ČETRTEK, 2. 4. 2020
DRU – Planinsko polje
• Preglej si odgovore, ki si jih v torek zapisoval v zvezek. Na koncu tega
dokumenta imaš rešitve. Napisane so z rdečo barvo.
• Da Pivška kotlina (naša domača pokrajina) obsega svet ob reki Pivki in
Planinsko polje, že veš.
Spomni se športnega dne, ko smo obiskali Planinsko jamo. V njej si imel
priložnost videti, kako se globoko pod zemljo združita reki Pivka in Rak.
Tej točki rečemo podzemno sotočje dveh rek. Novonastala reka z imenom
Unica pride na dan iz Planinske jame, ki je na začetku Planinskega polja.
Planinsko polje je velikokrat poplavljeno. To si lahko ogledaš tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Twmr_5HOuTg

• V zvezek napiši naslov Planinsko polje, preriši sliko in prepiši besedilo.

V Planinski jami se pod zemljo
združita reki Pivka in Rak.
Tako nastala reka dobi ime Unica.

Planinsko polje je naše najbolj značilno kraško polje. Njegovo skoraj ravno dno z vseh strani
obdajajo vzpetine. Po njem teče počasi in v številnih zavojih reka Unica, ki izvira v Planinski
jami. Ob obilnem deževju poplavlja, zato so naselja, njive in ceste ob robu polja.
Reka Unica ponikne na koncu Planinskega polja. Ko pride spet na dan, dobi ime Ljubljanica.

SLJ - Beseda iz besede
• Nadaljuj z reševanjem nalog na str. 68 in 69. (Pri 9. nalogi je prvi primer:
Študentski popust je za študente. Tako rešuješ naprej. Pri ostalih nalogah »tvori po
zgledu« je s primerom ponazorjeno, na kakšen način rešuješ nalogo.)

• Sedaj si preglej rešene naloge.
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

MAT - Deli celote
• Najprej si preglej rešitve nalog, ki si jih reševal včeraj.

ali 9 : 3 = 3

• Nadaljuj z utrjevanjem snovi in reši strani 106 in 107.

Navodila za učence, ki obiskujejo SUP (ob četrtkih ob 7.30 pri učiteljici Tanji J.
Primc):
Pojdi na naslednje spletne povezave in rešuj naloge, ki so povezane s pravilnim
zapisom besed; razmisli ali pri besedi zapišemo črko d ali t, p ali b, ž ali š …
https://interaktivnevaje.si/slovenscina_rs/gradiva_slovenscina/gradiva_slo_rs/tezke_besede_J/index.html

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln13w82q8

DOMAČA POKRAJINA - rešitve
Strokovnjaku za izdelavo zemljevidov pravimo kartograf.
Pri izdelovanju zemljevidov in načrtov, so mu v pomoč letalske fotografije.
Lega na pobočju, obrnjenem proti soncu, je prisojna lega.
Lega na pobočju, obrnjenem od sonca, je osojna lega.
Postojna leži v JZ delu Slovenije na rahlo valovitem svetu.
Naša domača pokrajina se imenuje Pivška kotlina/Pivška dolina/Pivka …
Obsega svet ob reki Pivki in Planinsko polje.
Pivško kotlino obdajajo Nanos, Hrušica, Slavinski ravnik, Javorniki, Tabor in Snežnik.
Reka Pivka izvira pri Zagorju. Njena večja pritoka sta Nanoščica in Stržen.
Pivka do Prestranka teče po prepustnih tleh, od tam naprej pa po neprepustnih.
Ponikne v Postojnski jami.
Mesto, kjer rekla ponikne, imenujemo ponor.
Včasih so moč reke Pivke izkoriščali za delovanje mlinov in žag.
V naši domači pokrajini imamo veliko presihajočih jezer.
Nekaj jih naštej: Petelinjsko, Palško, Parsko, Drskovško …
Kamnina, ki prevladuje v naši pokrajini, se imenuje apnenec.
Ima veliko razpok, saj ga raztaplja deževnica.

Postojnsko jamo je izdolbla reka Pivka.
Kapnik, ki visi s stropa, se imenuje stalaktit. Kapnik, ki raste proti stropu, se imenuje
stalagmit. Ko se viseči in stoječi kapnik združita, nastane steber. Če pa kapljice drsijo
po poševnem stropu pa nastane kapnik, ki ga imenujemo zavesa.
Kapniki so iz apnenca.
Nove dele Postojnske jame je odkril Luka Čeč.

