UČNI LIST
EKSKURZIJA (8. RAZRED)

VRHNIKA
Vrhnika leži ob JZ robu ________________________, kjer kotlina prehaja v _____________ gozdnate ___________________. Na Vrhniki je najbolj znana in najstarejša ______________ industrija. Na vrhniškem področju ima več izvirov znana reka ___________________, ki teče tudi skozi Ljubljano. Eden od njenih izvirov se imenuje ______________________________.
Ob izviru Bistre pa je v nekdanjem samostanu Bistra __________________ muzej Slovenije.

PRETEKLOST
Vrhnika je znana že iz _____________________ časov. Na območju današnje Vrhnike naj bi stalo mesto _______________________. Iz teh časov je znana zgodba o _______________, ki so s svojo ladjo ________________ pripluli iz ______________ morja, po Donavi, Savi in po _______________ do Vrhnike. Nato pa so jo prenesli do ____________ morja in po njem odpluli do ______________. Razcvet je doživela Vrhnika tudi v _________________ veku. Zaradi rečnega in cestnega prometa je bila Vrhnika pomemben ________________ kraj, ob Ljubljanici pa je bilo pomembno _________________.
Na Vrhniki se je rodil pisatelj ____________________________.


IDRIJA
Idrija je najstarejše slovensko ____________________ mesto, ki leži v globoki kotlini ob sotočju reke Idrijce in hudournika ______________________. 
Mesto se je razvilo v 15. st. zaradi odkritja _______________________. Rudnik je deloval več kot ________ let in je bil po velikosti drugi na svetu.
Za črpanje vode iz rudnika so uporabljali velika kolesa, imenovana _________________. 
Danes je ogledu namenjen ________________ rov, odprt že leta ___________, ki je del nekdanjega rudnika, in je služil kot glavni vhod v rudnik.
Značilna rudarska hiša, v kateri so živeli rudarji z družinami, je prislonjena ob __________ in ima majhna ___________________.
Poleg rudarstva je za Idrijo značilno tudi _____________________. 
V krajinskem parku Idrijca in Belca leži _____________ jezero. Dolgo je do ________ m in široko do ____________ m. Iz njega se po 55 m toka izliva v Idrijco najkrajša slovenska reka __________________.


KOBARID
Naselje je nastalo ob prehodu ___________________ v predgorje, na stiku ____________________ proti reki _____________________. V bližini je pomemben mednarodni prehod ___________________. V osrčju Julijskih Alp, v dolini Trente, pa izvira reka _________________________.
V ____________ svetovni vojni je na tem območju potekala _______________ fronta. V _____ bitkah je poskušala italijanska armada prebiti avstro-ogrsko obrambo. V čudežu pri Kobaridu pa doživi ________________ armada poraz.
Ob cerkvi sv. Antona je postavljena _________________ italijanskih vojakov. Do nje vodi zanimiva pot, ob kateri so postavljene postaje __________________ pota.
V Kobaridu stoji spomenik pesniku _____________, ki se je rodil v vasi ________________ nad Kobaridom.
Njegova znamenita pesem nosi naslov _________________ .

