
DRUŽBA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Dejavnosti v domačem 
kraju

U, str. 56, 57/oglej si zgornjo sliko in preberi, kaj se dogaja v 
določenih ustanovah/stavbah, nato z razumevanjem preberi 
besedilo spodaj

Pregled in ponovitev narejenega, 
ko se vrnemo.

e-pošta: jana4urh@gmail.com

Ustno odgovori na naslednja vprašanja glede na tvoj DOMAČI 
KRAJ (naselje, v katerem živiš):                                                                           
• V katerem delu kraja imate največ dejavnosti in zakaj tako misliš?
• Katerih dejavnosti je največ? Zakaj?
• Kaj prinašajo te dejavnosti domačemu kraju (zaposlenim, 
strankam)?
• Kje ležijo stanovanjski objekti? Zakaj misliš, da prav tam?
• Katera dobrodelna organizacija je najbližje? Katera je njena glavna 
naloga?
 

Morda za pomoč poprosiš starše, 
starejše brate/sestre ali pa po 
telefonu povprašaš babico/dedka.

Učenci me za dodatna navodila, 
vprašanja lahko kontaktirajo od 
ponedeljka do petka med 9.00-
11.00 ter 13.00-15.00. V 
dopoldanskem terminu bom 
dosegljiva tudi za 
videokonference. (Povezavo za 
vstop in še dodatne informacije 
bodo starši dobili na e-pošto.)

V zvezek napiši naslov Dejavnosti v domačem kraju, nato prepiši 
povzetek iz U, str. 57 

Urejanje skupnega 
življenja

U, str. 58, 59/preberi z razumevanjem Pregled in ponovitev narejenega, 
ko se vrnemo.

Ustno: Naštej nekaj javnih površin in jih pokaži na ilustraciji (slika 
v U, str. 59). Ustno odgovori na naslednja vprašanja:              • Kaj 
vse morajo narediti, npr. na igrišču, da je le-to urejeno in 
vzdrževano?
• Kako se moramo sami obnašati na igrišču, da le-to ostane 
urejeno?
• Kaj pa npr. na avtobusni postaji, v parku?
• Kdo skrbi za ceste? (cestno podjetje)
• Kako skrbijo za urejenost cest?
• Kaj lahko sami storimo za urejenost cest in pločnikov?
• Kdo ureja naselja, v katerih živite?
• Kako stanovalci skrbijo za naselje?
• Kdo skrbi za javno razsvetljavo?

Morda za pomoč poprosiš starše, 
starejše brate/sestre ali pa po 
telefonu povprašaš babico/dedka.

V zvezek napiši naslov Urejanje skupnega življenja
Zapis pod naslovom: JAVNE POVRŠINE so površine, ki so 
namenjene uporabi vseh ljudi (parki, ceste, avtobusne postaje, 
kolesarske steze, igrišča ...).



Prepiši povzetek: U, str. 59
Napiši še, kdo so KRAJANI in kaj je KRAJEVNA SKUPNOST 
(pomoč s slovarčkom v U, str. 59).


