
SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJESEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE

Pohorsko Podravje:Pohorsko Podravje:
- Pohorje- Pohorje
- Kozjak- Kozjak
- Strojna- Strojna
- Slovenjegraška- Slovenjegraška
  kotlina  kotlina
- vmesne doline:- vmesne doline:
   Zgornja Savijnska   Zgornja Savijnska
   dolina   dolina
   Dravska dolina   Dravska dolina
   Mežiška dolina   Mežiška dolina
   Mislinjska dolina    Mislinjska dolina 

UČBENIK STRAN 106-107

OMENJENE POKRAJINE POIŠČI NA ZEMLJEVIDU SLOVENIJE



LEGA, ČLENITEV, KAMNINSKA SESTAVA, PODNEBJE, RASTJE LEGA, ČLENITEV, KAMNINSKA SESTAVA, PODNEBJE, RASTJE 



Zgornja Savinjska dolina - učb. str. 106, Zgornja Savinjska dolina - učb. str. 106, to je del Savinjsketo je del Savinjske
doline med Ljubnim in Letušemdoline med Ljubnim in Letušem    

V kateri naravnogeograski enoti Slovenije se Savinjska dolinaV kateri naravnogeograski enoti Slovenije se Savinjska dolina
začenja?začenja?

Poišči apnenčaste kraške planote Golte in Menino planino.Poišči apnenčaste kraške planote Golte in Menino planino.

Mozirje, Mozirje, na zemljevidu na zemljevidu 
poišči večje kraje.poišči večje kraje.

Po kateri znamenitostiPo kateri znamenitosti
je znano Mozirje?je znano Mozirje?

Kaj je savinjski želodec?Kaj je savinjski želodec?



VELENJSKA KOTLINA - učb. str. 107VELENJSKA KOTLINA - učb. str. 107



Na kateri gospodarski dejavnosti se navezujeta fotografiji,Na kateri gospodarski dejavnosti se navezujeta fotografiji,
posneti med Velenjem in Šoštanjem?posneti med Velenjem in Šoštanjem?

Velenjska kotlina je zaradi rudarstva in termoelektrarne postalaVelenjska kotlina je zaradi rudarstva in termoelektrarne postala
ena od človeka najbolj preoblikovanih pokrajin v Sloveniji. ena od človeka najbolj preoblikovanih pokrajin v Sloveniji. 

Tla nad rudniškimi rovi med Velenjem in Šoštanjem so seTla nad rudniškimi rovi med Velenjem in Šoštanjem so se
ugreznila, globeli je zalila voda in nastala so znana ugrezninskaugreznila, globeli je zalila voda in nastala so znana ugrezninska
jezera.jezera.

Zaradi čezmernih izpustov SO2 iz termoelektrane je bila kotlinaZaradi čezmernih izpustov SO2 iz termoelektrane je bila kotlina
v sedemdesetih in osemdesetih letih med našimi najboljv sedemdesetih in osemdesetih letih med našimi najbolj
onesnaženimi pokrajinami, vendar se je stanje z boljšoonesnaženimi pokrajinami, vendar se je stanje z boljšo
tehnologijo in sanacijo okolja močno izboljšalo.tehnologijo in sanacijo okolja močno izboljšalo.



Zakaj sodi Velenje med "mlajša" slovenska mesta?Zakaj sodi Velenje med "mlajša" slovenska mesta?

Pomagaj si z gradivom, ki si ga dobil na jesenski ekskurziji.



  POHORSKO PODRAVJE - učb. str. 113  POHORSKO PODRAVJE - učb. str. 113
-114-114

Pogled iz Konjiške gore proti Pohorju (Rogli)Pogled iz Konjiške gore proti Pohorju (Rogli)

S pomočjo besedila in zemljevida v učbeniku (str. 107)S pomočjo besedila in zemljevida v učbeniku (str. 107)
razloži kamninsko zgradbo Pohorskega podravja.  razloži kamninsko zgradbo Pohorskega podravja.  

Primerjaj strmine hribovskih pobočij z drugimi predeliPrimerjaj strmine hribovskih pobočij z drugimi predeli
predalpskega hribovja.predalpskega hribovja.

Katere gospodarske možnosti in dejavnosti imajo boljšeKatere gospodarske možnosti in dejavnosti imajo boljše
razvojne pogoje v primerjavi z drugimi predeli predalpskihrazvojne pogoje v primerjavi z drugimi predeli predalpskih
hribovij?  hribovij?  
  
Kakšen tip poselitve prevladuje v višjih legah?Kakšen tip poselitve prevladuje v višjih legah?

ZAPIŠI ODGOVORE, KASNEJE JIH BOŠ MORAL ODDATI.



GOSPODARSTVOGOSPODARSTVO

Najpomembnejše gospodarske panoge v hribovju so turizem,Najpomembnejše gospodarske panoge v hribovju so turizem,
živinoreja in gozdarstvo.živinoreja in gozdarstvo.

Na zemljevidu poišči: Roglo, Mariborsko Pohorje, Areh in Kope.Na zemljevidu poišči: Roglo, Mariborsko Pohorje, Areh in Kope.



GOSPODARSTVOGOSPODARSTVO

Dravske elektrarneDravske elektrarne

Ravne na Koroškem, v ozadju PecaRavne na Koroškem, v ozadju Peca

Katera industrija je prikazana na Katera industrija je prikazana na 
fotografiji?fotografiji?

S pomočjo besedila v učbeniku aliS pomočjo besedila v učbeniku ali
drugih virov poišči čim več značilnostidrugih virov poišči čim več značilnosti
ali posebnosti krajem: ali posebnosti krajem: 
- Slovenj Gradec- Slovenj Gradec
- Ravne na Koroškem- Ravne na Koroškem
- Dravograd- Dravograd
- Muta- Muta
- Ruše- Ruše
- Mežica- Mežica
- Vuzenica- Vuzenica
- Prevalje- Prevalje
- Leše- Leše
- Koroški kot- Koroški kot
(območje)(območje)


