
Dragi učenci,

Z upanjem, da bo ta »korona« kriza čimprej mimo, bomo v naslednjih tednih po Sloveniji potovali preko spleta. Ker se v živo ne 
bomo videli, boste sami morali biti toliko odgovorni, da sledite navodilom in obdelate poslano snov. 
Upam, da ste doma in zdravi, tako se obdržite še naprej!

Glede naših PPT predstavitev tem bomo še videli, kako bomo nadaljevali. Se pa zna zgoditi, da jih bo potrebno oceniti brez
opravljene predstavitve. O tem vas bom še posebej obvestila.

Sledijo navodila za PRVO SPLETNO URO GEOGRAFIJE:

V učbeniku na straneh od 54 do 62 si preberite snov o kmetijstvu v Sloveniji. V priponki vam pošiljam vprašanja, ki si jih prepišete v 
zvezke in na njih odgovorite.
Poleg tega vas prosim, da imate v DZ rešeno vse do strani 14 (vključno s poglavjem o kmetijstvu).

Ob vrnitvi v šolo bom naloge iz zvezka pregledala in na koncu ocenila, zato se potrudite. Če potrebujete kakršno koli pomoč, sem vam
na voljo preko elektronske pošte.

Bodite predvsem zdravi.

Prisrčen pozdrav,

Eva Pellegrini Mitič



KMETIJSTVO

S pomočjo učbenika na str. 54 – 62 odgovori na naslednja vprašanja (vprašanja in odgovore zapiši v zvezek):

1. V tabelo vnesi glavne značilnosti vseh štirih obdobij gospodarskega razvoja v Sloveniji!

2. Zakaj pravimo, da ima kmetijstvo poseben družbeni pomen? Čemu služi?

1. obdobje (do konca prve sv. vojne) 2. obdobje (med svetovnima vojnama)

3. obdobje (socialistično obdobje) 4. obdobje (po osamosvojitvi)



3. Ali v Sloveniji pokrijemo vse svoje potrebe po hrani? Za katere kmetijske proizvode smo najmanj samooskrbni?

4. Kaj se je pri nas zgodilo v prvih dveh desetletjih po osamosvojitvi?

5. V tabelo zapiši naravne in družbene dejavnike, ki so neugodni za razvoj kmetijstva v Sloveniji!

6. Kje imamo najboljša kmetijska zemljišča?

7. Kaj so melioracije in katerih se najbolj poslužujemo v Sloveniji?

8. Naštej in opiši različne tipe sprememinjanja rabe tal ter navedi, kje se to dogaja!

9. Opredeli izraz specializirano kmetijstvo! Za katere panoge smo specializirani na Primorskem?

Kmetijstvo

Naravni dejavniki Družbeni dejavniki



10. Je pri nas kmetijstvo sonaravno? Obrazloži!

11. Kaj je ekološko kmetovanje?

12. Naštej kmetijske dejavnosti v Sloveniji! Katera ima največji pomen?

13. Katere pridelke pridelujemo na večini njivskih površin?

14. Kaj so vrtnine in kje jih največ pridelujejo?

15. Kaj so industrijske rastline?

16. Katera je najpomembnejša panoga v živinoreji pri nas? Kaj proizvaja in kje je najbolj razvita?

17. Naštej ostale živinorejske panoge pri nas!

18. Kje sta razširjena vinogradništvo in sadjarstvo? Naštej vinorodne rajone!

19. Katera območja Slovenije so najbolj gozdnata?

20. Čemu služijo gozdovi?


