
 

 

 

 

 

 

Spoštovani devetošolci! 

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 (4 šolske ure)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

V zadnjem tednu pouka na šoli smo izdelovali grafične prikaze statističnih podatkov za različne 

kazalce, ki predstavljajo prebivalstvo Slovenije. Če se ne motim, smo na zadnje izdelovali še za 

delovno aktivno prebivalstvo. Potrebno bo še izdelati za verske skupine in narodnosti v Sloveniji.  

V kolikor imate že urejene vse grafične prikaze, mi jih v kompletu pošljite do ponedeljka, 6. 4. 

2020. 

 Rešite vse naloge v SDZ (sproti do snovi, ki jo obdelujemo), pregledali in preverili jih 

bomo, ko se vrnemo v šolo. 

1. Ura: Slovenci v zamejstvu in po svetu 

Tu je zelo pomembno, da ločite razliko, kdo so zamejci in kdo izseljenci. 

Sledite besedilu v SDZ str. 45-47 in na spletnem portalu https://eucbeniki.sio.si/ ter sproti 

rešujete naloge.  

 Uredite zapis v zvezek s ključnimi podatki. Usmerjajo naj vas iztočna vprašanja: Kje 

živijo zamejski Slovenci? Katere so njihove manjšinske pravice? Kje so kulturna 

središča zamejskih Slovencev?  Kje živijo slovenski izseljenci? Kje živi največja 

izseljenska skupnost Slovencev? Kdaj je potekalo največje izseljevanje Slovencev?  

 Po spletnih portalih poiščite Slovensko izseljensko matico. Ključne podatke o njej 

zapišite v zvezek. Zakaj se imenuje matica? 

2. Ura: Razvoj in delitev naselij 

 Slovenija je država z zelo razpršeno poselitvijo in ima okrog 6000 naselij. V zvezku 

začnite z zapisom, kjer razdelite naselja in njihov razvoj. Razložite današnji razvoj 

naselij, ki se je v primerjavi s preteklostjo zelo spremenil. Mislim predvsem na 

urbanizacijo podeželja oziroma urbanizirana podeželska naselja. 

3. In 4. Ura: Podeželska in mestna naselja  

 Veliko ste že slišali o podeželskih naseljih, učili smo se že v 5. Razredu. Zato boste to 

snov le ponovili. Besedilo v SDZ str. 48-51 vam je izhodišče za ureditev zapisov v 

zvezek. K posameznim razlagam dodajte slikovno gradivo, saj si boste vsebino lažje 

zapomnili. Spoznajte tudi tipologijo slovenskih hiš. 

 Pri mestnih naseljih izpostavite delitev na srednjeveška mesta in nova /vrtna mesta 

(Velenje, Nova Gorica). 

 Odgovorite na izhodiščna vprašanja:  Kaj pomeni pojem urbanizacija podeželja? 

Kater tip podeželskih naselij je najmanj vezan na izoblikovanost površja? 

Ali se bo po vašem mnenju prebivalstvo v prihodnje zgoščevalo v mestnih 

središčih ali na obrobju in v okolici mest? Svoj odgovor utemeljite. 

 Sledite nalogam v SDZ str. 50,51 in jih rešite. 
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Za usmerjanje pri učenju si pomagajte z nameni oziroma cilji učenja. 

 

Nameni/cilji učenja/Kaj želim znati/se naučiti 

1. Našteti območja slovenske narodne manjšine in države v katerih živijo Slovenci po svetu 

ter ovrednoti pravice slovenske manjšine v zamejstvu in položaj Slovencev po svetu.  

2. S pomočjo zemljevida razporeditve naselij v Sloveniji ugotoviti, da je Slovenija 

neenakomerno poseljena in naselja razdeliti na podeželska in mestna. 

3. S pomočjo slikovnega gradiva razlikovati med različnimi tipi podeželskih naselij in na 

primeru pojasniti pojem urbanizirano podeželsko naselje. Spoznati  različne tipe slovenskih 

hiš. 

4. Na primeru domačega mesta spoznati funkcijo mesta in njegovo zgradbo in opisati  

»mesto muzej«. 

 

 

Vaše zapise v zvezkih mi prosim pošljite do srede, 1. 4. 2020. (Ni to prvi april). Prav tako 

mi zapišite in sporočite na kratko, kje pri učenju ste bili uspešni in kje manj uspešni. Kaj vam 

je povzročalo težave? Kaj od tega, kar ste se učili vam je bilo najbolj všeč in zakaj. Rešitve 

nalog v SDZ bomo pregledali in preverili, ko se vrnemo v šolo. 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

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

 

Učiteljica Jožica Tratar 

 


