
UČNI LIST 

1. NALOGA:

2. NALOGA:

Ime in priimek:
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Vodoravno:
1. Pas�r, ki pase čredo.
2. Območje pašnikov, ki so v skupni las� 

vaščanov.
3. Ograjen prostor, v katerega se zapira 

živina.
4. Kravji mladič.

Navpično: 
1. Pripomoček pas�rja za zbiranje živine
2. Najpogostejša žival na paši v Poljanski 

dolini
3. Drog na sprednjem delu voza, ob katerega 

se vprega žival
4. Druga beseda za hlev (množina).

a. Poljanska dolina leži na jugozahodu Slovenije.

b. Poljanska dolina spada med Dinarsko kraške 

pokrajine.

c.   Poljanska dolina leži na jugovzhodu Slovenije.

d.  Poljanska dolina leži ob meji z Italijo.

e.  Poljanska dolina spada med Obpanonske 

pokrajine.

a. Zapiši ime matične kamnine, ki prevladuje v okolici Starega trga:

b. V čem se razlikuje zgoraj iskana kamnina od apnenca?

c.   Navedi nekaj kraških oblik, ki se izoblikujejo zaradi apnenca:

d.   Za kaj so gospodinje uporabljale takoimenovane zbele?

3. NALOGA:

Spoznavate naravo in nekdanje življenje ljudi v Poljanski dolini ob Kolpi.  a

Oglej si zemljevid in obkroži ustrezna odgovora.

območje Poljanske doline ob Kolpi

Legenda:

Vir: Baloh, E. (2016): Geografija 9, SDZ za geografijo v 9. razredu OŠ. Ljubljana, Mladinska knjiga.108 str.

Na območju zakrasele Poljanske doline se z izjemo reke Kolpe in Dolskega potoka glavnina vode pretaka pod a

površjem. Poljanci so zato skrbno obdelali in negovali vodne vire ter jih prilagodili, uredili dostope, obzidali izvire a 

in za potrebe napajanja živine izdelali korita in utrdili kale. a

Pozorno poslušaj zvočni posnetek dostopen preko qr kode in odgovori na vprašanja: 

Zapiši kaj je na slikah in za kaj se je le to uporabljalo.  a

Foto: Petra Madronič Foto: Petra MadroničFoto: Iztok Mrzljak Foto: Renata Butala



S pomočjo zemljevida izračunaj kolikšno relativno višino je vsak dan opravil črednik med Sodevci a

in Sodevskimi štalami. Pomagaj si s plastnicami.

V Sodevski vasni knjigi je zapisano koliko glav živine je odganjal črednik Trampuš in koliko je za to delo bil plačan.  a

Izračunaj koliko kg krompirja in koliko kg fižola je prislužil za zimo.
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Vodoravno:

1. Pastir, ki pase čredo.

2. Območje pašnikov, ki so v skupni lasti vaščanov.

3. Ograjen prostor, v katerega se zapira živina.

4. Kravji mladič.

5.  Skopljen samec goveda, vprežna žival.

Navpično: 

1. Pripomoček pastirja za zbiranje živine

2. Najpogostejša žival na paši v Poljanski dolini

3. Drog na sprednjem delu voza, ob katerega se 

vprega žival

4. Druga beseda za hlev (množina).

4. NALOGA

5. NALOGA

6. NALOGA

Premešaj črke v krogih tako, da dobiš ime grma 
katerega les so pastirčki uporabljali za izdelavo piščali.
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RAČUN:

ODGOVOR:

Vir: Sodevska vasna knjiga, 1948.

Legenda:

   Sodevske štale

Pripravila: Petra Madronič

RAČUN:

ODGOVOR:



V Beli krajini se je ohranila balada kot plesna pesem, kjer so za zimski kres, 27. decembra, plesali kolo in pri tem 

peli pravljično balado o pastirju. (Golež, 1990)  

POBELELO POLE
(Predgrajsko kolo)

Pobelelo pole z ovcama,
pobelelo pole, pobelelo pole

z ovcama, z ovcama.

Ne imale ovce čobana,
ne imale ovce, ne imale ovce

čobana, čobana.

Čobanče je leglo, zaspalo,
čobanče je leglo, čobanče je leglo,

zaspalo, zaspalo.

Vile so mu srce vadile,
vile so mu srce, vile so mu srce,

vadile, vadile.

PREBERI PESEM IN REŠI SPODNJE NALOGE

1. Koliko kitic ima pesem? _____________   Koliko verzov ima vsaka kitica? ___________

2. Izpiši rimane besede. 

 1. kitica: _____________________________      2. kitica: ______________________________

 3. kitica: _____________________________      4. kitica: ______________________________

3. V največ treh povedih napiši obnovo pesmi. 

           ____________________________________________________________________________

           ____________________________________________________________________________

           ____________________________________________________________________________

4. Iz pesmi izpiši primer ponavljanja. 

           ____________________________________________________________________________

5. Izpiši primer pomanjševalnice. ______________________________________________________

6. Izpiši zvezo samostalnika in pridevnika (okrasni pridevek). 

           ____________________________________________________________________________

7. Izpiši primer zamenjanega besednega reda. 

          _____________________________________________________________________________

7. NALOGA



8. NALOGA

V Poljanski dolini ob Kolpi rastejo na ekstenzivnih travnikih in pašnikih številne rastline. Med njimi najdemo

tudi divjerastoče orhideje.  

Nariši cvet orhideje, ki si jo opazoval v naravi (ali pa si pomagaj s priloženo sliko). Označi medeno ustno.

Navadni kukovičnik. nFoto: Petra Madroič

9. NALOGA

Na območju KP Kolpa je bilo na ekstenzivnih travnikih in pašnikih zabeleženih več kot   vrst metuljev.  XXX

Dopolni: 

Metulji so žuželke s _________________ preobrazbo. Samice odlagajo ___________________ iz katerih se 

razvijejo ličinke, ki jih imenujemo  ________________ . V naslednjem stadiju se ličinka zabubi v ____________

iz katere se nato razvije metulj.

Nariši vse faze razvoja metulja.
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