
ZGODOVINA 6. razred 

9. in 10. teden: 18. 5. 2020–29. 5. 2020 

 

Dragi učenci. 

V prejšnji uri smo spoznavali osnovne značilnosti kulturne in naravne dediščine. 

Pa dajmo še skupaj malo ponoviti.  

 

 

 

 

 



NARAVNA DEDIŠČINA je bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki so 

prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, 

izobraževalne ali prepoznavne. 

 

 

Planinska jama 
 

 

 

Visoko barje - Pohorje 
 

 

 

Visokogorje 
 

 

 

KULTURNA DEDIŠČINA so človekove stvaritve in dejavnosti: zgodovinska mesta, 
gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. V dediščini je ohranjeno ljudsko izročilo, 
šege, navade, ki se prenašajo na mlajše rodove. Muzeji imajo glavno vlogo pri 
ohranjanju predmetov, dokumentiranju in vrednotenju ter predstavljanju dediščine 
javnosti. 

V SLOVENIJI JE VELIK DEL NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE ZAŠČITEN. 

   

 

KAJ BO MOJE DELO ? 

Naredili bomo ZLOŽENKO – v obliki harmonike, v kateri bomo opisali in 

predstavili eno kulturno in eno naravno znamenitost v Sloveniji. Lahko tudi v Mariboru. 
 

   

    

    Zloženka ima 3 enake dele, skupaj 6 strani. Uporabiš lahko 3      

 bele liste v velikosti A4 format, ki jih previdno zlepiš skupaj 

(lahko po dolžini ali po širini).  
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Nato boste na spodnjih povezavah izbrali : 

- Eno kulturno znamenitost  

- Eno naravno znamenitost 

POMEMBNO:  o vsaki izbrani znamenitosti boste morali poiskati še dodatne 

zanimivosti na drugih povezavah. 

PRIMER: na spodnji povezavi izberete recimo grad Bogenšperk. Vendar boste tu 
našli samo osnovne informacije. Potem morate o gradu iskati podrobne informacije 
na drugih spletnih povezavah. Tako naredite tudi za primer naravne dediščine. 

 

 

Grad Bogenšperk 
1275 Šmartno pri Litiji (Kako do nas?) 

Grad Bogenšperk je naslednik srednjeveške utrdbe Lichtenberg. Današnje ime je gradu prinesla rodbina Wagen, dve 

desetletji pa je bil grad v lasti ... 

 

 

 

KULTURNE ZNAMENITOSTI SLOVENIJE  

https://www.sloveniaholidays.com/kulturne-znamenitosti 

NARAVNE ZNAMENITOSTI 

https://www.sloveniaholidays.com/naravne-znamenitosti?ID= 

KULTURNE IN NARAVNE ZNAMENITOSTI MARIBORA 

http://maribor.splet.arnes.si/naravne-in-kulturne-znamenitosti-v-mariboru/ 

 

 

V zloženko boste pisali podatke o izbrani znamenitosti risali in lepili slikice, ter na najbolj 

zanimiv način prikazali zanimivosti. Uporabite različne likovne tehnike, barve, domišljijo, 

ustvarjalnost in ustvarite zanimiv izdelek. Za pomoč se lahko obrnete name, kadar se 

znajdete v zagati, kako dalje. 
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1. STRAN: NASLOVNICA 

Na prvo stran z velikimi črkami zapiši naslov: 
 

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA SLOVENCEV 
Če ti uspe, lahko na prvo stran še kaj narišeš ali prilepiš slikico. V spodnji desni kot 

zapiši svoje ime priimek in razred. 

 

2. IN 3. STRAN  KULTURNA DEDIŠČINA : ________________ (naslov, kaj boste  

 predstavili). Primer: MARIBORSKI GRAD 

- opis (kje, kdaj, zgodovina, značilnosti, posebnosti, zanimivosti, pomen danes). 

 

4. IN 5. STRAN  NARAVNA DEDIŠČINA: ______________________ (naslov, kaj   boste 

predstavili). PRIMER: POSTOJNSKA JAMA  

- opis (kje, značilnosti, zanimivost, pomen za človeka). 

 

 

6. STRAN: MOJE RAZMIŠLJANJE O POMENU IN VAROVANJU KULTURNIH IN 

NARAVNIH SPOMENIKOV ***  To narediš le, če zmoreš! Prinese pa dodatne točke! 

- navedi še naslove spletnih virov, ki si jih uporabil. 

SPLETNI VIRI 

Tudi uporabo spletnih virov moramo ustrezno označiti. Navajamo jih tako med 

besedilom kot v končnem seznamu virov. 

Navajanje v seznamu virov na koncu naloge: 

ZNAN AVTOR 

• PRIIMEK, I. (Leto). Naslov dela. Pridobljeno dan, mesec, leto, spletni naslov. 

Morovič, B. (2010). Magnetno polje in zdravje. Pridobljeno 20. 10. 2014, iz 

http://www.zcmedin.si/magnetno-polje-in-zdravje.html. 

BREZ AVTORJA 

• Naslov strani/prispevka. (Leto). Pridobljeno dan, mesec, leto, spletni naslov. 

Magnetno polje. (2011). Pridobljeno 20. 10. 2014, iz 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Magnetno_polje       

    

 

 



 

    Zloženko lahko delaš postopoma, ni potrebno vse narediti naenkrat. Ko dokončaš, jo poslikaj 

in jo do petka, 29. maja 2020, pošlji na moj elektronski naslov: jasna.rosi@ludvik.si.  

 

   Uspešno delo vam  želim in se veselim vaših izdelkov.  

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

Jasna Rosi 

 


