
Dober dan! 

Danes te je na tej stran pričakala veeeliiiikaaa  slika. Velika slika majhne države, a velikih 

ljudi, mnogih znamenitosti, posebnosti, drugačnosti … S ponosom govorim o Sloveniji, 

seveda. Znotraj države so  pri posameznih večjih krajih tudi sličice znamenitosti, ki so 

pomembne za ta kraj. Zdaj verjetno že veš, da se bomo pogovarjali o opisu kraja.  

 

Glede na to, da smo že kar nekaj časa namenili obravnavi različnih opisov (npr. opis športa, 

opis naravnega pojava, opis bolezni …), že dobro veš, da je za vsak opis značilno 

predstavljanje zunanjih značilnosti koga oz. česa. V opisu ne izražamo osebnega mnenja, zato 

rečemo, da je opis objektivno besedilo. Pri opisu uporabljamo sedanjik (npr. odbojka je ekipni 

šport/igrajo jo/tekmovalci si podajajo …).  

Sedaj pa si poglejmo, kaj je značilno za opis kraja. Bodi pozoren na razliko med opisom 

kraja in predstavitvijo kraja! 

OPIS KRAJA 

 

Opis kraja je besedilo, v katerem prikazujemo značilnosti kraja, tj. njegovo lego, sestavo 

(oz. dele, npr. zaselke), št. prebivalcev, gospodarstvo (oz. dejavnosti prebivalcev), javne 

zgradbe in znamenitosti (tj. kulturne in naravne). Glagoli so v sedanjiku (ta ne izraža 

trenutnega sporočanja, ampak brezčasnost oz. splošnost). 

 



!! Predstavitev kraja pa je besedilo, v katerem je poleg splošnih značilnosti kraja 

predstavljena tudi njegova zgodovina (npr. pomembnejši dogodki in ljudje, ki so bili 

povezani s tem krajem) – zato je nekaj glagolov v pretekliku.  

 

 

Odpri mapo za jezikovni pouk in pod poglavje Sporočanje prepiši besedilo v okvirčku 

(tako opis kraja kot predstavitev kraja).  

 

NALOGA ZA VSE: 

Sedaj pa si s pomočjo zgornjega zemljevida Slovenije izberi nek kraj in ga najprej ustno opiši. 

Verjetno ti je zmanjkalo informacij, da bi bil tvoj opis kraja čim boljši. Nič hudega!  Na 

različnih spletnih straneh poišči podatke o izbranem kraju ter v zvezek za jezikovni pouk 

(velik črtasti zvezek) napiši opis kraja. Potrudi se, da bo tvoji opis poljubnega slovenskega 

kraja čim boljši (točnost podatkov, uporaba sedanjika, pravopisna in jezikovna pravilnost). 

Fotografijo naloge mi pošlji na moj el. naslov mateja.cuznar@guest.arnes.si do četrtka, 21. 5. 

2020. Naloge ne pošiljaj pred četrtkom, saj bomo jutri in v sredo še govorili o opisu kraja. 

 

Česa si se danes nauči/a? Spoznal/a si značilnosti opisa kraja. Veš, v čem se opis kraja in predstavitev 

kraja ločita. Znaš tvoriti opis izbranega kraja. 

 

Jutri pa te čaka dan dejavnosti. Sprehodil/a se boš po domačih krajih in spoznal/a marsikaj 

novega in zanimivega.  

 

Lep pozdrav 

Učiteljica Mateja  
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