
 

  

  

ZEMLJEPIS – 1.RAZRED 

VSEBINE CILJI 

Topološki pojmi: spredaj – zadaj, leva – desna, 

zgoraj – spodaj, blizu – daleč, pred – za, nad – 

pod, na, notri – zunaj. 

Pot v labirintu. 

Premiki in prikaz šolskih prostorov z uporabo 

nekovencionalnih znakov. 

Meje in območja: odprto – zaprto, zunaj – notri, 

nesklenjena – sklenjena črta, zunanje – notranje 

območje, meja. 

Šolski prostori in premiki v njem: dvorišče, 

hodnik, učilnice, knjižnica … 

Obris rok, šolskih potrebščin, manjših predmetov. 

Predmeti kot jih vidimo od zgoraj. 

Tloris učilnice. 

Branje legende. 

Pot v labirintu. 

Risanje po navodilih. 

Opis učilnice: položaj predmetov, tabla, okno, 

vrata, kateder ... 

Opis prostorov šolskega poslopja. 

Opis šolskega dvorišča. 

Opis doma: soba, kuhinja, dnevna soba, kopalnica, 

hodnik ... 

Ilustracija zunanje podobe šolskega poslopja, 

doma … 

Opis: 

Učenec 

pozna ime šole in imena učiteljev, ki ga učijo; 

pozna osebje, ki dela na šoli; 

pozna in opiše različne šolske prostore: učilnico, 

knjižnico, telovadnico, jedilnico, hodnik, 

računalniško sobo ...; 

pozna učilnico in predmete v njej; 

pozna šolsko dvorišče in predmete na njem; 

ima ustrezen odnos do lastne in skupne imovine; 

pozna svoj dom; 

pozna glavne prostore v hiši: kuhinjo, spalnico, 

dnevno sobo, kopalnico, klet ...; 

zna primerjati prostore in pozna njihove 

značilnosti. 

Učenec 

pozna namembnost šolskih prostorov; 

pozna namembnost šolskega dvorišča in predmetov 

na njem; 

pozna namembnost domačih prostorov; 

razume, da je vsak prostor opremljen in urejen v 

določen namen; 

pozna šolske potrebščine in njihovo 

namembnost. 



prostorov šolskega poslopja, 

šolskega dvorišča, 

doma: soba, kuhinja, dnevna soba, kopalnica, 

hodnik ... 

Nanizanje namembnosti posameznih prostorov in 

uporabnost opreme v njih. 

Opis šolskih potrebščin. 

ZEMLJEPIS – 2.RAZRED 

VSEBINE CILJI 

 

Obris šolskih potrebščin in manjših predmetov iz 

različnih perspektiv – od zgoraj, od spredaj, od 

zadaj in od strani. 

Tloris svoje sobe. 

Prikaz učilnice v tlorisu. 

Prikaz svoje sobe v tlorisu. 

Znaki v legendi. 

Premiki v mreži. 

Opis in prikaz poti: 

iz učilnice v druge šolske prostore; 

iz učilnice na dvorišče; 

od doma do šole in obratno; 

od šole do objektov v bližnji okolici. 

Opis šolskih in domačih prostorov. 

Opis predmetov v različnih prostorih in njihova 

namembnost. 

Opis vasi in določanje orientacijskih točk v njej. 

Različna okolja – morje, gore, vas, mesto. 

Naravno in umetno oklje. 

Opis naravnih in umetnih elementov v različnih 

okoljih (v gorah, pri morju, v mestu, v vasi). 

Učenec 

pozna bližnjo okolico šole; 

pozna bližnjo okolico doma; 

pozna domačo vas; 

uporablja znake in legende za naris domačega 

okolja; 

pozna različne šolske prostore, njihovo lego in 

namembnost; 

pozna učilnico in predmete v njej; 

pozna namembnost predmetov; 

pozna hišni red; 

pozna šolsko dvorišče; 

pozna igrala in predmete na šolskem dvorišču; 

pozna namembnost šolskega dvorišča in predmetov 

na njem; 

pozna lego in namembnost domačih prostorov. 

Učenec 

prepozna naravne elemente v domačem okolju; 

prepozna umetne elemente v domačem okolju; 

razlikuje med javnimi in zasebnimi prostori; 

razume, da je vsak umeten element ali prostor 

opremljen in urejen v določen namen; 



Naravni in umetni elementi v domačem okolju. 

Javni in zasebni prostori – namembnost in 

obnašanje v njih. 

Naravno okolje in vpliv človeških posegov v 

njem. 

Nespoštljiv odnos do narave in bližnje okolice - 

ugotavljanje napačnih ravnanj ljudi. 

razume pomembnost okolja za razvoj človeka; 

spoštuje in ceni naravo; 

ima primeren in spoštljiv odnos do narave in 

bližnje okolice. 

ZEMLJEPIS – 3.RAZRED 

VSEBINE CILJI 

Znaki na legendi. 

Zemljevid (mesto, vas, reka, letališče, muzej, 

cerkev, turistični kamp ...). 

Orientacija na zemljevidu. 

Naris, tloris (učilnica, kuhinja, spalnica ...). 

Zemljevid (mesto, vas, reka, letališče, muzej, 

cerkev, turistični kamp ...). 

Zemljevidi (fizični in politični zemljevid, 

topološke karte, avtokarte ...). 

Zemljepisni pojmi (pobočje, vznožje, gora, 

grič, ravnina, reka, izvir, izliv, pritok, obala, 

otok, polotok  ...). 

Značilnosti različnih geografskih okolij: nižina, 

gričevje, gorovje, reka, jezero, morje. 

Podnebje, gospodarstvo, rastlinstvo, živalstvo  

posameznega okolja. 

Domača občina: 

gospodarska in kulturna stvarnost občine, v kateri 

učenec živi (poljedeljstvo, vinogradništvo, 

oljkarstvo, industrija, trgovina, gledališče, kulturna 

društva, običaji ...). 

Občine v tržaški pokrajini (Milje, Dolina, Trst, 

Repentabor, Zgonik, Devin – Nabrežina). 

Naravni in umetni elementi v različnih okoljih in 

njihova namembnost. 

Učenec 

bere legendo na zemljevidu; 

na zemljevidu poišče elemente geografskega 

okolja (mesto, reko, letališče, muzej, cerkev, 

turistični kamp ...). 

Učenec 

nariše naris in tloris svojih vsakdanjih bivalnih 

prostorov; 

pozna zemljevid in razume njegove značilnosti; 

dojame bistveno razliko med fizičnim in političnim 

zemljevidom; 

spozna in uporablja ustrezne zemljepisne pojme. 

Učenec 

prepoznava in grafično prikazuje glavne vrste 

različnih pokrajin; 

pozna obstoj občine kot institucije kraja, v katerem 

živi; 

pozna županstvo; 

pozna naravno, gospodarsko in kulturno stvarnost 

svoje občine; 

primerja svojo občino z ostalimi občinami v 

tržaški pokrajini. 

Učenec 

pozna razliko med naravnimi in umetnimi elementi v 



Posledice napačnega človekovega poseganja v 

naravo onesnaževanje, poplave, plazovi. 

Zaščitena območja v različnih življenjskih 

okoljih dežele in njihova namembnost. 

 

okolju; 

razume, da je vsak umeten element ali  prostor 

opremljen in urejen v določen namen; 

pozna nekatera zaščitena naravna okolja v 

deželi. 

ZEMLJEPIS – 4.RAZRED 

VSEBINE CILJI 

Strani neba. 

Orientacija v prostoru s pomočjo topografske 

karte in zemljevida. 

Uporaba kompasa (sever – jug, vzhod – 

zahod). 

Uporaba spletnih strani z zemljevidi. 

Orientacija v zunanjih in notranjih šolskih 

prostorih. Širjenje svojih zemljepisnih 

predstav z multimedialnimi sredstvi (obrisi 

tržaške pokrajine, Frulanije Julijske krajine, 

Italije, Slovenije). 

Prepoznavanje glavnih zemljepisnih področij 

(obale, reke, gorovja, obljudena področja ...). 

Iskanje podatkov na političnih in fizičnih 

zemljevidih pokrajine Trst, Furlanije – Julijske 

krajine, Italije 

Zemljepisne značilnosti: alpska, predalpska, 

apeninska področja, ravnine, gričevnata 

področja, obale, vodovje ... 

Lega  Italije in Slovenije v Evropi. 

Razbiranje podatkov o značilnostih fizične 

Italije na zemljevidu na podlagi barv in legend 

(gorovje, ravnine, vodovje ...). 

Opazovanje zemljevidov in razbiranje 

podatkov o: 

značilnostih zemeljskega površja (vzpetine, 

ravnine, vodovje ...). 

Učenec 

pozna in opiše značilne prvineglavnih 

italijanskih krajin; 

ugotavalja podobnosti in razlike med 

obravnavanimi različnimi krajinami in 

zemljepisnimi področji; 

pozna glavne okoljske in kulturne znamenitosti 

le teh; 

zaveda se pomena ohranjevanja in vzdrževanja 

naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Učenec 

z izkušnje v bližnjem okolju pozna večpomenski 

pojem zemljepisnega območja (naravnega, 

klimatskega, upravnega območja); 

uporablja večpomenski pojem zemljepisnega 

območja v novih kontekstih; 

navaja primere naravnih katastrof; 

pozna pravila za varnost v primeru nesreč in 

katastrof; 

pozna posledice neprimernega poseganja v 

okolje; 

pozna splošna pravila pravilnega obnašanja v 

naravi in urbanem okolju. 

naniza umetne in neumetne elemente v svojem 

okolju in ugotavlja soodvisnosti le-teh v 

prostoru. 

 



podnebnih in klimatskih značilnostih; 

gospodarskih, kulturnih in turističnih 

značilnostih. 

Razbiranje podatkov o značilnostih politične 

Italije na zemljevidu z opazovanjem in 

branjem legend: 

dežele, pokrajine in glavna mesta, 

dežele s posebnim statutom. 

Uporaba atlasa. 

Uporaba vodičev, zemljepisnih knjig 

Risanje zemljevidov. 

Zbiranje informacij o glavnih krajinah Italije 

(alpski svet, ravnine, obala ...): 

tipično rastlinstvo in živalstvo, naravna 

zaščitena območja, 

naravne znamenitosti (jame, jezera, vulkani 

…) 

arhitektonske značilnosti 

proizvodne dejavnosti. 

Primerjanje različnih krajin in zemljepisnih 

področij. 

Sodelovanje pri dejavnostih in pobudah 

okoljevarstvenega značaja. 

Naravna in umetna zemljepisna območja: 

Kras, obala, dolina Glinščice, Breg, 

industrijska in obrtniška cona ... 

Triveneto, otoki,  Cinqueterre, Padska nižina 

... 

Premikanje zemeljske skorje – potresi in 

tsunamiji. 

Pravila civilne zaščite. 

Osnove okoljske vzgoje – pravilno ravnanje v 

 



naravi in urbanem okolju. 

Ekskurzije v bližnje okolje – opazovanje 

primerno urejenih ali zaščitenih območij in 

ogroženih področij; opazovanje značilnih 

umetnih in naravnih elementov, ki so 

pogojevali spremembne v prostoru. 

Zbiranje predlogov in zamisli za reševanje 

prostorskih in okoljskih problemov. 

Soodvisnost med naravnim okoljem, 

proizvodnimi panogami, naselitvenimi 

oblikami, prometnimi povezavami ... 

ZEMLJEPIS – 5.RAZRED 

VSEBINE CILJI 

  Strani neba. 

Orientacija v prostoru s pomočjo topografske 

karte in zemljevida. 

Uporaba kompasa (sever – jug, vzhod – 

zahod). 

Uporaba spletnih strani z zemljevidi. 

Orientacija v zunanjih in notranjih šolskih 

prostorih. Širjenje svojih zemljepisnih 

predstav z multimedialnimi sredstvi (obrisi 

Italije, Slovenije, Evrope in drugih 

kontinentov). 

Prepoznavanje glavnih zemljepisnih področij 

(puščave, ravnine,  oceani, mesta, obljudena 

področja …) 

 

Iskanje podatkov na političnih in fizičnih 

zemljevidih pokrajine Trst, Furlanije – 

Julijske krajine in Slovenije. 

Zemljepisne značilnosti: alpska, predalpska, 

ravnine, gričevnata področja, obale, vodovje 

... 

Učenec 

se zna orientirati v prostoru z 

uporabo zemljevidov in kompasa; 

pozna pojme splošnega zemljepisa; 

se orientira v okolju in na 

zemljevidu. 

Učenec 

bere politične in fizične zemljevide; 

razbira informacije iz tematskih 

kart, grafikonov, digitalnih predelav, 

statističnih podatkov; 

primerja zemljevide iz različnih 

časovnih obdobjih in ugotavlja 

spremembe; 

tolmači legende; 

uporabi in primerja zemljevide v 

različnih merilih; 

določi lego Italije in Slovenije na 

zemljevidu Evrope, na svetovnem 

zemljevidu in na globusu; 



Lega Italije in Slovenije v Evropi. 

 

Razbiranje podatkov o fizičnih značilnosti 

tržaške pokrajine, Furlanije Julijske 

krajine in Slovenije na zemljevidu na podlagi 

barv in legend. 

Opazovanje zemljevidov in razbiranje 

podatkov o: 

značilnostih zemeljskega površja (vzpetine, 

ravnine, vodovje ...); 

podnebnih in klimatskih značilnostih; 

gospodarskih, kulturnih in turističnih 

značilnostih. 

Razbiranje podatkov na političnem 

zemljevidu in na topografskih kartah 

Furlanije Julijske krajine: 

pokrajine 

občine 

območja, kjer živi slovenska narodna 

skupnost (Kanalska dolina, Rezija, Benečija, 

Gorica in Brda). 

Razbiranje podatkov o značilnostih politične 

Slovenije na zemljevidu z opazovanjem in 

branjem legend (regije, mestne občine, 

občine) 

Mesto Trst. 

Uporaba atlasa. 

Uporaba vodičev, zemljepisnih knjig 

Risanje zemljevidov. 

Zbiranje informacij o glavnih krajinah FJk in 

Slovenije (alpski svet, ravnine, obala ...): 

tipično rastlinstvo in živalstvo, 

naravna zaščitena območja, 

pozna pojme splošnega zemljepisa; 

uporablja specifično besedišče. 

Učenec 

pozna in opiše značilne prvine glavnih krajin v 

Furlaniji Julijski krajini in Slovenij; 

ugotavalja podobnosti in razlike med 

obravnavanimi različnimi krajinami in 

zemljepisnimi področji; 

pozna glavne okoljske in kulturne znamenitosti le 

teh; 

zaveda se pomena ohranjevanja in vzdrževanja 

naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Učenec 

iz izkušnje v bližnjem okolju pozna večpomenski 

pojem zemljepisnega območja (naravnega, 

klimatskega, upravnega območja); 

uporablja večpomenski pojem zemljepisnega 

območja v novih kontekstih; 

ugotavlja vzroke in posledice naravnih katastrof; 

pozna pravila za varnost v primeru nesreč in 

katastrof; 

pozna posledice slabega vzdrževanja pomembnih 

kulturnih spomenikov; 

pozna posledice neprimernega poseganja v okolje; 

pozna ogrožena področja v svojem okolju in 

predlaga možne rešitve; 

prepozna umetne elemente iz preteklosti, ki so 

pogojevali spremembe v bližnjem prostoru; 

razume, da je teritorij sestavljen iz naravnih in 

človeških elementov, ki so povezani in soodvisni 

med seboj. 



naravne znamenitosti (jame, jezera, vulkani 

…) 

arhitektonske značilnosti 

proizvodne dejavnosti. 

Primerjanje različnih krajin in zemljepisnih 

področij. 

Sodelovanje pri dejavnostih in pobudah 

okoljevarstvenega značaja. 

Naravna in umetna zemljepisna območja: 

Kras, obala, dolina Glinščice, Breg, 

industrijska in obrtniška cona, pristanišče ... 

Brda, Carnia, gradeška laguna, Posočje, 

Pohorje, Primorje ... 

Premikanje zemeljske skorje – potresi in 

tsunamiji, Poplave - cementifikacija tal, 

nedovoljene gradnje, nevzdrževanje rečnih 

strug, krčenje gozdov ... 

Pravila civilne zaščite. 

Propadanje kulturnih in zgodovinskih 

znamenitosti (Pompei – rušenje zidov s 

preskami). 

Osnove okoljske vzgoje – pravilno ravnanje v 

naravi in urbanem okolju. 

Ekskurzije v bližnje okolje – opazovanje 

primerno urejenih ali zaščitenih območij in 

ogroženih področij; opazovanje značilnih 

umetnih in naravnih elementov, ki so 

pogojevali spremembne v prostoru. 

Zbiranje predlogov in zamisli za reševanje 

prostorskih in okoljskih problemov. 

Soodvisnost med naravnim okoljem, 

proizvodnimi panogami, naselitvenimi 

oblikami, prometnimi povezavami ... 



 


