Navodilo za delo doma - Geografija (9. a oddelek)
Torek, 17. 3. 2020 - 1. šolska ura (8.20-9.05)
Za čas, ko ne bo klasičnega pouka, učenci opravite nekaj domačega dela, s katerim boste samostojno
usvojili novo znanje in ga utrdili. Domače delo se nanaša na uporabo učbenika, atlasa, zvezka in vsebin na
spletu.

Alpske pokrajine - Poselitev in gospodarstvo
S pomočjo Samostojnega delovnega zvezka (str. 72-77), atlasa ter eučbenika (na spletni strani:
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index.html - Poglavje Poselitev in gospodarstvo: Alpske pokrajine, str.
145-152) odgovori na vprašanja. Najprej si besedilo o tematiki preberi, preglej slikovno gradivo in karte,
zemljevide. Odgovore zapiši v zvezek.
1. Kako relief, podnebje, rastlinstvo in vodovje vplivajo na gospodarstvo in življenje ljudi v tem delu
Slovenije?
2. Kateri deli Alpskih pokrajin so gosteje poseljeni in kateri redkeje? (pomagaj si s karto na:
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index.html)
3. Kakšen tip naselij je značilen za Alpski svet?
4. Oglej si sliko alpske hiše v eučbeniku na str. 146. Kaj je zanjo značilno?
5. Kaj predstavlja oviro za promet v Alpah? Pojasni, kako so rešili te težave.
6. Ovrednoti pomen karavanškega predora za gospodarstvo.
7. S pomočjo atlasa naštej 5 gorskih prelazov v Sloveniji. Katera je negativna plat prometa preko gorskih
prelazov?
8. Katere so prevladujoče gospodarske dejavnosti v alpskih pokrajinah?
9. Opiši značilnosti kmetijstva v Alpskih pokrajinah - ovire in prilagoditve na naravne razmere.
10. Katere vrste industrije so se razvile na območju Alpskih pokrajin? Naštej nekaj večjih podjetij na tem
območju.
11. Turizem je pomembna gospodarska panoga v Alpskih pokrajinah. Kaj omogoča razvoj turizma v tem
delu Slovenije?
12. Naštej nekaj znanih turističnih središč v Alpskih pokrajinah v Sloveniji.
Svoje znanje utrdi z reševanjem vaj 1, 2, 3 v samostojnem delovnem zvezku na str. 72-77 ter reševanjem
interaktivnih nalog v eučbeniku na str. 145-152: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index.html)
Pravilnost odgovorov bomo skupaj pregledali v šoli, ko se spet vidimo. Takrat bomo razrešili tudi kakšno
nejasnost, dodatno kaj pojasnili.
V kolikor potrebujete kakšno pomoč pri delu, se lahko obrnete name na e naslov: maja.mirtjakse@oskrsko.si

