
 

 

 

 

Spoštovani učenke in učenci 6. razreda! 

Čas, ki je pred nami, nam postavlja veliko neznank, daje pa nam tudi nove izzive. Velikokrat 

smo zaradi njih na začetku v zagati, a na koncu ugotovimo, koliko novega smo se pri tem 

naučili in pridobili. V današnjih izrednih razmerah nam nov izziv predstavlja »učenje na 

daljavo«. Skušajmo ga sprejeti kot učenje za življenje, zato vas spodbujam, da zdaj izkažete 

svojo zrelost, samostojnost in odgovornost. Ob tem pa seveda ne boste sami, za vso pomoč in 

za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sem dosegljiva na  elektronski pošti 

(tratar.jozica@gmail.com). 

Navodila za delo na daljavo vam bom pošiljala pri predmetu GEOGRAFIJA, kjer boste 

prejeli  tudi delovne liste za utrjevanje in ponovitev, linke do izobraževalnih strani ipd… 

NAVODILA ZA DELO 

Od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (2 šolski uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše zapise in rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj pregledali in preverili. Do petka pa 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. 

Pri novem načinu učenja vam želim veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

S prijaznimi pozdravi v upanju, da ostanete zdravi in pazite nase. 

Učiteljica Jožica Tratar 

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: Vrste zemljevidov 

Ob zadnjem našem srečanju v šoli ste dobili navodilo (pogled iz Google Earta na široko dolino 

Velike Krke v Šalovcih), da narišete panoramsko risbo. Upam, da ste panoramsko risbo uspešno 

narisali z vsemi pokrajinskimi elementi (griče, ceste, zgradbe, rastje).  Ko se vrnemo v šolo, jih 

bomo pregledali. 

 Prelistajte Atlas sveta, kjer boste opazili različne zemljevide. Ugotovili boste, da vsak izmed 

njih predstavlja drugačno vsebino.  Preberite besedilo v samostojnem delovnem zvezku na 

str. 13. V zvezek zapišite povzetek, kjer predstavite različne zemljevide. 

 Rešite nalogo 9 na str. 14. V kolikor naletite na težave, mi jih sporočite in dobili boste 

dodatna navodila. 

 Za ponovitev odgovorite na tri vprašanja na str. 15. Odgovore zapišite v zvezek. 

 Na spletu poiščite tematski zemljevid, ki prikazuje delovno aktivno prebivalstvo  po občinah 

v  Sloveniji in ga zalepite v zvezek. Uporabljajte naslednjo spletno stran: http://www.o-

4os.ce.edus.si/gradiva/geo/zemljevid/prva.htm   

2. ura: Orientacija 

O orientaciji ste že veliko slišali, navsezadnje imamo na šoli tudi orientacijske pohode, na katerih ste 

tudi sodelovali.  

 Na podlagi besedila v samostojnem delovnem zvezku na str. 15 razložite pojme: stojišče, 

orientacija in vetrovnica. Razlage zapišete v zvezke in narišete vetrovnico. 

 V nadaljevanju sledite besedilu še na str. 16 in opišite različne načine, s katerimi določimo 

strani neba. Opise zapišite v zvezek. 

 Rešite še nalogi 10 in 11 na str. 16. Če se bodo pojavile težave, mi jih sporočite in dobili 

boste dodatna navodila. 
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