
Navodila za delo na daljavo za čas (1.6. -  5. 6. ) 

7. razred 

Ekskurzija 

V letošnjem letu je za vas bila predvidena tudi ekskurzija na Primorsko, ker 

je ne bomo mogli organizirati v živo, se bomo poslužili virtualne. Na 

ekskurziji si bomo ogledali Hrastovlje, kjer stoji zelo dobro ohranjena 

cerkev z taborskim obzidjem, srednjeveško mesto Piran in  slovensko 

obalo. 

Pripravila sem predstavitve in vprašanja na videne stvari. Vaša naloga je, da 

si ogledate pripravljene predstavitve, vrišete našo pot in odgovorite na 

vprašanja.  To bova z učiteljem zgodovine tudi ocenila. Tako bo ta ocena, 

tista, ki bo skupaj z vašim sprotnim delom in tisto iz prvega poletja vplivala 

tudi na zaključno. 

 

 

 

 

 

 



Na zemljevid vriši z rdečo barvo pot ekskurzije 

 

 

1. Postaja Hrastovlje – Cerkev svete Trojice 

Tukaj se planota Kras s strmim robom prevesi v flišno Istro. Ta del 

imenujemo tudi Kraški rob in je tudi podnebni prehod med obsredozemskim 

in zmerno celinskim podnebjem. 

 



https://www.burger.si/Hrastovlje/HrastovljeVirtualno.html 

 

 Oglej si okolico in notranjost cerkve 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ0FD7lJL6o 

https://www.youtube.com/watch?v=0sUQDpR7GU8 

a)V katerem stoletju je bila sezidana cerkev?_________________________ 

b) Zakaj je cerkev obdana z obzidjem? 

______________________________________________________________ 

c)V katerem srednjeveškem umetniškem slogu je cerkev sezidana? 

______________________________________________________________ 

d)Zakaj se je pojavila potreba po poslikavi cerkve? 

______________________________________________________________ 

e)Kakšno bi bilo sporočilo freske mrtvaški ples? 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.burger.si/Hrastovlje/HrastovljeVirtualno.html
https://www.youtube.com/watch?v=qZ0FD7lJL6o
https://www.youtube.com/watch?v=0sUQDpR7GU8


 

3. Postaja  mesto PIRAN 

https://www.youtube.com/watch?v=t9JXN4A04Ew 

 

Piran (italijansko Pirano) je pristaniško mesto na slovenski obali in središče 

Občine Piran. Leži na samem rtu Piranskega polotoka v neposredni bližini 

Portoroža. Naselje se je začelo razvijati v zgodnjem srednjem veku. 

https://www.burger.si/Piran/Piran_2.htm 

a)Kako se imenuje največji trg v Piranu? 

__________________________________________________________ 

b) Na trgu je še posebej znana hiša_______________________________. 

c)Nad strnjenim mesto kraljuje cerkev ______________________________,  

ki je zavetnik mesta Pirana. 

d)Njen zvonik je narejen po vzoru katerega zelo znanega v Italiji? 

______________________________________________________________ 

 

4. Postaja slovenska   obala

 
Preberi o naši obali: 

https://www.youtube.com/watch?v=t9JXN4A04Ew
https://www.burger.si/Piran/Piran_2.htm


Slovenska obala ali kar Obala je območje, ki obsega obalo slovenskega dela 

Jadranskega morja. Dolga je 43.157 metrov . Oblivajo jo Piranski, Koprski in 

Strunjanski zaliv. 

 Od Kopra do Izole je speljana tudi Obalna cesta. Ob obali so naslednji večji 

kraji Debeli rtič, Ankaran, Koper, Izola, Strunjan s solinami oziroma 

krajinskim parkom ter naravnim rezervatom v zalivu sv. Križa (Mesečev 

zaliv), Pacug, Fiesa, Piran, Bernardin, Portorož, Lucija in Sečovlje s 

solinami.  

Slovenska obala na vsakem koraku odkriva svoja čudesa. Strunjanska pečina 

je najvišja pečina iz fliša na jadranski obali. Visoka je kar osemdeset metrov. 

Fiesa je manjši zaliv, ki se nahaja med Piranom in Strunjanom. Zaliv se je v 

zadnjih desetletjih spremenil v priljubljeno kopališko naselje z avtokampom, 

hoteli, počitniškimi domovi in vilami. 

 Sečoveljske soline so bile prvič omenjene v 13. stoletju. So bližnje zatočišče 

za več kot 150 vrst ptic. Izola, Koper in Piran so čudovita mesta, ki 

privabljajo s svojimi srednjeveškimi jedri. 

 Portorož je mondeno mesto s številnimi modernimi hoteli, igralnico, 

jadralnim letališčem, kampom, polno opremljeno marino. V poletnih mesecih 

ima pestro ponudbo zabavnih, kulturnih in športnih dogodkov. 

Oglej si predstavitev in odgovori na vprašanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU8peF3a8xM 

a) Koliko je dolga slovenska obala?_____________________________ 

b) Koliko zalivov ima?_______________________________________ 

c) V katerem kraju na obali se nahaja najvišji klif?____________________ 

d) V katerem kraju so soline?_______________________________ 

e) Po čem se Portorož razlikuje od Pirana, Kopra in Izole? 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

f) V katerem obmorskem kraju imajo manjše letališče?  

__________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xU8peF3a8xM

