
Pozdravljene učenke in učenci.

Nekatere moram tudi tokrat pohvaliti, da mi redno pošiljate dokaze o vašem delu in o 
popravljenih izzivih. Ostale pa pozivam, da se mi čim prej oglasijo in mi pošljejo dokaz o 
svojem delu pri geografiji.

V tem tednu se boste podali na pot raziskovanja največje kotline v Sloveniji, Ljubljanske kotline. 

V nadaljevanju sledijo navodila za delo v tem tednu.

Naslov teme: LJUBLJANSKA KOTLINA (zapis v zvezek)



Kot uvod si lahko pogledaš posnetek tukaj, kjer je predstavljena Ljubljanska kotlina iz zraka.

Odpri si U/str. 72,73 oz. stran, kjer je predstavljena Ljubljanska kotlina. 
Sedaj lego Ljubljanske kotline opredeli še na ročnem Zemljevidu Slovenije. 

IZZIV 1: tabelni zapis
Ob pomoči učbenika in „pomočnika“ zemljevida dopolni tabelni zapis.
Nariši si skico (OBRIS) Ljubljanske kotline. V to skico vriši (uporabi barve): pomembnejše reke, jezera, večja mesta, 
kraje. 

Preberi besedilo v U in ob skici zapiši LEGO, NASTANEK, DELITEV LJUBLJANSKE KOTLINE, PODNEBJE, DRUŽBENE 
ZNAČILNOSTI.

https://www.youtube.com/watch?v=Kg4pEcr097I&t=29s
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Izstopni listek: Ljubljanska kotlina

Naučil-a sem se:
a)
b)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Izpolni t.i. izstopni listek. Namenjen je ponovitvi snovi, ki si jo predelal. Hkrati pa bo meni izhodišče, za pripravo 
navodil v prihodnjem tednu.
Prepiši ga v zvezek, ga izpolni in nato poslikaj. 
Fotografijo izstopnega listka in fotografijo tabelnega zapisa mi nato do srede, 15.4.2020, pošlji na moj e naslov 
(urska.marcic@guest.arnes.si). 

Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in 
ostanite zdravi.
Lepe velikonočne praznike in lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič

mailto:urska.marcic@guest.arnes.si


Izstopni listek: Predalpske pokrajine

Naučil-a sem se:
a)
b)
c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:

Do naslednjega „branja na daljavo“ ti želim veliko raziskovalnega duha in 
ostanite zdravi.

Lep pozdrav, učiteljica Urška Marčič


