
PONOVIMO  

- MESTO je gosto naseljeno, njegovi prebivalci se imenujejo meščani. Ljudje 

živijo v hišah, blokih, stolpnicah. Upravljajo različne poklice.  

VASI so na podeželju. Prebivalci vasi se imenujejo vaščani. Vas je manjša od 

mesta. Ljudje se preživljajo s kmetovanjem in obrtjo.  

Povezava mesta in vasi! 

- Življenje v mestih je drugačno od življenja na vasi. Tako meščani kot vaščani 

pa potrebujemo storitve različnih ustanov: šola, banka, pošta, zdravstveni 

dom, trgovina … 

- Celje nekoč in danes. Pripoveduj! 

- Slovenija je država z različnimi pokrajinami (gorate, gričevnate, ravninske, ob 

morju, pokrite z gozdovi, pašniki, polji …) Ljudje smo se bivanju v domači 

krajini prilagodili (zgradili hiše, nove ceste, mostove, uporabili polja, ogradili 

pašnike …). Včasih s svojimi posegi v okolje pokrajino spreminjamo.  

- V okolju se lahko orientiramo s pomočjo kompasa, zemljevida, zvezde 

severnice, sonca, mahu in letnicah na drevesu … Poznamo štiri glavne strani 

neba: S, J, V in Z. 

- Zemljevid je pomanjšan in poenostavljen prikaz Zemljinega površja kot ga 

vidimo od zgoraj navzdol (letalo, satelit, računalnik). 

- ODPADKI: Ljudje ustvarimo veliko odpadkov, za katere je potrebno poskrbeti. 

Nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo. Nevarni odpadki so označeni s 

posebnimi znaki. Odpadke zbiramo ločeno (plastika, papir, steklo, kovina, bio 

odpadki in nevarni odpadki). Se vsi odpadki razgradijo? 

- ČLOVEŠKO TELO je zgrajeno tako, da nam omogoča opravljanje 

najrazličnejših dejavnosti (hoja, skoki, plavanje, smeh …). 

- Vsi notranji organi in vsi deli telesa morajo dobro delovati. 

- Ljudje zaznavamo svet s petimi čutili: voh, sluh, vid, tip in okus. 

- ZDRAVJE: Včasih zbolimo. Vzrok za bolezni so tudi različne okužbe z 

mikroorganizmi. Mikroorganizmi so majhna bitja, ki jih s prostim očesom ne 

vidimo. Razširijo se na ljudi in živali. Mikroorganizmi so lahko tudi koristni. Zakaj? 

- Kadar zbolimo, poiščemo zdravniško pomoč in upoštevamo navodila 

zdravnika. Bolni moramo počivati in piti dovolj tekočine.    

- Z zdravim načinom življenja (zdrava prehrana, gibanje, počitek) in redno 

higieno preprečimo marsikatero bolezen. Nekaterim boleznim se lahko 

izognemo s cepljenjem. 

- Za nekaterimi boleznimi zbolimo večkrat, za nekaterimi le enkrat v življenju.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PONAVLJAMO IN SE UČIMO SPOZNAVANJE OKOLJA- REŠITVE 

 

1. Kako ljudje spreminjamo okolje? Kako posegamo vanj? Je to dobro? 

Ljudje nenehno spreminjamo okolje s svojim poseganjem vanj. Gradimo ceste, 

sekamo gozdove, delamo kamnolome, gradimo bivališča, reguliramo tok rek… To ni 

dobro, saj ponekod za vedno uničimo naravo in živa bitja v njej. 

 

2. Kaj so vzroki za onesnaženost zemlje, vode in zraka? 

Zemljo najbolj uničujejo umetna gnojila, škropiva, divja odlagališča in kisel dež, ki je 

posledica onesnaženega ozračja. Vodo najbolj onesnažujejo odpadne komunalne vode 

iz gospodinjstev, odpadne vode iz tovarn, izlivi nevarnih kemikalij v potoke in reke, 

prevrnjene in potopljene ladje in tankerji, ki prevažajo nafto pa so prava ekološka 

bomba na morju. 

Zrak onesnažujemo najbolj z izpušnimi plini v prometu, tovarnah, termoelektrarnah, 

kurjenjem na trda goriva (les, premog) ter sežiganjem nevarnih odpadkov. 

 

3. Kakšne izdelke poznaš? Iz kakšnih materialov so ti izdelki? 

Poznam naravne in umetne izdelke. Naravni izdelki so iz naravnih materialov, npr. 

lesa, kamna, gline, slame, volne ipd. Umetni izdelki so narejeni iz umetnih materialov 

kot je plastika, guma, steklo… 

 

4. Zakaj imamo danes vedno več odpadkov? 

Na Zemlji se število prebivalcev povečuje, zato ustvarimo vedno več odpadkov. 

Hkrati pa smo ljudje vedno bolj potrošniško naravnani, to pomeni, da kupujemo vedno 

nove izdelke, ki jih pogosto sploh ne potrebujemo. 

 

5. Katere odpadke poznaš? Kako jih razvrščamo oz. ločujemo?  

Poznam biološke, plastične, steklene, kovinske, nevarne, papirnate odpadke. 

Ločujemo jih v ustrezne zabojnike glede na to ali jih je mogoče reciklirati. 

 

6. Zakaj je potrebno ločevati odpadke? 

Ker se dajo steklo, papir, plastika in kovine predelati/reciklirati. 

 

7. Kateri odpadki se v naravi razgradijo? Kateri ne? 

Razgradijo se biološki odpadki (deli rastlin) in papir. Ne razgradijo se kovine, plastika, 

steklo. 

8. Kaj je kompostnik? 

Kompostnik je odlagališče za biološke odpadke, npr. pokošeno travo, obrezano živo 

mejo, drobne vejice, plevel z vrta, olupke iz gospodinjstva, odmrle rastline… Ob 

pomoči mikroorganizmov in drobnih živalic v njem, te odpadke predelajo v zelo 

rodovitno prst, ki je lahko domače naravno gnojilo. 

 

9. Kateri so nevarni odpadki? Naštej jih! Kako ravnamo z nevarnimi odpadki? 

Nevarni odpadki tisti, ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja. To so baterije, 

žarnice, laki, barve, čistila, kemikalije, olja, jedrski odpadki, stari akumulatorji, 

zdravila, … Z nevarnimi odpadki ravnamo pazljivo in jih odlagamo v za to namenjena 

mesta. Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah 

razkroja lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše 

zdravje. 

 

 

 

 



 

10. Kakšni so znaki za nevarne odpadke? Nariši jih!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kako lahko sami prispevamo k varovanju in ohranjanju okolja? 

- Varčujem z vodo in elektriko 

- Uporabljam nakupovalno vrečko za večkratno uporabo in kupujem le tisto, kar 

dejansko potrebujem 

- Ločeno zbiram odpadke 

- Zbiram star papir 

- Odpadke nikoli ne mečem v naravo 

- Uporabljamo ekološka goriva (plin, elektrika, sončne celice, toplotne črpalke) 

- Uporabljamo javna prevozna sredstva, kamor lahko gremo peš ali s kolesi 

- Ne mečemo hrane v smeti – tudi s tem zmanjšaš količino odpadkov; 

Slovenci še vedno zmečemo na tone hrane v smetnjake. 

 

12. Kako je zgrajeno človeško telo? Katere dejavnosti nam telo omogoča? 

13. Kaj je naloga: mišic, možganov, kosti in srca? 

14. Katera čutila poznaš? Naštej jih! 

15. Kako skrbimo za svoje zdravje?  

16. Zakaj zbolimo? Kaj naredimo, ko zbolimo? Za katerimi bolezni zbolimo večkrat? 

17. Kaj so mikroorganizmi ali mikrobi? Kako se širijo? Zakaj so lahko tudi koristni? 

TA VPRAŠANJA BOMO ODGOVARJALI KASNEJE, KO BOMO PREDELALI SNOV O 

ČLOVEŠKEM TELESU. 

 

18. Katere vrste naselij poznaš? 

Poznamo mesta, vasi, zaselke. 

 

19. Značilnosti mesta? Većja in strnjenejša pozidanost; kulturne, zdravstvene, izobraževalne 

ustanove, trgovski centri, tovarne, policija, sodišče, upravna enota;  meščan;  bloki, 

stolpnice, večdružinske hiše, vrstne hiše, dvojčki; gostejši promet in različne vrste 

prometa; onesnaženost; 

Značilnosti vasi? Kmetije, manj onesnažen zrak, manjša trgovina, šola, gasilski dom, cerkev, 

gozdovi, polja, obdelovalna zemlja, ozke ceste; vaščani; moderna spalna naselja- enodružinske 

moderne hiše, ker v mestih primanjkuje prostora za gradnjo. 

20. Kako sta mesto in vas povezana? 

Mesto vaščanom nudi zaposlitve, izobraževanje, zdravstvene in kulturne storitve. 

Meščani pa hodijo na vas po hrano, ki je sami ne morejo pridelati, na izlete v naravo. 

 

21. Kje bi rajši živel-a? Razloži zakaj? Katere so prednosti, slabosti? 

 



22. Kakšne vrste pokrajin v Sloveniji poznaš? 

Ravninska, hribovita, gričevnata, gorata, obmorska 

23. Kako se ljudje prilagajamo okolju v katerem živimo? Tako, da ga spreminjmo po lastnih 

potrebah. Zgradili smo ceste, mostove, obdelujemo zemljo ali pa jo pozidamo. 

 

24. Kakšni moramo biti do narave? Jo lahko po mili volji spreminjamo? Zakaj ne? Do narave 

bi morali biti spoštljivejši. Ne moremo je spreminjati po mili volji, saj lahko to prinese 

katastrofalne posledice, npr. Poplave, plazove, vsak dan izginjajo živalske in rastlinske 

vrste. 

 

25. Kaj je orientacija? Kaj pomeni orientirati se? 

      Je sposobnost, da se znajdemo v neznanem okolju. Orientirati se, pomeni znajti se v    

okolju. 

 

26. S pomočjo česa se v naravi lahko orientiramo? 

S kompasom, po soncu, senci, luni, po zvezdi severnici, z uro;mah na drevesih, krošnja 

dreves, letnice na štorih- niso najbolj zanesljivi. 

 

27. Katere so glavne strani neba? 

Sever, jug, vzhod, zahod. 

 

28. V katerem delu dneva je Sonce najvišje na nebu? Opoldan. 

 

29. *V katero smer gledamo, če smo opoldne obrnjeni proti Soncu? Proti jugu. 

 

30. Kdaj in kako nastane senca? Senca nastane za osvetljenimi predmeti, ki ne prepuščajo 

svetlobe. 

 

31. *Zakaj se dolžina in smer sence čez dan spreminja? Ker se spreminja smer/pot sončnih 

žarkov. 

32. *Kdaj kaže senca proti severu? Opoldan, ko je sonce najišje na nebu. 

 

33. S katero napravo natančno določimo smeri neba? S kompasom. 

 

34. V katero smer kaže magnetna igla na kompasu? Na sever. 

 

35. *Naštej dele kompasa. Magnetna igla, merilna točka, vetrovnica, črte sever-jug, ogledalo, 

namerek ali vizir. 

 

36. *Kako pravilno uporabljamo kompas? 

Kompas položimo na iztegnjeno dlan ali zemljevid. Na roki ne smemo imeti prstana ali  ga 

imeti na kovinski mizi, saj to zmoti kovinsko iglo v njem. Ko se bo igla umirila, bo pokazala 

na sever. In če poznamo eno stran, lahko določimo tudi vse ostale. 

 

37. Kakšna je mednarodna oznaka za sever? N- north 

 

38. Kaj je zemljevid? Zemljevid je poenostavljen prikaz Zemljinega površja, kot ga vidimo od 

zgoraj navzdol. 

 

39. *Delo z zemljevidom: Kakšne barve opazimo na zemljevidu? Kaj pomeni posamezna 

barva?Kaj nam pove legenda, ki je desno spodaj na zemljevidu? Nariši nekaj slik iz 

legende. Kaj nam pove merilo? Barve povedo nadmorsko višino- zelena barva so nižine, 



temno rjava so gore. V legendi so prikazane prometne poti, vode, velikost naselij... Merilo 

pa pove za kolikokrat je zemljen pomanjšan prikaz v primerjavo z naravno velikosti neke 

površine. 

 

40. *S čim so si nekoč ljudje pri potovanju pomagali, da se niso izgubili? Na poti so 

spraševali mimoidoče ljudi. Včasih jim je kdo pot narisal. Rimljani so postavili miljne 

kamne, ki jih ponekod lahko vidimo še danes. 

 

41. Kaj je skica? Na hitro narisana risba, z najpotrebnejšimi črtami. 

 

42. Kdo so kartografi? So izdelovalci zemljevidov. 

 

43. S čim si pomagajo kartografi pri izdelavi zemljevida? S pomočjo letalske fotografije, 

satelitskega posnetka, računalnika, v zadnjem času pa so priročni tudi droni. 
 


