
DRUŽBA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Križanka – Ponavljanje V zvezek napiši naslov KRIŽANKA.
Naredi križanko na temo Skrbimo za domači kraj (kar smo delali do 
sedaj – U, str. 50–59). Križanko tudi reši.
Prosi starše, da poslikajo rešeno križanko in jo pošlejo meni v 
vpogled. Veselim se vaših idej!

Po e-pošti fotografija izdelka do četrtka. e-pošta: jana4urh@gmail.com

Domača pokrajina V zvezek napiši naslov DOMAČA POKRAJINA
Pod naslov napiši: Domača pokrajina je območje, kjer živiš s svojo 
družino, kjer živijo tvoji sosedi in prijatelji.  To so poleg tvojega kraja 
lahko tudi kraji, ki jih pogosto obiščete ti in drugi krajani zaradi dela, 
zdravstvene oskrbe ... Poleg krajev so v domači pokrajini še vzpetine, 
ravnine, vode, rastje ...

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. 

Koseze/Podutik – 
miselni vzorec

V zvezek (na novo stran - cela stran) naredi miselni vzorec na kraj 
KOSEZE, lahko tudi PODUTIK (na kraj, ki ti je dobro znan). Križanka 
naj vsebuje naslednje ključne besede: NASTANEK, LEGA (kje leži 
ta kraj), DANES (koliko je ljudi, ali je blokovsko naselje ...), 
POMEMBNE USTANOVE (šole, župnija, tržnica, policija pošta, 
lekarna, gasilni dom ...), DEJAVNOSTI (s čim se ukvarjajo) – 
gospodarske (npr. kmetijstvo, rudarstvo, industrija, obrt, gozdarstvo, 
trgovina turizem, komunala, pošta, železnica, banka) in 
negospodarske (npr. izobraževanje, znanost, kultura, šport), 
POSEBNOSTI oz. ZNAMENITOSTI (npr. Koseški bajer). Miselnemu 
vzorcu lahko dorišeš tudi slike.

Ključnim besedam dodaj še bistvene podatke (nekaj predlogov je 
v oklepaju). 
Pri tem si pomagaj s spletom/kakšno knjigo o Kosezah in pod 
miselni vzorec tudi napiši, od kod si podatke vzel/-a.

Povprašaj še starše/starejše 
brate/sestre/dedke/babice. Morda ti 
povedo kakšno zanimivost ali kaj 
novega o svojem domačem kraju. 
Zanima me, kaj ste napisali - vesela bi 
bila slike izdelka.


