NAVODILA ZA DRUŽBO (23.-27. 3. 2020) – 4. C, 4. D

1. Preberi v učbeniku strani 48, 49.
2. V zvezek prepiši, kaj je to domači kraj, občina, soseska.
3. Ker je naš domači kraj Ljubljana, poišči čim več podatkov o Ljubljani na spletu in jih
zapiši v zvezek. Spodaj nariši še zastavo in grb mesta Ljubljane, če ju najdeš na spletu.
4. Verjetno nekatere zanima tudi zgodovina naselij. To si lahko prebereš v učbeniku na
straneh 50, 51.

DOMAČA POKRAJINA - PONAVLJAM IN UTRJUJEM

4. A in 4. B

Vse naloge ustrezno označi in rešuj v zvezek.

1. Dopolni.
a) ________________ je pomanjšan in penostavljen prikaz Zemljinega površja.
b) ________________ je pomanjšan model Zemlje.
č) Zemljevidi in karte nastanejo s pomočjo ________________ in
________________ fotografij.
c) Načrt stavb rišejo ________________, ________________ pa izdelajo
zemljevide.
d) ________________ ________________ so posebni znaki za prikaz
posameznih značilnosti Zemljinega površja.
e) Na zemljevidih in kartah je za lažjo orientacijo narisana ________________.
f) Skupino znakov, ki nam povedo, kaj to na zemljevidu pomeni, imenujemo
_______________.
2. Kaj je občina?
3. Kako se imenuje naša občina?
4. Naša občina je razdeljena na krajevne skupnosti. Naštej jih.
5. Kako imenujemo pokrajino v okolici doma, kjer živimo?
6. S pomočjo zemljevida naštej štiri večja mesta, ki se nahajajo v tvoji
domači pokrajini?

7. Po čem se razlikujejo naselja v domači pokrajini. Pomagaj si s
Spodnjima fotografijama.

8. a) Poimenuj vrsto naselij na fotografijah.

b) Primerjaj med seboj življenje v mestu in življenje v vasi.

9. a) Katera osnovna naravna sestavina pokrajine je prikazana na sliki?

b) Naštej še ostale osnovne naravne sestavine pokrajine.

10. a) Kdo je na sliki povzročil nastalo spremembo v naravi?
b) Naštej tri negativne posledice te spremembe.

11. Kaj sodi skupaj?
1. RAVNINA

A Podolgovata, nižja tla med vzpetinami.

2. KOTLINA

B Ravno zemeljsko površje, večja ravna pokrajina.

3.

DOLINA

C Del vzpetine med vznožjem in vrhom.

4.

VZPETINA

Č Raven del zemeljskega površja, ki je okrog obdan z
vzpetinami.

5.

POBOČJE

D Dvignjen svet: grič, hrib, gora.

6.

VZNOŽJE

E Pobočje, kjer velik del dneva sije sonce (obrnjeno proti
jugu ).

7.

PRISOJNA

F Del vzpetine, začetek pobočja.

LEGA

8.

OSOJNA

G Zemeljsko površje, kjer je veliko hribov.

LEGA

9.

HRIBOVIT
SVET

H Senčna stran pobočja (obrnjeno proti severu).

12. Kaj imajo skupnega dolina, kotlina in nižina?

13. S pomočjo zemljevida Slovenije odgovori na vprašanja.
♦ Kako se imenuje mejni prehod na skrajnem SV Slovenije?
♦ Katera reka teče od SZ pa vse do V Slovenije?
♦ Koliko prebivalcev (približno) ima Novo mesto?
♦ Katera reka teče skozi Celje?
♦ Ali Koper in Piran povezuje železniška proga?
14. S pomočjo zemljevida poišči po štiri imena, ki veljajo za bližnjo in
daljno okolico tvojega domačega kraja:
* imena naselij.
* imena tekočih in/ali stoječih voda.
* imena vzpetin.

15. S pomočjo zemljevida poišči naslednje vzpetine in njihove nadmorske
višine.
* JALOVEC (Julijske Alpe)
* STORŽIČ (Kamniško Savinjske Alpe)
* SNEŽNIK (Snežniško hribovje)
* STOL (Karavanke)
* SVETI JAKOB (Polhograjsko hribovje)
* ČRNI VRH (Pohorje)

a) Uredi vzpetine od najnižje do najvišje.
b) Kolikšna je razlika nadmorske višine med Snežnikom in Jalovcem?
c) Ali je nadmorska višina Stola višja ali nižja od nadmorske višine Svetega
Jakoba in Črnega vrha skupaj?

