
Pisno preverjanje znanja 

Tvoje znanje bom preverila v četrtek, 16. 4. in sicer v pisni obliki. Pisal boš malo prilagojeno 

preverjanje znanja. Točna navodila še sledijo. Ti pa se dobro nauči snov v zvezku in učbeniku 

str. (50 – 59) – Letalske fotografije, Načrti in zemljevidi, Lega domačega kraja, Dejavnosti v 

domačem kraju, Urejanje skupnega življenja. Če kaj še ne razumeš me lahko vprašaš po 

mailu, lahko pa se tudi slišiva. 

 

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE (nov naslov) 

Verjetno si že kdaj doma pomagal pri peki palačink, peciva, piškotov…  

V receptu piše: sestavine: 2 jajci, 3 dcl mleka, 200 g moke… 

To so sestavine za palačinke. Tudi narava je sestavljena iz različnih sestavin (to so stvari iz 

katerih je zgrajena narava). 

1. V zvezek napiši 10 čimbolj različnih naravnih sestavin (pazi, da jih ni zgradil, 

uredil…človek – ne ceste, sadovnjaki ampak kar je naravnega). Verjetno si naštel 

različne, morda vezane na podnebje, rastlinstvo, živali…Lahko si pomagaš s sliko v UČ 

str. 63. 

2. V zvezek prepiši prvi odstavek v UČ tr. 63 in si dobro oglej sliko. 

3. Preberi besedilo ob slikah v UČ  st. 63 in 64 (samo prvi dve sliki) – ostalo drugič 

4. Sedaj pa si boš o vsaki sestavini nekaj zapisal v zvezek: 

 

KAMNINE: Tla so zgrajena iz kamnin. Te so lahko različne: trde (granit – cestni robniki) ali 

mehke (apnenec)., lahko se propustne, slabo propuste ali nepropustne. Na propustnih voda 

ponikne, na nepropustnih pa ne in teče po njih kot reka, potok…  Pridobivamo jih v 

peskokopih in kamnolomih. Uporabljamo pa jih za gradnjo (pesek) ali za okras (marmor – 

police, stopnice, nagrobniki). 

 

RELIEF ALI OBLIKOVANOST POVRŠJA: Pove nam, kakšne oblike je površje: gorato, hribovito, 

ravno, strmo, položno. Za poljedelstvo in gradnjo cest ter naselij so najbolj primerne ravnine. 

 

RASTLINSTVO: Lahko je naravno (gozd) ali kulturno (zelenjava, sadje…). Danes Slovenijo 

pokriva malo več kot polovico gozda (58 %). 

 

ŽIVALSTVO: Lahko je divje (slon, žirafa, lev…) ali domače (krava, kokoš, koza…).  Krčenjem 

gozda so nekatere živali izgubile svoj življenjski prostor. 

 

Z ostalimi sestavinami nadaljujemo naslednjič ))) 


