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Torek, 19. 5. 2020  
Učna vsebina: Skrb za okolje 
 

 V zvezek zapiši naslov SKRB ZA OKOLJE. 

 

 Oglej si fotografije in premisli, kaj vse onesnažuje okolje.  

 

Če imaš možnost, lahko fotografijo natisneš, prilepiš v zvezek in k posamezni fotografiji dopišeš, kaj 

onesnažuje. 

 

 

 

 Oglej si posnetek, kjer je prikazano ločevanje odpadkov in recikliranje. 

https://www.youtube.com/skrb-za-okolje 

 

 

 V učbeniku na str. 74 – 75 preberi, kako so učenci načrtovali, kaj lahko storijo za boljše okolje. 

 

 Razmisli in zapiši v zvezek, kaj vse pa lahko storiš ti in tvoja družina v skrbi za boljše in čistejše okolje.  

 

Izziv: Pošlji dokaz o svojem delu. 

Moj naslov: natalija.pausner@guest.arnes.si  

Veselo na delo!  

Učiteljica Natalija 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YqKHLlptyg&fbclid=IwAR22tXtkjvUqIVC6a5mAPo7KxyHY7Bfd_aHuv2Qq992dLFDPFq0Xz49f7M4
mailto:natalija.pausner@guest.arnes.si
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Petek, 22. 5. 2020  
Učna vsebina: Ponavljanje, preverjanje 
 

 

 Dragi učenci, bliža se dan, ko bomo ocenili znanje, ki smo ga usvojili v zadnjih mesecih, in sicer vse o 

DOMAČI POKRAJINI. 

 Ocenjevanje bomo izvedli 5. 6. 2020. Te vsebine so v učbeniku od str. 50 – 75.  

 

NAVODILA ZA OCENJEVANJE: 

 

Pripravil boš predstavitev svoje domače pokrajine: KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

 

Predstavljaj si, da si turistični vodnik, ki vodi turiste po naši domači pokrajini. 

 

 

Za turiste boš izdelal eno izmed ponujenih možnosti: 

 

 Brošuro o domači pokrajini 

 

 

 

 

 

 

 plakat za turistično tablo o domači pokrajini  

 

 

 

Oglej si posnetek: 

navodila za 

ocenjevanje 

 

https://drive.google.com/open?id=13A-Vflsa7AHA8FWkWM8sg6S6iq8T9z8i
https://drive.google.com/open?id=13A-Vflsa7AHA8FWkWM8sg6S6iq8T9z8i
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Kriteriji uspešnosti: 

- Uspešen boš, ko boš: 

 predstavil  značilnosti Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu (občina, župan, vasi v 

krajevni skupnosti, predsednik krajevne skupnosti, velikost, število prebivalcev …), 

 predstavil svojo domačo pokrajino (ali kraj, kjer živiš) na letalski fotografiji, 

 opisal lego domače pokrajine, 

 naštel naravne sestavine v domači pokrajini, 

 predstavil dejavnosti in pomembne stavbe v domači pokrajini, 

 opisal gospodarske dejavnosti, industrijo, obrt v domači pokrajini, 

 predstavil skrb za okolje v domači pokrajini. 

 

Pri izdelavi plakata ali brošure zapisuj le pomembne/ključne besede, uporabljaj barve, dovolj velike 

črke, opremi slikovno (nariši, fotografije lahko izrežeš iz revij, časopisov, poiščeš na internetu in 

natisneš, če imaš to možnost). Piši sam in ne kdo izmed staršev. Ocenjevala bom tvoj izdelek! 

 

Danes začni z načrtovanjem in zbiranjem gradiva. Najprej si izdelaj načrt/osnutek v zvezek, šele 

nato se boš lotil izdelave  plakata ali brošure. Časa imaš dovolj, da boš lahko v miru in natančno 

pripravil. Potrudi se! 

 

Če boš pri delu naletel na težave, mi piši. Z veseljem ti bom svetovala in pomagala.  

Moj naslov: natalija.pausner@guest.arnes.si  

 

 

 

Veselo na delo!  

Učiteljica Natalija 

 

mailto:natalija.pausner@guest.arnes.si

