Dragi petošolec/petošolka!

Upam, da si preživel-a lep vikend in da si izkoristil-a sončno vreme. V tem tednu bodo
ure namenjene predvsem utrjevanju znanja o Obsredozemskih pokrajinah in ostalih
pokrajinah Slovenije.

Naj te spomnim, nazadnje si spoznal-a naravne in družbene pojave Obsredozemskih
pokrajin in zdi se mi da je prav, da obnoviva naučeno.
Pred teboj so naloge, ki si jih lahko skopiraš ali pa rešiš v zvezek pod naslov PREVERIM
SVOJE ZNANJE. Spodaj lahko preveriš, ali si naloge uspšeno reševal-a in kje še imaš
težave.

PREVERIM SVOJE ZNANJE
1. Dopolni.

Obsredozemske pokrajine delimo na ________________ pokrajine in
___________________________ pokrajine.
Najsevernejši del Jadranskega morja je ______________________________ zaliv.
V njem je zelo gost ___________________________ promet. Največje pristanišče v
Sloveniji je v ___________________________.

2. Obkroži, kar je značilno za obsredozemsko podnebje.
dolga in vroča poletja
malo padavin
kratke in mile zime

dolge in mrzle zime
kratka in topla poletja
burja

veliko padavin

3. Naštej vsaj tri rastline, ki so tipične za Obsredozemske pokrajine.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Utemelji, zakaj v Obsredozemskih pokrajinah sadje in zelenjava
dozorita prej kot v ostalih pokrajinah Slovenije.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

Kaj je prikazano na fotografiji?
____________________________________________________________________
Kaj tu pridobivajo?

6. Morje je izredno pomemben del Obsredozemskih pokrajin. Navedi
vsaj štiri načine izkoriščanja morja.

7. Med spodaj naštetimi mesti podčrtaj tista, ki jih najdemo v
Obsredozemskih pokrajinah. K ostalim mestom dopiši, del katerih
velikih slovenskih pokrajin so.
KOPER

CELJE

PORTOROŽ

IZOLA

MARIBOR

AJDOVŠČINA

NOVA GORICA

BOVEC

PIRAN

SEŽANA

ČRNOMELJ

NOVO MESTO

Če želiš ponoviti vse o pokrajinah Slovenije, lahko rešiš naloge na teh
spletnih straneh:
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/
https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html

Tako, za ta teden sva končala, prihodnji teden pa se pripravi na potovanje s časovnim
strojem v preteklost. Sliši se zabavno, kajne?

Pazi nase.

Učiteljica Alja

PREVERIM SVOJE ZNANJE (REŠITVE)
1. Dopolni.

Obsredozemske pokrajine delimo na _______FLIŠNE____ pokrajine in
____________KRAŠKE_______________ pokrajine.
Najsevernejši del Jadranskega morja je __________TRŽAŠKI_________ zaliv.
V njem je zelo gost ___LADIJSKI_____________ promet.
Največje pristanišče v Sloveniji je v ____KOPRU____.

2. Obkroži, kar je značilno za obsredozemsko podnebje.
dolga in vroča poletja
malo padavin
kratke in mile zime

dolge in mrzle zime
kratka in topla poletja
burja

veliko padavin

3. Naštej vsaj tri rastline, ki so tipične za Obsredozemske pokrajine.
Figovec, oljka, kaki, vinska trta.

4. Utemelji, zakaj v Obsredozemskih pokrajinah sadje in zelenjava
dozorita prej kot v ostalih pokrajinah Slovenije.
Sadje in zelenjava dozorita prej predvsem zaradi toplejših zim (te rastline ne odvržejo
listov).

5. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

Kaj je prikazano na fotografiji?
___Soline.______________
Kaj tu pridobivajo?
Sol.
6. Morje je izredno pomemben del Obsredozemskih pokrajin. Navedi
vsaj štiri načine izkoriščanja morja.
Pridobivanje soli, ladijski promet, turizem, ribolov.

7. Med spodaj naštetimi mesti podčrtaj tista, ki jih najdemo v
Obsredozemskih pokrajinah. K ostalim mestom dopiši, del katerih
velikih slovenskih pokrajin so.
KOPER

CELJE (Predalpska)

PORTOROŽ

IZOLA

MARIBOR

AJDOVŠČINA

NOVA GORICA

BOVEC

(Obpanonske)
PIRAN

(Alpske)
SEŽANA

ČRNOMELJ

NOVO MESTO

(Dinarskokraške)

(Obpanonske)

