
DELO DOMA:   20. 1. 2021, SREDA 

 

 

MAT: Pisno seštevanje do 1 000 000 

  DZ STRAN 26 in 27.   Besedilne naloge in Zmorem tudi to. 

Ponovimo: 

Pri pisnem seštevanju do milijon računamo enako kot pri manjših številih. 

Upoštevamo pravila: 

- podpisovanje števil -  desetiške enote, 

- prehod desetiških enot, 

- seštevance pišemo v stolpcu, 

- vsoto ločimo z ravno črto. 

 

 

SLO: Vaja dela mojstra   DZ str.100 in 101 

Definicija pojma, ponovimo: 

1. del POJEM      -                                                      KITARA 

2. del NADPOMENKA  -                                          JE BRENKALO, 

3. del KLJUČNI PODATKI, ZNAČILNOSTI   -   KI IMA 6 STRUN IN     

                                          GA MED IGRANJEM DRŽIMO V ROKAH.   

 

 

 

 

 

 

    



DRU: Predalpske pokrajine  NAJPREJ PONOVIMO: 

       Lega:  J in V od Alpskih pokrajin 

Obsegajo: glej zemljevid! Kako ga delimo? Poimenuj in pišči na zemljevidu: 

- kotline, 

- reke, 

- mest

 
 



 

Na zemljevidu Slovenije poišči hribovja v Predalpskih pokrajinah. 

Razteza se od Z proti V in obroblja visokogorski svet. Poraslo je z gozdom, 

večja naselja so v dolinah, manjša pa na prisojnih položnejših pobočjih in 

uravnanih vrhovih.  

NASELJA: Najmanjša naselja in najvišje na nadmorski višini so samotne 

kmetije. Okoli so travniki in polja. V dolinah in kotlinah so nastala tudi večja 

mesta. 

DEJAVNOSTI: V večjih naseljih so se razvile razne storitvene dejavnosti in 

industrija, manjša naselja v hribih pa so še precej kmetijska ( živinoreja in 

gozdarstvo), v zadnjih letih pa se na njih razvija tudi kmečki turizem. 

RUDARSKA NASELJA: V tem svetu je bilo v preteklosti precej rudnikov, 

zato so se razvila rudarska naselja. Danes je večina rudnikov zaprtih, ker je rud 

za sodobno izkoriščanje premalo. Deluje še rudnik lignita (premog z nizko 

kalorično vrednostjo) v Velenju. 

ELEKTRARNE: So na rekah predalpskega sveta – hidroelektrarne. 

ZEMLJEVID ELEKTRAREN V SLOVENIJI: 



 

 

HE Zlatoličje 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_elektrarn_v_Sloveniji  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_elektrarn_v_Sloveniji


Poimenuj in poišči na zemljevidu: 

- kotline, 

- reke, 

- mesta. 

KOTLINE:  LJUBLJANSKA KOTLINA, 

                    CELJSKA KOTLINA, 

                    VELENJSKA KOTLINA. 

Kotline so gospodarsko pomembne pokrajine. Primerne so za razvoj industrije, 

prometa in drugih dejavnosti, zato so se mesta v njih hitro širila. Te doline so 

zelo primerne za kmetijstvo – poljedelstvo in živinorejo, vendar se s temi 

dejavnostmi ukvarja zelo malo ljudi. 

 Ljubljanska kotlina  

 

 

 



  

Kranj z Dobravo 

 

  

Polja v Ljubljanski kotlini – Cerklje na Gorenjskem 



 

Pogled na Ljubljansko kotlino z Lubnika 

Ljubljansko barje 

 

Ljubljanska kotlina je naša največja kotlina, nastala z ugrezanjem. V času 

ledenih so jo okoliške reke na debelo zapolnile s prodom in peskom, ponekod pa 

tudi z glino in ilovico. V času medledenih dob pa so v te nanose vrezovale 

globoke struge, kar je pripeljalo do oblikovanja značilnih rečnih teras. 



Ljubljanska kotlina je največja 

sklenjena ravnina v Sloveniji. 

 

 

 

Ljubljana 

 

 

REKE 

Glavna reka je Sava, nastala s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke. Njeni 

levi pritoki so Tržiška Bistrica, Kokra in Kamniška Bistrica, desni pa Sora in 

Ljubljanica. Reke so precej onesnažene, ravno tako je ogrožena podtalnica, še 

posebej med Kranjem in Ljubljano.   

 

 

CELJSKA KOTLINA    Lega - s treh strani jo obdajajo Predalpske 

pokrajine, le proti vzhodu 

je odprta proti 

obpanonskim  gričevjem. 

Od tam sega vanjo 

panonski podnebni vpliv, 

ki se kaže v delni 

razširjenosti vinogradov. 

Celjsko kotlino zato 

včasih prištevajo k 

Obpanonskim 

pokrajinam.   

 

Značilnosti površja - južni del je prodnata ravnina, severni del pa je 

gričevnat.  



 

CELJSKA KOTLINA - najbolj znana posebnost Celjske kotline                       

je usmeritev v hmeljarstvo, katerega središče je v Žalcu. 

Celje je po velikosti in gospodarski moči tretje mesto v državi.                                   

Mesto je nastalo ob sotočju Savinje in Voglajne. Kot rimska Celea je bilo znano 

že v antični dobi, v srednjem veku pa je bilo sedež celjskih grofov. Danes je 

pomembno gospodarsko, trgovsko, kulturno, zdravstveno in izobraževalno 

središče za širšo okolico.  

Zaradi dolgotrajnega močnega onesnaževanja (kemična industrija, Cinkarna 

Celje) je območje Celja med okoljsko najbolj prizadetimi območji v Sloveniji. 

 

Velenjska kotlina – Saleška dolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velenje,   jezero 

 

Velenjsko kotlino obdajajo vzpetine Severovzhodnega predalpskega hribovja. 

Zaradi kopanja lignita se dno kotline ugreza. Tako nastajajo jezera. Velenje je 

po nastanku zelo mlado mesto, v bližini je Šoštanj, kjer je termoelektrarna TEŠ. 



 

 


