
Nadomestne dejavnosti v zadnjem tednu pouka za 2. letnik 

 

Spodaj navedeno oddate najkasneje do 20. 6. do 22.00, če želite prejeti spričevalo prihodnji dan 

skupaj s sošolci. Kasneje velja, da če vse obveznosti opravite v celoti do 2. julija do 15.00 ure, 

lahko v tajništvu prejmete spričevalo od naslednjega dne dalje. 
  
 

SOCIALNI PRAKTIKUM  

Tisti dijaki, ki še niste oddali (ali dopolnili zavrnjenih) Dnevnikov socialnega praktikuma in izpolnili 

evalvacijskega vprašalnika v spletni učilnici, morate to storiti do omenjenega roka.  

 

 NARAVOSLOVNI DAN  

Lastna naravoslovna pot (ne veljajo že znane naravoslovne poti) 

Dijak v bližini svojega kraja sam pripravi slikovni načrt naravoslovne poti v dolžini približno vsaj dveh 
kilometrov. Naravoslovno pot poišče stvarno v naravi, in jo potem označi na zemljevidu, ki ga doda 
kot prilogo ob oddaji. Pri tem upošteva naslednje zahteve:  

 na naravoslovni poti mora najti vsaj 10 drevesnih ali grmovnih vrst, jih fotografirati tako, da bo 
razvidno, za katero vrsto gre (list z vejo) in jih v poročilu opisati (o vsaki vrsti vsaj tri značilnosti),  

 na naravoslovni poti poišče pet živalskih vrst, jih fotografira in napiše njihova slovenska imena  

 na naravoslovni poti je pozoren na kamnine ali relief in na zemljevidu označi posebnosti.  

Poročilo  v word obliki naj vsebuje podatke o poti (zemljevid, fotografije, kratek opis poti z opisi 
rastlin, živali, relief). Na vsaj eni fotografiji naj bo ob neki značilnosti fotografiran tudi avtor.  

Poročilo pošljete na e-naslov: tine.perger@stanislav.si   

 

ROMANJE NA BREZJE 

Dijak napiše nalogo v obliki krajšega spisa (vsaj 300 besed) o vsebini praznika svetega Rešnjega 

Telesa in Krvi in o njegovem pomenu za katoličane (pri pisanju je lahko v pomoč literatura: Leto 

svetnikov; aktualni katoliški verski tisk (Družina, Ognjišče, Nedelja ... – najdete v knjižnici), YOUCAT 

– katekizem za mlade oz. Katekizem katoliške Cerkve - členi o evharistiji). 

Sam poroma k Mariji Pomagaj na Brezje. Nalogi priloži železniško vozovnico do Otoč oz. opis 

romanja, če je tja poromal s svojimi starši. Namesto na Brezje lahko poroma v kakšno drugo 

škofijsko romarsko svetišče: Sveta Gora nad Novo Gorico, Zaplaz, Petrovče, Ptujska Gora, Turnišče. 
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Naredi fotografijo sebe pred baziliko na Brezjah (oz. drugo omenjeno cerkvijo) in jo priloži nalogi. 

Nalogo odda bodisi v fizični obliki v moj predal v zbornici bodisi v elektronski obliki na naslov: 

marko.mohor.stegnar@rkc.si . 

 

 

TERENSKE VAJE 2. a in 2. b – Bavec 
Dijaki morajo: 

- OBISKATI LJUBLJANSKI ZOO, SE SLIKATI NA 10 LOKACIJAH V ZOO, IZBRATI (POLJUBNO) 5 

ŽIVALI, SE OB NJIH FOTOGRAFIRATI, NJIH IN NJIHOVE KLETKE POZORNO OPAZOVATI VSAJ 

15 MINUT IN NAPISATI POROČILA: 

 
a) Kje žival počiva? 

b) Kako je poskrbljeno za hrano in vodo? 

c) Opisati, kako žival preživi večino časa 

d) Koliko je živali v prostoru? 

e) Kratek opis bivalnega prostora 

f) Ste opazili kakšno zanimivo vedenje? 

Kaj oddate: posnetke vas na 10 lokacijah v ZOO 

        5 izpolnjenih poročil - točke od a) do f) 

 
- OBISKATI DEPONIJO 

 
1. Pozanimajte se o najbližji deponiji v vašem domačem kraju 

2. Pridobite nekaj informacij o tej deponiji na spletu, to oddajte profesorju natisnjeno 

3. Obiščite deponijo, OPIŠITE, KAJ SE TU DEPONIRA, POZANIMAJTE SE O KOLIČINAH TEH 

ODPADKOV IN KAM GREDO DALJE, KAKO SE Z NJIMI RAVNA,  fotografirajte se na deponiji, 

sliko in poročilo priložite 

 

VSE GRADIVO LAHKO ODDATE PROFESORICI PO ELEKTRONSKI POŠTI (ana.bavec@gmail.com ) ali ji prinesite 

v papirnati obliki v šolo. 

 

TERENSKE VAJE 2. c, 2. č in 2. d – Brajkovič 

 

Dijaki se glede kompenzacije obrnite na profesorico Brajkovič po elektronski pošti na naslov: 

brigita.brajkovic@stanislav.si . 
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EKSKURZIJA PO SLOVENIJI  

Za nadomestilo ekskurzije se dogovorite z razrednikom. 


