
 

 

 

Dragi petošolci! 

Pa smo že v tretjem tednu učenja na daljavo in moram povedati, da ste zelo pridni in 

prizadevni učenci, saj mi dosledno pošiljate vaše zapise in rešitve. Želim si, da taki ostanite še 

naprej. Verjetno bi vsi zdaj raje bili v razredu, se pogovarjali, učili in ustvarjali. Vem, da to 

vsi skupaj zelo pogrešamo. Vendar, da ostanemo zdravi in da se obvarujemo okužbe, moramo 

ostati doma in nujno upoštevati vse varovalne ukrepe. Prepričana sem, da bomo s skupnimi 

močmi tudi to premagali in se vsi skupaj potrudili, se uspešno učili na daljavo, da nam pouka 

v čas počitnic ne bo potrebno podaljšati. Zato sem vam še vedno na voljo za vso pomoč in za 

kakršnakoli vprašanja ter dileme. Sporočite in pišete mi na mojo elektronsko pošto 

(tratar.jozica@gmail.com). 

NAVODILA ZA DELO 

Od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 (2 šolski uri): v tem tednu imate v petek tehniški dan, zato 

vam DRU v petek odpade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše zapise v zvezek , ki ste jih uredili s pomočjo vprašanj in izpolnjen zelen miselni vzorec, 

mi prosim pošljite v sredo, 8. 4. 2020. Zapise bom pregledala in vam poslala povratno 

informacijo. Ostale rešitve nalog v SDZ bomo ob vrnitvi v šolo skupaj pregledali in preverili, 

zato jih ne pošiljate. Lahko pa mi zapišite in sporočite na kratko, kje  pri učenju tega poglavja 

ste bili najbolj uspešni in kaj ste si zapomnili.  

Predlagam vam, da uredite najprej vse zapise in jih šele nato vse  skupaj pošljite v sredo.  

Pri učenju na daljavo vam želim veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da ostanete še naprej zdravi in pazite nase. 

Učiteljica Jožica Tratar 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

1.,  2. ura: Obsredozemske pokrajine (gospodarske dejavnosti nekoč in danes), ponavljanje, utrjevanje 

Verjetno vsak izmed vas že pozna kakšno gospodarsko dejavnost, ki jo opravljajo v Obsredozemskih pokrajinah. 

Doma se pogovorite s starši in jim opišite izbrano gospodarsko dejavnost. Nato nadaljujte po korakih:  

 Preberite besedilo v samostojnem delovnem zvezku (SDZ) na strani 77,78,79 in si podčrtajte 

ključne besede.  

 V zvezek si zapišite pomembne podatke in si pomagajte z naslednjimi vprašanji: Katere kmetijske 

dejavnosti so se razvile v preteklosti v Obsredozemskih pokrajinah?  Kateri naravni pogoji so za 

razvoj kmetijskih dejavnosti tukaj zelo pomembni? Kaj pa je ovira za kmetijsko dejavnost in 

kako to danes rešujejo? Katere dejavnosti so se ohranile še danes? 

Katere gospodarske dejavnosti so danes pomembne za Obsredozemske pokrajine? Opišite 

pomen Luke Koper. Svoje zapise dopolnite s slikami. Sledite in rešite naloge v SDZ na istih 

straneh.  

 V kolikor želite in imate čas se povežite  s spletnim portalom: https://www.radovednih-pet.si in 

tam poiščite kakšen zanimiv podatek (primer. Kaj so taperini? Kje praznujejo solinarski praznik? 

 Ponovite Obsredozemske pokrajine s pomočjo zelenega miselnega vzorca (SDZ str. 79), ki ga 

zapišete v zvezek. 

  Če kjer koli naletite na težavo, mi pišite in dobili boste dodatna navodila. 
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