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1. GOSPODINJSTVO 

OCENJEVANJE:  

Priprava na govorni nastop 

➢ Pri gospodinjstvu bo v tem ocenjevalnem še ena ocena, zadnja.  

➢ In sicer govorni nastop na temo TEKSTILNI IZDELKI, MODA IN OBUTEV.  

 

➢ Danes si bomo razdelili teme za govorne nastope. 

➢ In sicer po metodi, kdo piše oziroma javi prej.  

➢ Isti naslov imata lahko 2 učenca.  

➢ Imej za rezervo pripravljen tudi drugi naslov, če bo tisti, ki ga želiš, že zaseden. 

➢ Izberi naslov, ki ti ustreza:  
 

1. TEKSTILNA VLAKNA. 

2. KAKO IZDELAMO BLAGO? OD VLAKNA DO BLAGA. 

3. VRSTE BLAGA. 

4. IZDELAVA OBLAČIL. ŠIVANJE. 

5. OBLAČILA IN MODA. 

6. TEKSTILNI IZDELKI ZA DOM. 

7. NAKUPOVANJE IN OZNAČEVANJE OBLAČIL. 

8. VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN DRUGIH TEKSTILNIH IZDELKOV. 

9. OBUTEV IN VZDRŽEVANJE OBUTVE. 

 

➢ Piši na moj elektronski naslov. 

➢ Ko bomo razdelili naslove, dobite gradivo in navodila. 

➢ Zadnji  datum  za predstavitev govornega nastopa je 16. junij. 

 

 

 

 



2. DRUŽBA 
Dobro preberi snov. Reši naloge. List prilepi v zvezek. 

 
Videz obmorskega sveta 

 

Pokrajine na morju se med seboj razlikujejo po naravnih in družbenih značilnostih.  

MORJE 
Je ogromna količina slane vode, ki napolnjuje vdolbine med celinami.                        
Slovenskega morja je malo. Imenuje se Jadransko morje. 
 
OBALA 
Obala je kopno ob vodi. Lahko se vzpenja počasi ali strmo, zato jo delimo na: 

- strma obala 

- nizka obala 
 

Glede na to kakšna je prst in kamnine, delimo obalo na:    obala=plaža 

- PEŠČENA OBALA 

- KAMNITA ali SKALNATA OBALA 
 
 

                 
 

    NIZKA in PEŠČENA obala                  VISOKA in SKALNATA obala 
 

Slovenska obala je močno razčlenjena. Meri 42 km.  
Razčlenjena obala pomeni, da je oblikovana v zalive, polotoke, je visoka, strma, peščena 
ali skalnata.  
 
OTOK 
Je del kopnega sveta, obdan z vodo z vseh strani. 
 

                             POLOTOK 
Je del kopnega sveta, obdan z vodo vsaj z dveh strani.  

 
RT 
Rt je ozek konec polotoka ali otoka. 
 
                                                                 ZALIV 

Zaliv je v kopno segajoč del morja. Ima obliko črke U. 
 
 
 
Ob besedilu nariši vse oblike. 



V kroge na sliki vpiši ustrezno številko oblikovanosti obale. 

 

     1 - MORJE      2 - OBALA     3 - POLOTOK    4 - RT    5 - ZALIV 

 

Ali ima Slovensko morje kakšen otok? ____ 

Obkroži ga na spodnji sliki. Vendar to ni slovensko morje. 

 

 

 

 

Slovenija pa vseeno ima en otok. Vendar ta ni v morju, ampak v jezeru.  

Na katerem jezeru je to? ___________________________________ 

Torej se otok imenuje _______________ otok. 

 

 

 

 

 



2.SLOVENŠČINA         V BERILU poišči zgodbo  Mala morska deklica. Poišči si primeren prostor na kavču, v 

sobi, v naravi, na balkonu. Preberi zgodbo in utrjuj branje. Uživaj v branju in si predstavljaj, da si na morju. 

 

 


