
Pozdravljeni, učenci 9. a  in 9. c razreda. 

  

V 9. a razredu smo  geografiji začeli z Obpanonskimi pokrajinami. 

Ker ste nekateri manjkali, vam pošiljam kar celotno snov, da si boste lahko prepisali. Nadaljujete tam, kjer smo 

končali.  Mislim, da smo že začeli z delitvijo.  

Preberi si navodila, preglej slike in zemljevide in naredi izpiske iz učbenika. Na koncu imaš še naloge v  delovnem 

zvezku  in  i-učbeniku. 

 

Učenci 9. c razreda ste s to snovjo že končali. Predlagam, da vse skupaj še utrdite in  rešite naloge v delovnem 

zvezku in e-učbeniku (navodila so na zadnji strani mojega zapisa).  

  

Za morebitna vprašanja mi pišite na naslov: 

irena.ramsak1@gmail.com.  

  

Ostanite zdravi! 

Irena Ramšak 
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OBPANONSKE  POKRAJINE (U 77) 
  
 

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 
 
1. LEGA (izpiši iz U 77) 
  







2. DELITEV 

RAVNINE: Pomurska ravnina, Dravsko polje, 

Ptujsko polje, Vzhodna Krška kotlina, 

Novomeška pokrajina 

GRIČEVJA: Goričko, Slovenske gorice, Haloze, 

Dravinjske gorice, Voglajnsko gričevje, Bizeljsko 

gričevje, Krško gričevje 





3. KAMNINSKA ZGRADBA (U 78): 

RAVNINE (izpiši, iz kakšnih kamnin so nastale) 

GRIČEVJA (izpiši, iz kakšnih kamnin so nastala) 

  

4. REKE (izpiši z zemljevida) 

5. PODNEBJE (U 79)  

6. RASTLINSTVO (U 79) 

 



Goričko 



Mursko polje 



Slovenske  gorice 



Dravsko in Ptujsko polje 



Haloze 



Krška kotlina 



Krško gričevje 









DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  (U 80, 81) 

Izpišite bistvo:  
 
1. POSELITEV 

 
2. GOSPODARSTVO V PRETEKLOSTI 
 
3. GOSODARSTVO DANES 

 
4. PROMETNE POVEZAVE 

 



NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 
 
Spodnje naravne in kulturne znamenitosti poišči na spletu ter jih prepiši v zvezek. Če se spomniš 
še kakšne, jo le dopiši.  
 
Gradovi: Grad Grad, Negovski grad, Ptujski grad, grad Otočec, grad Podsreda, grad Podčetrtek… 
Cerkve: Romanska Rotunda v Selu na Goričkem, Plečnikova cerkev v Bogojini, cerkev na Ptujski 
gori,… 
   
Ostale kulturne znamenitosti:  
Babičev mlin v Veržeju, mlin v Ižakovcih (Otok ljubezni), Vinarium v Lendavskih goricah, 
Dominkova domačija v Gorišnici, Tromejnik na Goričkem, najstarejša trta na svetu na Lentu v 
Mariboru, … 
 
Naravne znamenitosti: mrtvice Mure, izviri mineralne vode (slatine, kisla voda),… 
 
Nekaj znamenitosti najdeš tudi na spodnji povezavi:  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=P8SVvnbcYXg&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=P8SVvnbcYXg&feature=emb_logo


https://eucbeniki.sio.si/geo9/2655/index.html 

V i-učbeniku za geografijo na straneh 222 – 239 preglej besedilo, 
fotografije, zemljevide in reši naloge.  

Rešite vse manjkajoče naloge v delovnem zvezku od strani 112 do 117.  
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