
Navodila za delo na daljavo za čas ( 4. 5. -  8. 5.) 

9. razred 

Za konec so nam ostale  le še Obpanonske pokrajine, ki se nahajajo na SV in 

vzhodu Slovenije. Pokrajine  boste spoznali s pomočjo učbenika str.129 -132 in 

pa e-učbenik https://eucbeniki.sio.si/geo9/2655/index.html, atlasa ali pa zemljevida 

Slovenije. Najprej preberi zapis v učbeniku str. 129-137. 

 

Zapiši v zvezek in dopolni. Rešene naloge mi pošlji v pregled. Nekateri se še 

niste oglasili. Čakam. 

 

Obpanonske pokrajine so nastale na območju nekdanjega Panonskega morja. 

Zavzemajo največji del slovenskega ozemlja. V njih se menjavata dva tipoa 

površja ravnine in gričevja. 

V ravninah prevladujejo mlajše kamnine. Toso:_________, ___________, 

_________________. 

Gričevja sestavljajo____________ ___________ iz obdobja terciarja. 

Obpanonska gričevja so:_____________, ____________, ____________, 

_______________, __________________, ______________, ___________ 

Obpanonske ravnineso:__________________, ____________, __________ 

 

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


Za Obpanonske pokrajine je značilno ________________ _________________ 

podnebje.Količina padavin se zmanjšuje proti _____________________. 

Višek _____________ je _______________, kar je pomembno za rastline. 

Naravnega rastlinstva skoraj da ni, kjer so tu zelo rodovitne prsti 

perevladujejo___________________ in _____________________. 

Osojna pobočja so pokrita z _______________________. 

Največji reki sta ______________________ in ____________________ . 

Obpanonske reke delajo številne_______________________. Pomembne pa so 

za gradnjo ___________________________. 

 

GOSPODARSTVO IN PREBIVALSTVO V OBPANONSKIH POKRAJINAH 

Prebivalstvo 

Obpanonske pokrajine so nadpovprečno gosto poseljene. To še posebej velja za 

zahodni del. Največje mesto v tem delu in drugo največje mesto v Sloveniji 

je___________________________. Prevladujejo dolge_________________ 

vasi. V gričevnatem svetu pa razložena______________. Skozi nekatere 

zahodne dele je bila speljana Južna_________________, ki je omogočila razvoj 

nekaterih mest in industrije. Tu se nahaja tudi najstarejše srednjeveško mesto 

_______________________. 

Tu živi __________________ manjšina in kar polovico slovenskih Romov. 

Prevladuje evangeličanska veroizpoved. Veliko ljudi se je izselilo. 

Gospodarstvo 

Obpanonske pokrajine so najbolj kmetijski del Slovenije.Za kmetijstvo je 

ugodno podnebje, rodovitna prst in nižinski svet. 

Na ravninskih delih pridelajo največ  žitaric in industrijskih _______________. 

V gričevnatih pokrajinah pa prevladuje_________________ trta. 



V novejšem času se tudi v teh pokrajinah razvijajo predvsem različne storitvene 

dejavnosti. Eno najdaljših tradicij ima turizem. V teh krajih se je še posebej 

razvil zdraviliški turizem. Naštej nekaj toplic.______________, __________ 

________________, ___________________, ____________, ____________ 

 


