FRANCI: Ne, danes se na bohinjskih planinah pase manj živine kot pred desetletji.
MIJA: Kdaj ženete živino na nižje senožetne planine?

FRANCI: Živina gre na visoke planine poleti.
FRANCI: Spremenili so jih v počitniška bivališča.
FRANCI: Ta prireditev se imenuje »kravji bal«.
Vaja 49: Prvine Alpskih pokrajin
a) gručasta naselja
b) živinoreja
c) pas listnatega gozda
č) senožeti
d) seniki
e) pas iglastega gozda
f) 1000 m
g) planina
h) v počitniška bivališča
i) 1700 m
j) pas ruševja
k) pas grušča in golega skalovja
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Vaja 50: Športne in rekreacijske dejavnosti v Alpskih pokrajinah
a) Ime dejavnosti: kajakaštvo b) Ime dejavnosti: jadralno padalstvo
Množičnost: ni množična Množičnost: ni množična
Letni čas: poletje Letni čas: poletje
c) Ime dejavnosti: planinstvo č) Ime dejavnosti: smučanje
Množičnost: zelo množična Množičnost: zelo množična
Letni čas: poletje Letni čas: zima
d) Ime dejavnosti: gorsko kolesarstvo e) Ime dejavnosti: alpinizem (plezanje)
Množičnost: zelo množična Množičnost: ni množična
Letni čas: poletje Letni čas: poletje

Vaja 51: Alpske pokrajine v križanki
NARODNI PARK

