
TOREK, 6. 4. 2021  

SLJ: Pesem: RESNI LJUDJE ( B / 30) zoom ura 

Branje pesmi in pisanje pravljice. 

 

SLJ: NAŠ KRAJ (zoom ura) 

Preberi spodnje besedilo. 

 

POSTOJNA 

 

 
Razgibana občina Postojna leži v JZ delu Slovenije in se 
razprostira na 270 km2. Zajema kar 40 naselij (Belsko, Bukovje, 
Studeno, Planina, Hruševje, Veliki Otok…) s skupno približno 
17.000 prebivalci. Sodi med redko poseljena mesta Slovenije 
( 61 prebivalcev na km2). 
 
Njena lega je že od nekdaj pomembna, saj skoznjo  potekajo 
poti ki povezujejo   notranjost Slovenije  z morjem.  Tod vodijo 
stara (regionalna) cesta, avtocesta in železnica. 
 
 Zaradi dobre prometne povezave in številnih naravnih ter 
kulturnih znamenitosti je še posebej privlačna za turiste. 
Postojnska jama, Predjamski grad, Planinsko jezero, reka Pivka 
in drugi biseri tega kraja so spodbudili razvoj turizma in 
domačinom omogočili številna delovna mesta.  
Več kot polovico občine pokriva gozd, zato se tu veliko ljudi 
preživlja z gozdarstvom in lesarstvom, razviti pa sta tudi strojna 
in živilska industrija ter kmetijstvo. 
 
Postojna je tudi izobraževalno središče s srednješolskim 
centrom, višjo šolo in gozdarsko šolo, dvema osnovnima 
šolama in vrtcem; upravno središče s sodiščem ter trgovsko, 
zdravstveno in kulturno središče. O tem pričajo številni trgovski 



centri, zdravstveni dom, reševalna postaja, knjižnica, kulturni 
dom in muzeji.  
 
Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Postojna,   https://www.postojna.si/objave/175 
 

 
V zvezek napiši naslov PONOVIM in izpiši zemljepisna lastna imena. Ne pozabi 
na veliko začetnico.  
 

SPO: NAŠ KRAJ ( DZ / 71)  

Oglej si posnetek o našem kraju in razmisli, ali si že videl vse kulturne in 

naravne znamenitosti, ki se pojavijo na posnetku. 

https://www.youtube.com/watch?v=nB92_Jm3ttA 

 

Nato ponovno preberi besedilo o Postojni in reši naloge na str. 71. Vsi odgovori 

so skriti v besedilu, lahko pa tudi sam pobrskaš po spletu in poiščeš kakšen 

zanimiv podatek o svojem kraju.  

 

 

Pogled na Nanos iz vasice Šmihel pod Nanosom (Foto: Ivan Majc) 

 

MAT: RAČUNAM DO 100 ( DZ / 96) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Postojna
https://www.postojna.si/objave/175
https://www.youtube.com/watch?v=nB92_Jm3ttA


Danes pa je pred nami utrjevanje računanja, ki ga že dobro poznaš.  

Če boš pravilno izračunal, bo pri 1. nalogi na strani 96 nastala zelo lepa 

pobarvanka. Potrudi se. 

Pri 2. nalogi računamo s tremi števili. Se še spomniš kako? Najprej izračunamo 

prvi dve števili ( zgoraj napiši rezultat), nato pa prištejmo ali odštejemo še tretje 

število.  

Ni težko, kajne? 

 

ŠPO: VAJE ZA HRBTENICO 

Aktivnost 1: 

Ogrevanje: Hiter tek na mestu, hoja po črti, plazenje po vseh 
štirih. 
 

GIMNASTIČNE VAJE 

 
 



Aktivnost 2: 

 

VAJE ZA HRBTENICO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8 
 

Aktivnost 3: 

 

IGRE Z ŽOGO V NARAVI (METANJE, LOVLJENJE, PODAJANJE, 
BRCANJE…) 

 
 

 

»Ne glede kako dolga je pot, vedno moraš 

narediti prvi korak.« 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8

