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LJUBLJANICA, reka sedmerih imen 
 
 
Učni list Ljubljanica, reka sedmerih imen je namenjen utrjevanju znanja učne vsebine 
Naravnogeografske enote Slovenije - Dinarske pokrajine pri predmetu Geografija v 9. 
razredu devetletke. Učencem je kot vir informacij za reševanje učnega lista na voljo Učno 
gradivo – Ljubljanica, reka sedmerih imen (glej pod 2. točko). Ob prebiranju Učnega gradiva 
– Ljubljanica, bodo učenci dobili boljšo predstavo o poteku reke Ljubljanice in pokrajini, 
skozi katero se le-ta pretaka. V omenjenem učnem gradivu je sicer poudarek na svetovno 
znanem presihajočem Cerkniškem jezeru. 
 
Učni list Ljubljanica lahko učenci rešijo samostojno kot način utrjevanja znanja o dinarskih 
pokrajinah, lahko pa služi tudi kot učni list na interdisciplinarni ekskurziji po dinarskem 
svetu. V primeru, da poteka ekskurzija tudi po Notranjskem regijskem parku, je na voljo tudi 
Učni list Notranjski regijski park. 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji pri predmetu Geografija za 9. razred devetletke, ki jih zajema 
učni list: 
 

 učenec s pomočjo karte (zemljevid Slovenije, priložena karta porečja Ljubljanice) 
in slikovnega gradiva (učno gradivo Ljubljanica, reka sedmerih imen) opiše 
značilnosti reliefa, podnebja in voda v dinarskih pokrajinah Slovenije (spozna 
nekatere kraške pojave, vrste kraških polj, ponikalnice, Planinsko in Cerkniško 
polje, Cerkniško jezero,…). 

 
Predlagam, da učenci doma (ali v šoli) sami pregledajo Učno gradivo – Ljubljanica, reka 
sedmerih imen in nato rešijo Učni list Ljubljanica. Podobno velja tudi v primeru ekskurzije po 
Notranjskem regijskem parku – v tem primeru lahko učni list in pripadajoče učno gradivo 
služita kot dodatna poglobitev znanja in utrjevanje po ekskurziji. 
V šoli naj učenci skupaj z učiteljem pregledajo odgovore in se pogovorijo. 
 
 
Trajanje učne etape (prebiranje učnega gradiva ter reševanje učnega lista): 2 PU 
 
 
1. Potreben učni material in didaktični pripomočki za predlagani potek učne ure in 

reševanje učnih listov: 
 

 Učni listi Ljubljanica, reka sedmerih imen; 
 Učno gradivo – Ljubljanica, reka sedmerih imen – dostopno je na spletni strani 

Notranjskega regijskega parka: Projekt LIFE – Izobraževanje – Učna gradiva; 
 Zemljevid Slovenije; 
 Dostop do svetovnega spleta (iskanje različnih informacij); 
 Dodatni viri:  

- Perko D., Orožen Adamič M. (1998): Slovenija – pokrajine in 
ljudje. Mladinska knjiga, Ljubljana. 
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2. Potek dela: 
 
 

 Učitelj seznani učence z navodili za delo: Učenci naj poiščejo učno gradivo 
Ljubljanica, reka sedmerih imen in pripadajoče učne liste na spletni strani 
http://life.notranjski-park.si/ , pod zavihkom Izobraževanje (Učna gradiva / Učni 
listi). Ob pomoči učnega gradiva, primernih zemljevidov ter informacij s spleta naj 
rešijo naloge v učnem listu Ljubljanica. 

 
 V razredu učitelj in učenci pregledajo odgovore in se pogovorijo. 


