
 

 

 

 

Spoštovani šestošolci! 

Teden učenja na daljavo je že za nami in vsi ste bili pri tem precej uspešni. Nekateri dosledno 

in pravočasno sledite navodilom, ki ste jih prejeli. Zato spodbujam tudi tiste, ki to nekoliko 

manj upoštevate, da poskušate, kar se da sproti delati. Lepo je tudi, da že vmes med delom 

zapišete in pošljete sporočilo, kjer nam sporočite, kako vam poteka učenje na daljavo. Za vso 

pomoč in za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sem vam vedno na voljo, sporočite in pišete na 

elektronsko pošto (tratar.jozica@gmail.com). 

NAVODILA ZA DELO 

Od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 (2 šolski uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri utrjevanju in ponavljanju so vam lahko v pomoč tudi učni cilji/nameni učenja (kaj želim 

znati, se naučiti) 

Cilji/nameni učenja (kaj želim znati/se naučiti) 

1. Razložiti, kaj je zemljevid in kako nastane? 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

1. ura: Orientacija zemljevida 

Ta način orientiranja bo malo težji, ker predvidevam, da doma nimate kompasa. V kolikor pa ga kdo 

ima, bo morda lažje. Vendar predlagam, da bomo orientacijo zemljevida izvedli v šoli na terenu, ko 

se ponovno dobimo. Kljub temu si preberite besedilo v SDZ na str. 17,18, kjer boste ugotovili, da 

lahko zemljevid orientiramo tudi po prometnicah ali po smereh proti objektom.   

 Za preverjanje vaše orientacije prilagam delovni list , kjer se boste orientirali in krtku 

pomagali poiskati skriti zaklad, ki ga boste označili na delovni list. 

 Na spletnem portalu: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17338 pod poglavjem 4 

(geografija 6 pouk na daljavo) najdete učni list-orientacija. Prikazani so različni načini 

orientacije, ki ste jih doslej spoznali. Natisnite si in zalepite v zvezek. 

 Za kratko ponovitev odgovorite na tri vprašanja, ki jih prepišete v zvezek:  

1. Kaj je orientacija 2. V gosti megli si zašel v gozdu, kako boš vsaj približno določil sever? 

3. Znašel si se na razcepu dveh kolovozov (stranskih poti), vendar s seboj nimaš kompasa. 

Kako se boš orientiral? 

2. ura: Ponavljanje in utrjevanje znanja ( Upodabljanje Zemljinega površja in orientacija) 

 Za ponavljanje in utrjevanje vašega znanja vam posredujem spletni portal: http://www.o-

4os.ce.edus.si/gradiva/geo/zemljevid/naloge.htm, ki ga uporabite. Na levi strani so tri naloge, 

prvo nalogo rešite tako, da vprašanja prepišete v zvezek in na njih poiščete odgovore. Ostali 

dve nalogi sta interaktivni, kar pomeni, ko jih boste rešili, jih poslikate in mi rešitve pošljete 

na moj elektronski naslov. Če se bodo pojavile kakršnekoli težave, mi jih sporočite in dobili 

boste dodatna navodila. Brez skrbi mi lahko pišete kadarkoli, spremljala bom vaše učenje. 
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2. Poznati in uporabiti zemljevide z različnimi merili. 

3. Poznati, razumeti in uporabti  različne načine prikazovanja Zemljinega 

površja. 

4. Ločiti absolutno in relativno nadmorsko višino. 

5. Opisati načine prikazovanja Zemljinega površja na zemljevidu, reliefu, 

globusu in njihovo uporabnost. 

6. Prepoznati in našteti vrste zemljevidov ter ovrednotiti pomen posamezne vrste. 

7. Se orientirati in gibati  v naravi s pomočjo kompasa in zemljevida. 

 

Vaše zapise in rešitve mi pošljite do petka (3. 4. 2020) na moj elektronski naslov, prav tako 

pa bom vesela, da mi na kratko zapišite in sporočite, kje pri reševanju ste bili uspešni in kje 

manj uspešni. Kaj od tega, kar ste se učili vam je bilo najbolj všeč in zakaj. 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da ostanete še naprej zdravi in pazite nase. 

Učiteljica Jožica Tratar 

 



 

Delovni list Krtek išče skriti zaklad. Pomagaj mu! 


