RIMSKE TOPLICE

Rimske Toplice so obcestno naselje ob razširitvi reke _________________ pod Kopitnikom na jugu in Kozjico na severu. Na geološki prelomnici je vrelec _____________________ vode s temperaturo 37,5 stopinj Celzija in precej ____________________ kisline. Zdravilne lastnosti termalnih vrelcev pa pomagajo pri zdravljenju _______________, išiasa in presnovnih težav.
Kraj je bil znan kot _____________________ že v 15. stoletju in je dobil ime zaradi ostankov iz _____________________ časov.
Zdraviliški kompleks je dobival svojo podobo v 18. in 19. stoletju. V spomin na obisk pruske prestolonaslednice so bile tu zasajene tri orjaške __________________________. Od starega parkovnega sestoja se je ohranilo 40 različnih vrst domačih in tujerodnih ________________ in iglavcev ter nekaj drevoredov divjega ______________________________.


SENOŽETE PRI  RIMSKIH TOPLICAH

V ____________________ pri Rimskih Toplicah se je rodil naš največji slovenski _________ pesnik Anton Aškerc, umrl pa je v _______________. Svojo mladost je preživel na domačiji, ki se imenuje ___________________. Domačija je bila leta 1932 obnovljena in je danes preurejena v _________________ z etnološko in ___________________ razstavo.


ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina je urbanizirano _____________________ naselje na vzhodu Slovenije v dolini potoka __________________. Sredogorski vrhovi ________________ in Kozjanskega, kjer je najvišja gora na severu _________________ gora, zapirajo dostop ________________ vetrovom s severa in vzhoda. Podnebje je _____________________ in zaradi velikih gozdnih površin zdravo.
Razvoj Rogaške Slatine je povezan z __________________ vrelci, znanimi verjetno že iz _____________ časov. Sloves vrelcev je ponesla po Evropi vest o _________________ hrvaškega bana Petra Zrinjskega v 2. polovici 17. stoletja. Zdravilišče je postalo privlačno za _________________________ goste v 19. stoletju. Med drugimi so se tu zdravili: habzburški nadvojvoda Johann, Ludvik ________________, člani družine Rotschild, Franz ___________ in drugi.
Danes je zdraviliški kompleks sestavljen iz več hotelov in izredno lepega _______________, ki izhaja z začetka 19. stoletja. Gostje lahko tukaj pijejo __________________ vode Tempel, _______________ in Styrio, ki imajo temperaturo 11 stopinj Celzija in različno vsebnost mineralov, predvsem _________________________.
Podobno kot ob drugih vrelcih mineralnih voda v Evropi je tudi tu tradicionalna panoga _____________________.


PTUJ

Ptuj je __________________ dokumentirano mesto na Slovenskem in je središče ožje regije na Dravskem in ____________________ polju med Slovenskimi goricami in ____________. Tu je že v prazgodovini potekala trgovska pot med Baltskim in _________________ morjem. Podnebje je _____________________, povprečna letna temperatura znaša 9,9 stopinj Celzija, povprečna letna količina padavin je 959 mm. 
Hiter razvoj je mesto doseglo po letu 1961, ko so zgradili več industrijskih obratov in ________________ farmo. Ptuj je ostal središče _______________, predvsem ____________ pokrajine. 
Z izgraditvijo HE na Dravi je pri Ptuju nastalo __________________ Ptujsko jezero, ki je zanimivo zaradi __________________, veslanja in jadranja, predvsem pa zaradi zanimivih živali in ______________________.
Na Grajskem griču stoji mogočen _____, ki je znan po renesančnem ____________________ hodniku, bogati notranji opremi in ________________. Na notranjem dvorišču je zanimiva _________________ za vodo.




