
Pozdravljeni, devetošolci! 

Moram vas pohvaliti, kajti vsi, s katerimi sem bila do sedaj v kontaktu, 

verjamem pa, da tudi ostali, vestno in vzorno delate, se samostojno učite 

in mi pošiljate tudi vaše predstavitve naravne ali kulturne dediščine. 

Čestitam vam za odlično opravljeno delo. Pokazali ste veliko mero zrelosti 

in odgovornosti. Mogoče vam je na trenutke težko, a verjemite, da se 

bomo iz te zdravstvene krize, tega načina dela in komunikacije med nami, 

vsi ogromno naučili. Ne popustite, vztrajajte! 

 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Bor je pripravil kviz za utrjevanje znanja, ki vam ga pripenjam z njegovim 

dovoljenjem, rešite ga, utrdite in preverite svoje znanje. 

http://www2.arnes.si/~mmah1/zlatka/ 

 

Dodajam še tole nalogo: 

Če je trditev pravilna, obkroži DA, če ni pravilna obkroži NE. 

a) Visokogorske alpske pokrajine v Sloveniji sestavljajo Julijske Alpe, 

Kamniško-Savinjske Alpe in  Karavanke.               DA  NE 

b) Koritaste doline (doline v obliki črke U) so oblikovale reke v ledenih 

dobah.             DA  NE 

c) Temperaturni obrat ali inverzija se pojavlja v kotlinah in dolinah 

večinoma v hladni polovici  leta.         DA  NE 

č) Ruševje in planinski pašniki so v Alpah nad 1800m.   

                                                                                DA  NE 

d) Pokrajina severno od Ljubljane je Ljubljansko barje.   

                                                                                 DA  NE                                  

e) Predalpske pokrajine so v kotlinah, dolinah in na položnejših pobočjih  

gosto  poseljene.           DA  NE 

f) Vrata, Kot, Krma so ledeniške doline v Karavankah. DA  NE 

http://www2.arnes.si/~mmah1/zlatka/


g) Tolminka, Bača, Idrijca so reke v Vzhodnem predalpskem 

hribovju.                                                                    DA         NE 

h) Velika planina je planota v Karavankah.         DA  NE 

i) Logarska dolina se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah.  

                                                                                   DA  NE 

j) Naselja v bližini Ljubljane so usmerjena v gojenje zelenjave, sadja in 

cvetja za oskrbo glavnega mesta.           DA  NE 

 

V tem času, ki ga zaznamuje predvsem hitro širjenje koronavirusa in 

ukrepi, s katerimi želi naša vlada to širjenje omejiti, je pomembno tudi, da 

smo o vsem dobro informirani. Informacije lahko dobite preko različnih 

medijev. Prilagam vam karto in graf, kjer so zbrane nekatere informacije. 

Odprite vse zavihke in vse preberite. Podatki se posodabljajo. 

https://uni-

lj.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/18b95bedbc2440bc9fc1067224eb6d25 

 

Za preganjanje dolgčasa pa še tole 

https://www.ventusky.com/?p=46;15;2&l=pm25 

Na levi strani so v zavihkih različni vremenski elementi, raziskujte! 

 

 

Iz 9. b napišite, kako vam gre Anastazija Pavlič, Grega Peček, Anja 

Petrinčič in Matic Prah. 

Iz 9. a pa Kristijan Pavlović, Reina Pirjevec, Viktorija B. Radaković in Lana 

Stvarnik. 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi 

                                                                                   Vlasta Lipovec 
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