
 

 

 

IZDELAJ  RAZISKOVALNO  NALOGO za učni predmet DRUŽBA: 

DEJAVNOSTI  V  DOMAČI  POKRAJINI 

A/  NAVODILA ZA IZVEDBO: 

-  izberi si en naslov, poišči o izbrani dejavnosti čim več podatkov, podatke si zapiši, nato jih prenesi v miselni vzorec 

    ter pripravi predstavitev naloge do 4. junija 2020 

-  ustna predstavitev bo potekala v video sobi in naj traja od 3 do 5 minut 

-  govori glasno, jasno in tvori smiselne povedi 

-  v pomoč ti naj bo miselni vzorec, narejen na risalnem listu    

   (Kako tvorimo miselni vzorec – glej SDZ , SLJ 2 / 18) 

- v miselnem vzorcu, v desnem kotu spodaj, naj bodo v okvirčku napisani viri, iz   katerih si črpal _ a   

  snov za predstavitev  ( knjige,   starši,    osebe, ki so v tesni  povezanosti z opisano dejavnostjo,   splet…) 

- fotografijo miselnega vzorca dan prej pošlji učiteljici na njen g mail 

Kaj je domača pokrajina? 

Domača pokrajina je pokrajina v okolici tvojega doma.  

To ni samo naselje, v katerem živiš, ampak spadajo vanjo tudi naselja, kamor hodiš v šolo,  

v trgovine, v zdravstveni dom, lekarno, kulturni dom… 

 



 

B / NASLOVI 

1. Izberi si eno izmed tovarn v domači pokrajini in jo predstavi  (Alpos ALU, Tegometall,  Tajfun Planina,  Štore Steel…) 

2. Predstavi eno izmed storitvenih dejavnosti v domači pokrajini ( trgovina, gostinstvo, pošta, frizerstvo, avtomehanična 

delavnica, optika, vulkanizerstvo, cvetličarna,  Hrib Dobje,  Ahac…) 

3. Predstavi obrt, ki deluje v domači pokrajini ( mizarstvo, lončarstvo, zlatarstvo, šiviljstvo…) 

4. Predstavi  kmetijstvo v domači pokrajini  (živinoreja, poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo,  vrtnarstvo…) 

5. Predstavi  storitveno dejavnost, turizem, v domači pokrajini ( tudi kmečki turizem,  Slivniško jezero…..) 

6. Predstavi javne službe v  Šentjurju (vrtec, šola, muzej, knjižnica, zdravstveni dom, kulturni dom….) 

7. Jaz, vodič po naravnih znamenitostih domače pokrajine   

8. Jaz, vodič po kulturnih znamenitostih domače pokrajine 

 

 

 

 

 

 



C / KRITERIJI  za  ocenjevanje pri predmetu DRUŽBA: 

MOJE IME:                                             NASLOV   NALOGE:   

Predstavitev  dejavnosti v domači pokrajini  (izvirnost, nazornost…) 5  

Informacije iz različnih virov so smiselno povezane 2  

Predlog izboljšave (kaj pogrešaš, kaj bi izboljšal, kaj bi spremenil  pri opisani dejavnosti… ) 2  

Govor  ( jasnost, glasnost,  hitrost in gladkost govora) 2  

Miselni vzorec    2  

Dolžina predstavitve v živo ( 3 – 5 minut  ) 1  

Viri: 1  

Število možnih točk: 15  

Število doseženih točk:  ocena 

 

 

D /  TOČKOVNIK:  

odl (5) pdb (4) db (3) zd (2) nzd (1) 

13,5–15 točk 11–13 točk 9–10,5 točk 7–8,5 točk manj kot 6,5 točk 

 

 

Šentjur, 19.5.2020 


