
PONOVIMO – DRUŽBENE ZNAČILNOSTI POKRAJINE 

 

1. Med seboj primerjaj Postojno in neko drugo naselje v domači pokrajini. Ugotovi 

razlike v legi ( ob vodi, relief pokrajine – ravnina, vzpetine, prometnice ) obliki, 

velikosti in pomenu naselja. Katero je mestno naselje? Imenuj kakšno primestno 

naselje v domači pokrajini. Poišči ga na zemljevidu domače pokrajine. 

 

2. Razloži razlike med naselji v domači pokrajini. ( Ali je v vseh enaka prevladujoča 

dejavnost? Primerjaj velikost. Zakaj je Postojna središčno naselje? V čem se 

razlikuje središčno naselje od drugih? Kako bo prometna povezava vplivala na 

razvoj kraja – Zakaj? … ) 

 

3. Navedi primere pokrajin na Zemlji, kjer so drugačna naselja. 

 

4. Razloži razlike v stalni in začasni selitvi. 

 

5. Zakaj se ljudje selijo? 

 

6. Kako vplivajo različne selitve na spreminjanje števila prebivalstva v naseljih? 

 

7. Po čem se ljudje med seboj razlikujemo? 

 

8. Zakaj se ljudje med seboj  povezujemo in sodelujemo? 

 

9. V čem je pomen povezovanja in sodelovanja ljudi po državah, celem svetu? 

 

10.  Ljudje imamo različne interese in želje. Kako jih lahko usklajujemo in rešujemo   

           sporne situacije zaradi le teh razlik. Kateri način se ti ne zdi primeren in kateri je   

           najprimernejši? 

 

11.  Naštej oblike sodelovanja ljudi. 

 

12.  Naštej vrste in oblike medsebojne pomoči. 

 

13.  Opiši primer prostovoljnega dela – pomoč drugemu in zakaj je tako delo potrebno? 

 

14.  Razloži razliko med organiziranem in neorganiziranem združevanju ljudi. 

 

15.  Zakaj ni vseeno, kako preživljamo prosti čas? 

 

16.  Tina rada riše, zato obiskuje tečaj risanja, ob večerih rada bere. Samo ima rad igre z      

žogo. Včlanil se je v nogometni klub. Sanja pravi, da je nič ne zanima, popoldne 

presedi pred TV ali pa se dolgočasi in jezi, ker so njene prijateljice zasedene s 

svojimi dejavnostmi. Kaj meniš o preživljanju prostega časa naštetih otrok. 

 

17.  Na šoli poteka tekmovanje za najboljši razred. Ali je za dobre rezultate dovolj, da  

delajo predstavniki in morda še kdo? Utemelji svoj odgovor? 


