
PETEK, 17. 4. 2020 

SLJ: utrjevanje znanja samostalnik 

DRU: utrjevanje znanja SLOVENSKE POKRAJINE, ZGODOVINA 

MAT: utrjevanje znanja PISNO DELJENJE 

ŠPO: 5X5  

SLJ:  

Pripravi zvezek in delovni zvezek za  slovenščino, ob 10. 00 se 

dobimo na videokonferenci.  

MAT: Račune prepiši v zvezek. Delaj sam, poslikaj in pošlji v 

pogled.  

 

548 : 2 =                                  209 : 8 =                                870 : 9 = 

 

 

 

 

89 : 77 =                                94 : 45 =                                37 : 65 = 

 

 

 

 

382 : 19 =                             694 : 42 =                           907 :  67= 

 

 

 

 

115 : 11 =                         143 : 13 =                             999 : 90 = 

 



Cilji: SLOVENSKE POKRAJINE 

 Učenec spozna naravne enote Slovenije – Obpanonske, 

Dinarskokraške in Obsredozemske pokrajine.  

 Opiše in primerja nekatere naravne in družbene značilnosti. 

 Spozna in navede nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), 

posebnosti in sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno 

in kulturno dediščino. 

 Razvija pozitiven odnos do tradicije; razume pomen ohranjanja 

tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.). 

 

Spodaj so naloge za utrjevanje znanja. Lahko si jih natisneš ali prepišeš 

v zvezek. Delo nadaljuješ v ponedeljek.  Delaj sam, po možnosti brez 

učbenika, da vidiš kako ti gre.  Poslikaj in pošlji v pogled.  

 

Dopolni. 

Obpanonske pokrajine ležijo na _________ Slovenije. Razdelimo jih na 

_____________ in ________________.  

 

 

Poimenuj reliefni obliki, ki ju vidiš na fotografijah. 

 

 

 

_____________________________________           _____________________________________ 

 



V Obpanonskih pokrajinah ležijo številna zdravilišča. Kateri 

naravni vir je pogoj za njihov nastanek? Poimenuj vsaj dve 

zdravilišči na tem območju. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Dopolni z imeni mest Obpanonskih pokrajin. 
 

Je drugo največje mesto v Sloveniji.  
Leži ob reki Dravi. 

 

Je najstarejše mesto v Sloveniji.  
Znano je po kurentih. 

 

Mesto je znano po zdravilišču in steklarni.  

Mesto leži blizu Mure.  
V njegovem imenu se skriva dan v tednu. 

 

Mesto je znano po jedrski elektrarni.  

Mesto leži ob reki Krki. Znano je po 
tovarni avtomobilov in tovarni zdravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinarskokraške pokrajine razdelimo na: 

- ____________________________ 
 

- ____________________________ 

 

 

Dopolni. 
 

Površinski kraški pojavi so: Podzemni kraški pojavi so: 

 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

 

 

 

Reši nalogi. 

Dinarskokraške pokrajine so redko poseljene. 

Kaj meniš, zakaj? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________ 

Navedi vsaj tri razloge, s katerimi bi privabil ljudi, da bi se priselili na to 

območje. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



Dopolni. 

 

Obsredozemske pokrajine delimo na ________________ pokrajine in 

___________________________ pokrajine. 

Najsevernejši del Jadranskega morja je ________________ zaliv.  

V njem je zelo gost _____________________ promet. Največje 

pristanišče v Sloveniji je v ___________________________. 

 

 

Utemelji, zakaj v Obsredozemskih pokrajinah sadje in zelenjava 

dozorita prej kot v ostalih pokrajinah Slovenije. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Morje je izredno pomemben del Obsredozemskih pokrajin. Navedi 

vsaj štiri načine izkoriščanja morja. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODOVINA 

Preteklo je že veliko časa 

Cilj: 

 Učenec pozna temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, srednji in 

novi vek). 

Kaj se je dogajalo v preteklosti? 

Cilji: 

 Učenec pozna nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske 

preteklosti. 

 Učenec v raziskovanju preteklosti uporablja različne zgodovinske vire. 

 Razlikuje med zgodovinskimi dejstvi in interpretacijo zgodovine. 

 Spozna dejavnosti pokrajinskega muzeja. 

Prazgodovina 

Cilja: 

 Učenec pozna nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske 

preteklosti. 

 Pojasni vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi 

preteklost. 

 

 

Našteta zgodovinska obdobja s številkami od 1 do 5 razvrsti  

v pravilno zaporedje (od preteklosti proti sedanjosti). 

 

    moderna doba ali sodobnost 

    prazgodovina 

    stari vek 

    novi vek 

    srednji vek 

 

 

 

 



Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. 

 

A   Časovni trak nam omogoča prikaz dogodkov v časovnem zaporedju. 

B   Vsa zgodovinska obdobja so bila enako dolga. 

C   Poimenovanje prazgodovina označuje najstarejše obdobje v človeški    

zgodovini. 

Č   Moderna doba je najkrajša. 

 

 

Reši nalogi. 

 

a) V prvo vrstico preglednice napiši imena zgodovinskih obdobij. Začni 

z najstarejšim. 

 
b) Za vsako zgodovinsko obdobje v drugo vrstico nariši eno 

značilnost/dogodek iz slovenske preteklosti, v okvirčke spodnje vrstice 

pa nato zapiši še njihova poimenovanja. 

 

 

 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    

 
 

 

    

 
 

 

 

 



Kako delimo prazgodovino? 

________________________        ________________________ 

 

 

Dopolni. 

 

Najpogostejši material v kameni dobi je bil _____________. Iz njega so 

izdelovali orodje, ki se je po obliki prilegalo dlani oziroma pesti. Imenovali 

so ga ________________. Ljudje so živeli  

v ______________ in pod ___________________________.  

 

Oglej si sliko in odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj slika prikazuje? _____________________________________ 

Kje na območju Slovenije so živeli ti ljudje? 

_________________________________________________________ 

Kaj je bilo značilno za njihova bivališča? 

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

S čim so se preživljali? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


