
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

SPO, SLJ 

ORIENTACIJA 

RAZMISLI: 

 Veš, kje se nahajaš v tem trenutku? 
 Si doma v svoji sobi? 
 Veš, v katerem nadstropju je tvoja soba? 
 Bi znal priti z zaprtimi očmi v mislih do kuhinje? 

Bi znal v mislih poiskati predal, v katerem imate sladkarije? 

Če si uspešno razmišljal ob zgornjih vprašanjih to pomeni, da imaš dobro 
orientacijo.  

 

 Najprej si oglej in pozorno poslušaj posnetek o orientaciji v naravi, ki ga je 
pripravila virtualna učiteljica, doma s Ptuja: 

https://www.youtube.com/watch?v=oz2ByQOPnBM  

 Preberi si učno snov v DZ SPO 73. 
 

 V zvezek Sonček  zapiši naslov ORIENTACIJA.  
 

 V zvezek reši naslednje naloge: 
 

NALOGE: 

1. Kaj pomeni orientirati se? 

2. Naštej strani neba! 

3. Kje vedno vzhaja in kje zahaja Sonce? 

 

 

 

 



4. Prepiši. 

Če se obrneš tako, da tvoja desna roka kaže tja, kjer sonce 
vzhaja, je tam VZHOD, potem kaže tvoje leva roka tja, kjer 
sonce zahaja. Tam je ZAHOD. 
Potem je pred tabo SEVER, za tabo je JUG. 

 

 

5. V zvezek nariši ali napiši kaj vidiš na vzhodu, zahodu, severu in jugu. 

 

      S (sever) 

 

 

 

 

Z (zahod)          V (vzhod) 

 

 

 

J (jug) 

 

6. S čim se lahko orientiramo? 

 



7. Prepiši kaj je kompas in oznake na kompasu. Slike si le oglej. 
 

KOMPAS je naprava, s katero določamo strani neba.  
Ima magnetno iglo, ki vedno kaže proti severu. Kompas moramo 
pri uporabi držati vodoravno ali pa ga položiti na ravno podlago. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reši naloge v DZ SPO 73/1. in 74/2. in 3. 
 
 
 
 
 

OZNAKE NA KOMPASU 
N – North S - sever 
S – South  J - jug 
E – East V - vzhod 
W – West Z - zahod 



MAT 
ORIENTACIJA 
  

 Reši naloge v DZ MAT 70, 71 
Pri 2. nalogi na strani 70, poleg vprašanja zapiši odgovor (en predmet). 

 V karo zvezek zapiši naslov Orientacija. 
 Najprej preriši spodnjo sliko ter nato dopolni z risanjem po navodilih. 

 

Nariši po navodilih. 
 
Na strehi je dimnik. 

Pred hišo je avto. 

Desno od hiše je drevo. 

Pod drevesom so rože. 

Levo od hiše je ograja. 

Za hišo je hrib. 

Nad hišo je oblak. 

V hiši je Mojca. 

 

 

 

 

 



ŠPO 

 

POSKOKI S KOLEBNICO 

 Pripravi si kolebnico ali daljšo vrv. Dolga mora biti tako, da če nanjo stopiš, 

ti mora segati do pazduhe (glej sliko). 

 

 Da si ogreješ telo, opravi spodaj navedene gimnastične vaje. 

 Po opravljenih gimnastičnih vajah vadi poskoke: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ftxfwdAcC4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mP3B3F4VCJ4 
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