
Navodila za delo na daljavo  za čas ( 6.4 - 10.4.) 

 

9 razred 

V tem tednu bomo delo nadaljevali z obravnavo OBSREDOZEMSKIH 

POKRAJIN V SLOVENIJI 

Spet si boš pomagal z učbenikom in atlasom ali zemljevidom Slovenije. Tvoja 

naloga je sledeča: 

Najprej v učbeniku na str.119 -120 preberi besedilo o Obsredozemske 

pokrajine delimo na flišne in kraške. Uporabi atlas ali zemljevid lahko pa si 

pomagaš s karto, ki je nastr.119 v učbeniku in poglej tudi e učbenik. 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html str. 205 

V zvezek zapiši naslov Obsredozemske pokrajine so slovenski del 

Sredozemlja in odgovori na vprašanja. 

Lega in delitev: 

-V katerem delu Slovenije ležijo Obsredozemske pokrajine? 

-Te pokrajine segajo do roba visokih kraških planot, ker nimajo vseh 

sredozemskih značilnosti jih imenujemo _______________.  

Kamninska sestava:  

-Kako delimo Obsredozemske pokrajine glede na kamninsko zgradbo? 

Kaj je značilno glede vode za apnenec in kaj za fliš? Kakšne težave imajo ljudje 

na kraških tleh. 

Fliš je kamnina iz laporja in peščenjaka. 

Če zapišemo Kras z veliko začetnico to pomeni, da mislimo na obsredozemsko 

pokrajino Kras, kjer so prvi opisali kraške pojave, če pa je kras napisan z malo 

začetnico mislimo na pokrajino s kraškimi pojavi. (zapiši v zvezek –

pomembno) 

Delitev Obsredozemskih pokrajin: 

Najbolj kraška je  pokrajina Kras, deloma kraški so Brkini 

Ostale pokrajine so flišne: najbolj flišna je Vipavska dolina, koprsko primorje, 

Goriška Brda in spodnje Soška dolina in Brkini 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html


V naslednji uri, ki je povezana z Obsredozemskimi pokrajinami bomo 

spoznavali ZAČILNOSTI JADRANSKEGA MORJA IN NJEGOV POMEN 

Spet si boš pomagal z učbenikom in atlasom ali zemljevidom Slovenije. Tvoja 

naloga je sledeča: 

Najprej v učbeniku na str. 120 – 121  preberi besedilo Slovenski del 

jadranskega morja in njegov pomen 

Odgovori na vprašanja in vse skupaj zapiši v zvezek 

 

Slovenija ima le malo morja.  

1.Poišči podatek koliko je dolga njena obala? _______________________ 

2.Značilnosti Jadranskega morja v Tržaškem zalivu (učbenik str.121) 

-toplota morja v stopinjah C 

a) pozimi_______ 

b)poleti ______________ 

-slanost v promilih_____________ 

-gibanje 

-plimovanje 

-globina 

3.Ne glede, da imamo malo morja pa to zelo pomembno vpliva na različne 

značilnosti Obsredozemskih pokrajin. Napiši na kaj vse vpliva morje. 

(učbenik str.120) 

Poglej vsaj na kratko – na YouTubu  pod naslovom: Kako je onesnaženo 

Slovensko morje. Iz filma boš ugotovil, kaj je največja nevarnost v zadnjem 

času. 

 

 


