
DRUŽBA 

2. teden 

 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek in UČB. 

 

UČB odpri na strani 50.  

Opazuj letalsko fotografijo dela Škofje Loke in ustno odgovori na 

vprašanja: 

• Kako misliš, da nastane letalska fotografija? 

• Od kod je posneta? 

• Na fotografiji poišči športno igrišče. 

• S prstom potuj po cesti. 

• Na fotografiji poišči grad. 

• Pokaži parkirišča za avtomobile. 

• Pokaži reko. Ali vidiš, kje se dve reki združita? 

• Preštej mostove čez roke. 

• Opazuj, če so vse stavbe enako velike. 

• Naštej, katerih barv so strehe. 

• Pokaži travnike in gozdove. Po kateri barvi jih prepoznaš? 



• Opazuj sence ob stavbah. Katera stavba je višja: tista, ki ima 

večjo ali manjšo senco? 

Naredi zapis: 

DOMAČI KRAJ 
 

LETALSKA FOTOGRAFIJA 

 

Letalska fotografija je fotografija zemeljskega površja, ki je posneta iz 

letala. 

 

Iz nje lahko razberemo: 

- lego naselja (ob reki, cesti, na ravnini …) 
- obliko naselja. 

 
 
Če jo opazujemo po delih, smo pozorni na: 

BARVE: travo, strehe, ceste prepoznamo po barvi. 

OBLIKE: grad, športno igrišče prepoznamo po obliki. 

VELIKOSTI: manjše in večje hiše, široke in ozke ceste prepoznamo po 

velikosti. 

SENCE: nam povedo, koliko so drevesa ali zgradbe visoke. 

 

2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek in UČB. 

UČB odpri na strani 50. 



Letalsko fotografijo na strani 50 primerjaj z načrtom Škofje Loke 

(spodaj). 

Načrt dela Škofje Loke             15. 3. 2007 
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Ustno odgovori na vprašanja: 

• Kaj misliš, da nastane prej: 

načrt in iz njega izdelajo letalsko fotografijo 

ALI 

letalska fotografija in iz nje izdelajo načrt? 

• Kje opaziš več podrobnosti: na letalski fotografiji ali na načrtu? 

• Kje so napisana imena cest, rek, zgradb: na letalski fotografiji ali 

na načrtu? 

• Poišči Fužinsko ulico. 

• Poišči Loški grad. 

• Kako se imenujeta obe reki? 

• Pokaži naslov načrta. 

• Pokaži datum načrta. 

• Pokaži vetrovnico (smeri neba) načrta. 

• Pokaži merilo načrta. 

• Pokaži ime avtorja načrta. 

• Pokaži legendo načrta. 

• Pokazal si vse sestavine načrta. Še enkrat jih naštej! 

 

Naredi zapis: 

NAČRTI IN ZEMLJEVIDI 

 

Načrte in zemljevide rišejo kartografi. 



Kartograf je strokovnjak za izdelavo načrtov in  zemljevidov.  

 

Načrti prikazujejo manj podrobnosti kot letalske fotografije, na njih 

pa so prikazani podatki, ki jih na letalskih fotografijah ni: imena ulic, 

naselij, namembnost posameznih zgradb … 

Sestavine načrta: naslov, datum, smeri neba, merilo, avtor in legenda. 

 


