
 6. a in 6.b 

Spremljevalci:  

Marko Golež, Urška Gorinšek, Nevenka Vešligaj, Tomaž Kurež 

 

Pot: Slomškov trg, vila Vrtnica, Šamčev peskokop, Kocenova spominska hiša, vrnitev 

v šolo po peš poteh) 

 Učna ura:                                                          Lokacija: Učni cilji: 

1. MAT (Vešligaj) 

 

Slomškov trg 

(e-gradiva) 

 

 

 

 poišče podatke in izpolniti tabelo; 
 podatke prikaže na časovni osi; 
 pripravi (izračuna) podatke za stolpični prikaz; 
 podatke prikaže s stolpičnim diagramom; 
 analizira oz. interpretira stolpični prikaz 

podatkov; 
 

2. SLJ (Gorinšek) 

 

Železniška 

postaja 

 

 

 

 učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost, in 

sicer; 

 branje voznega reda s preletom; 

 selektivno branje voznega reda in znajdenje v 

njem; 

 

3. ŠPO (Podgoršek) 

 

Celotna pot 

 

 

 ugotavljati in spremljati srčni utrip med 

telesno aktivnostjo s pomočjo merilcev 

srčnega utripa POLAR; 

 s telesno aktivnostjo v naravi razvijati kulturen 

odnos do narave in spoznati pomen varovanja 

okolja; 

 razvijati vztrajnost z dalj časa trajajočo 

aerobno aktivnostjo; 

 

4. GUM (Golež) 

 

Slomškov trg 

 
 utrjujejo znanje o instrumentih (orgle) 

5. GEO (Bevc) 

 

Šamčev 

peskokop 

 

 

 

 na zemljevidu določi stojno točko in kartira 

Šamčev peskokop; 

 se orientira s pomočjo zemljevida in 

kompasa; 

 določi smeri posameznih objektov in krajev; 

 uporabi podatke na informativni tabli in 

odgovori na  vprašanja o geoloških 

značilnostih območja Ponikve z okolico; 

 

 

 

 



7. a 

Spremljevalci:  

Petra Špur, Mateja Bevc, Irena Mlakar 

Pot: Ožbalt, Slomškova hiša, železniška postaja, kostanjev drevored, Kocenova spominska 

hiša, vrnitev v šolo po pešpoteh 

 Učna ura:                                                      Lokacija: Učni cilji 

1. SLJ (Prezelj) 

 

 

 

  učenci opazujejo dogajanje na 

Kocenovem pohodu in po koncu 

tvorijo neumetnostno besedilo, v 

katerem odgovarjajo na ključne 

vprašanja: KDO, KDAJ, KJE, ZAKAJ, 

KAKO; 

 besedilo primerno naslovijo; 

 pazijo na jezikovno ustreznost 

(objektivnost) in pravopisno pravilnost 

(poročila bodo predstavili pri pouku 

SLJ v šoli); 

2. DKE (Podčedenšek) 

 

 

Cela pot  učenci spoznavajo etična načela in 

vrednote ter vlogo vrednot v ravnanju 

posameznika in skupin; 

3. MAT (Vešligaj) 

 

 

 

Cela pot  usmerja se v opazovanje, ki vodi k 

prepoznavanju vzorcev v okolju; 

 navaja se na  uporabo konkretnih in 

slikovnih modelov; 

 razvija spretnosti risanja skic; 

 analizira podatke – jih predstavi s 

Carrollovim diagramom ( razvrsti 

štirikotnikov glede na lego in na 

dolžino stranic); 

4., 

5. 

GEO (Bevc) 

 

 

 

Sv. Ožbalt 

 

 

 

 

 

 

Kocenova 

spominska hiša 

 

Slomščica (ob 

železniški 

postaji) 

 na poti fotografira pokrajino, 

fotografije primerja s starimi 

fotografijami in razglednicami 

Ponikve, analizira spreminjanje 

naravnih in družbenih elementov v 

kraju; 

 se orientira s pomočjo zemljevida in 

kompasa; 

 na zemljevidu označi šolo in Kocenovo 

rojstno hišo ter izmeri zračno razdaljo 

med njima; 

 vriše prehojeno pot na zemljevid in 

izračuna razdaljo prehojene poti; 

 zbere vzorec vode Slomščice in ga 

analizira (barva, vonj, pH vrednost…) 

6. 

7. 

TVZ (Bevc) 

 

 

 

Cela pot 

 vodi skupino učencev in predstavi 

naravne in kulturne znamenitosti 

Ponikve in okolice 



 8.a 

Spremljevalci:  

Urška Podčedenšek, Andrej Podgoršek, Špela Kotnik 

Pot: Mastenovi ribniki, Kocenova spominska hiša, železniška postaja, Ožbalt  

 Učna ura:                                     Lokacija: Učni cilji 

1. NE (Zamrnik) 

 

 

 

Kocenova 

hiša 

 učenec zna vprašati, kakšno je vreme in ga 

opisati; 

 prepozna najustreznejši opis vremena; 

 poimenuje letni čas, mesec in dan v tednu; 

 poimenuje stvari iz okolice; 

 opiše okolico (poznane stvari poveže z 

barvami in preprostimi pridevniki); 

 

2. BIO (Jazbinšek) 

 

 

 

Mastenovi 

ribniki 

 ugotovijo način nastanka ribnika in čemu je 

namenjen; 

 znajo opisati lego ribnika glede na sosednje 

ekosisteme; 

 sklepajo, kako vpliva lega ribnika na 

življenje rib in katere nevarnosti jim pretijo; 

  urijo se v ocenjevanju globine in velikosti 

površine ribnika; 

  sklepajo, kakšna je biodiverziteta v ribniku; 

 

3. ŠPO (Podgoršek) 

 

 

 

Cela pot  ugotavljati in spremljati srčni utrip med telesno 

aktivnostjo s pomočjo merilcev srčnega utripa 

POLAR; 

 s telesno aktivnostjo v naravi razvijati kulturen 

odnos do narave in spoznati pomen varovanja 

okolja; 

 razvijati vztrajnost z dalj časa trajajočo 

aerobno aktivnostjo. 

 

4. KEM (Horjak) 

 

 

 

Cela pot 

 

Slomščica 

 merjenje temperature zraka (vsake pol ure, 

izris grafa) 

 merjenje temperature vode (popis mesta 

meritve) merjenje pH vode in pH tal ob poti 

(vsaj 3 lokacije) 

 

5. SLJ (Prezelj) 

 

 

 

Cela pot  učenci razmišljajo, kako bi izdelali osnutek 

reklame (na listu, plakatu), s katerim bi 

pritegnili pozornost širše javnosti, ki bi se v 

prihodnosti še raje udeležila Kocenovega 

pohoda; 

 opozorijo na lepote in zanimivosti domačega 

kraja, ki jih je mogoče opozori ob poti; 

 poiščejo zanimiv, aktualen in izviren slogan, 

dodajo kakšno fotografijo, skico… (reklame 

bodo predstavili pri pouku SLJ); 



6. LUM (Kotnik) 

 

 

 

Ožbalt  spoznavanje različnih načinov prostora na 

ploskvi (prostorski ključi): nizanje elementov 

v višino, nizanje planov z zmanjševanjem 

elementov, delno prekrivanje, geometrijska 

ali linearna perspektiva, spreminjanje 

intenzivnosti linij in obrisov elementov, 

risarska modelacija (svetloba in senca); 

  navajanje na poglobljeno opazovanje 

predmetov in pojavov v okolju; 

  pridobivanje zmožnosti povezovanja pri 

opazovanju predmetov v prostoru in 

risarskega izražanja s pravili; 

  razvijanje  smisla za samostojno vizualno 

interpretacijo.           

 

7. LUM (Kotnik) 

 

 

 

8. LUM (Kotnik) 

 

 

 

 


