
Dragi petošolec/petošolka!  

Upam, da si preživel-a lep vikend in da se vsi dobro držite.  

Zelo bom vesela, če se boš kaj oglasil-a tudi po elektronski pošti.  

Mislim nate in ti želim prijeten začetek tedna. 

Tokrat ti gradivo pošiljam za ves teden, saj se mi tako zdi bolj smiselno, zato si delo 

razporedi skozi ves teden in videl-a boš, da ni pretežko. 

 

Nazadnje sva spoznala lego Obsredozemskih pokrajin, danes nadaljujeva z 

raziskovanjem. Te pokrajine se nahajajo na skrajnem jugovzhodu Slovenije, ob morju, 

kjer se nahaja tudi 47 km slovenske obale.  

Če imaš možnost, si na tej spletni povezavi preberi vse o površju, podnebju in 

rastlinstvu oziroma živalstvu teh pokrajin. 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/# 

V kolikor te možnosti nimaš, si vse o teh pokrajinah preberi v učbeniku na straneh 70, 

71 in 72. 

RAZLAGA: 

Te pokrajine se glede na kamninsko zgradbo delijo na dva dela- APNENČASTI in 

FLIŠNI DEL.  

Fliš je za razliko od apnenca kamnina, ki ne prepušča vode. Tu prevladujejo gričevja 

in hribovja, ki so jih reke in jezera razrezali s številnimi  dolinami.  

 

fliš 

 

 

 

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/


Med flišne pokrajine sodijo Goriška Brda, Vipavska dolina, Brkini in Koprsko gričevje. 

 

  

 

 

 

Edina kraška pokrajina Obsredozemskih pokrajin se imenuje Kras. 

Zanimivo, kajne? 

 

Del Obsredozemskih pokrajin je tudi Tržaški zaliv, 

ki je prometno zelo pomemben. 

                                                                                                 Kras 

NALOGA ZATE: 

Te pokrajine poišči na zemljevidu. 

POZOR! 

Tudi v Obsredozemskih pokrajinah govorimo o Krasu (to je planota), kras 

pa je poseben tip površja, značilen za dinarskokraške pokrajine. 

 

IDEJA ZA IZLET  

Če se boš kdaj imel-a možnost odpraviti na Kras, ti o tej zanimivi pokrajini predstavljam 

nekaj zanimivosti: 

- Lipica  

Kobilarna, kjer vzrejajo lipicance, najstarejšo kuturno pasmo konj.  

Odrasli konji so bele barve, njihova podoba pa se nahaja tudi na kovancu za 20 

centov.  



- Ruj 

To je grm, ki je na Krasu najlepši jeseni, ko zaživi v čudovitih barvah. 

- Štanjel 

Čudovito staro kraško naselje leži na griču in je obdano z obzidjem. 

Tu si lahko ogledaš grad Štanjel in kamnito kraško hišo.  

Tukaj si lahko ogledaš eden najlepših vrtov v Štanjelu: 

https://stanjel.eu/kulturna_dediscina/arhitekturna/2014022723473379 

- Kraški pršut 

To je sušeno svinjsko stegno. Zelo dober je kraški pršut, ki ga na burji sušijo od 12 do 

16 mesecev.  

- Teran 

Zaščiteno slovensko rdeče vino, ki ga le na Krasu pridelujejo iz trte refošk. 

 

ŽIVIMO V PRELEPI DRŽAVI, KAJNE?  

 

 

Tako, pa sva pri koncu tega tedna. V zvezek si zapiši miselni vzorec, ki je pripet v 

novem dokumentu. Lahko ga opremiš s slikovnim materialom ali kaj narišeš. 

 

 

 

 

 

https://stanjel.eu/kulturna_dediscina/arhitekturna/2014022723473379


Kot obljubljeno, ti za konec pošiljam še rešeno križanko, ki si jo moral-a rešiti preteklo 

uro. Preveri svoje rešitve. 

 

1. Č R N O M E L J        

     2. K O Č E V J E    

      3. G R O S U P L J E 

4. M E T L I K A         

   5. P O S T O J N A     

     6. C E R K N I C A   

 7. R I B N I C A MR      

 

Če te zanima še kaj več, si lahko prebereš zanimive podatke o teh pokrajinah na tej 

spletni povezavi: http://obsredozemske-pokrajine.splet.arnes.si. 

 

Če bi rad-a še malo utrdil-a učno snov o Sloveniji, tu najdeš odlične in zanimive 

interaktivne igre: https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html. 

PAZI NASE IN NA SVOJE BLIŽNJE! 

 

 

http://obsredozemske-pokrajine.splet.arnes.si/
https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html

