
DRU - Domača pokrajina (nadaljevanje) 

Prejšnji teden ste se učenci pomerili v kvizu. Kako vam je šlo? Kaj mislite? Se 
vam je kviz zdel težak, lahek, zabaven...? Kot sem vam obljubila imam za vas 
nekaj informacij. Vidim, da ste nekateri kviz večkrat igrali in verjetno vam je šlo 
vsakič boljše. To je bil tudi namen, ob tem ste ponavljali snov. Prvič ste se 
verjetno še malo lovili po vprašanjih, malo pritiska pa naredi tudi ura, ki 
odšteva čas. Na koncu ste nekateri zbrali vse točke, ali pa ste zgrešili samo 
enkrat ali dvakrat... ČESTITAM  

Sedaj pa k vaši odgovorom: Največ nepravilnih odgovorov ste imeli pri 
vprašanjih, ki so se nanašala na letalsko fotografijo in načrte ter zemljevide. Kaj 
najdemo na njih, v čem se razlikujeta... To snov (UČ str. 50 - 53) bo treba še 
malo utrditi. Malo ste se lovili tudi po bregovih in dolinah :-))).  Če si ob teh 
vprašanjih hitel si lahko hitro označil napačen odgovor. Na 4 vprašanja pa ste 
vsi ogovorili pravilno. Ker vam je bil kviz všeč bom verjetno konec meseca 
pripravila še enega. 

1.V zvezku kar nadaljuj naprej. Ogovori na vprašanja (vprašanj ti ni potrebno 
prepisovati, a odgovori v celi povedi). Pomagaj si z uč. str. 61: 

1. Kaj je občina in za kaj skrbi? 
2. Kaj je občinsko središče? 
3. Katero je občinski središče tvoje občine? 

2. V zvezek prepiši še povzetek str. 62. 

3. Sedaj pa nekaj likovnega: Tvoja domača pokrajina je verjetno del dveh občin 
- Škofje Loke in Železnikov. Zato boš narisal njuna grba. Za vsak grb si vzemi pol 
strani, da ne bo premajhen. Pomagaj si z internetom. NAMIG: Če si dobro 
pogledal slike pri snovi, boš grba opazil tudi v učbeniku. Pomagaš si lahko tudi z 
registrsko tablico na avtomobilu tvojih staršev. 

Če želiš mi lahko risbo grbov tudi pošlješ na naslov:  

andreja.crnivec@os-igroharja.si 

 


