Geografija
Dragi učenec/učenka!
Začenjamo že 4. teden pouka na daljavo.
Zanimajo me tvoje izkušnje in pripombe o dosedanjem delu pri GEO.
Ali si naletel na vprašanja, na katera nisi znal odgovoriti?
Upam, da si vse odgovore o industriji in prometu zabeležil v zvezek.
Če si naletel na nerešljiv problem, mi piši za pomoč na zlatka.adamic@guest.arnes.si
Vesela pa bom, če se oglasiš tudi vprimeru, ko delo poteka brez težav. Vsak tvoj
komentar je dobrodošel!
Prosim, če mi lahko pošlješ po e-pošti odgovor na vprašanje št. 8 pri temi Promet in
odgovor na 8. vprašanje pri današnji temi Turizem (obe vprašanji se nanašata na
zelo aktualne razmere, na vpliv koronavirusa na gospodarstvo).
Ter odgovor na 7. vprašanje (seznam turističnih zanimivosti).
Če boš izdelal turistični prospekt (kot dodatna naloga), pa mi prosim tudi tega pošlji.
Danes bomo obravnavali turizem.
Za delo nujno potrebuješ učbenik za GEO str. 76-79 ter zvezek v katerega boš
zabeležil odgovore na spodnja vprašanja. Uporabi pa tudi zemljevid Slovenije in
tematski zemljevid Slovenija - turizem v Atlasu!

TURIZEM
1. Naštej naravne in družbene pogoje za razvoj turizma v SLO!
a) naravni pogoji:
b) družbeni pogoji:
2. SLO ima glede na naravne in kulturne danosti, še preslabo razvit
turizem, kar je deloma posledica slabe prepoznavnosti SLO.
3. Navedi 3 oblike turizma glede na to, kje se turizem odvija!
4. S pomočjo zemljevida v U/79 in v Atlasu naštej najpomembnejše
kraje z razvitim gorskim, obmorskim in zdraviliškim turizmom!
5. V Sloveniji so zelo pomembne tudi druge oblike turizma, med
katere prištevamo:
6. Glede na dolžino trajanja pa ločimo:
 POČITNIŠKI,
 IZLETNIŠKI IN
 TRANZITNI TURIZEM
7. Kaj privablja turiste v Grosuplje in okolico? Napiši seznam
turističnih zanimivosti v Grosupljem in njegovi okolici!
(omejimo se na območje občine Grosuplje)
8. Razmisli in zapiši, kako trenutna situacija povezana s korona
virusom vpliva na razvoj turizma v Sloveniji in svetu!
Pa še dodatna naloga, če imaš čas in voljo za ustvarjanje:
Izdelaj turistični prospekt za kulturno ali naravno znamenitost v
Grosupljem ali njegovi okolici!

