
                                          
 

 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

DRU 

Zaporedna št. ure:  

51. 

Datum:  

1. 4. 2020 

Učiteljica: 

Mojca Starešinič 

Tema: Storitvene dejavnosti 
 

Pripomočki: U/66, 67, zvezek 

Namen učenja: 

 Poznati in našteti storitvene dejavnosti in javne službe v domačem kraju. 
 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko: 

 

 spoznaš storitvene dejavnosti,  

 veš, kaj so javne službe in ustanove, 

 uporabljaš kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov, 

 veš, da moramo za opravljanje določene dejavnosti biti usposobljeni, 

 spoznavaš pomen znanja za kakovost življenja, za lasten in družbeni razvoj, 

 veš, kaj je poklic., 

 spoznaš različne poklice. 
 

Potek dela: 

 

 Če bi bili zdaj v razredu, bi na tablo napisala naslov STORITVENE DEJAVNOSTI. Vsak 
učenec bi razmišljali, kaj razume pod tem izrazom. Potem bi poslušali mnenje vseh učencev. 
Sedaj pa sam/a razmisli, kaj so storitvene dejavnosti in preberi razlago v učbeniku na str. 66.  

 

 Učbenik, str. 66 
Povzetek: 
    Storitvene dejavnosti:  

- opravljajo določene storitve (frizerski salon, mehanična delavnica, pošta, ….), 
- nam posredujejo izdelke in pridelke (trgovina, kjer kupimo različne izdelke in pridelke). 

 
  Ali veš, katere dejavnosti imaš v tvojem domačem kraju? 
                                  
 

 Kaj pa razumeš pod pojmom JAVNE SLUŽBE ? Razlago preberi v učbeniku na str. 66 pod 
naslovom Javne službe. 

Povzetek: 
- Javne službe skrbijo, da imamo pitno vodo, elektriko, da nam redno odvažajo smeti. Skrbijo 

tudi za urejenost kraja, oskrbo vseh prebivalcev in normalno življenje v skupnosti.   
- Denar za delovanje javnih služb zagotavljata občina ali država.      
- Javne službe delujejo v ustanovah (vrtci, šile, zdravstveni domovi, knjižnice, muzeji,….)   

Katere ustanove delujejo v tvojem domačem kraju?                
          



                                          
 Storitvene dejavnosti opravljajo različni POKLICI. Izobrazbo za poklic si pridobimo s 

šolanjem.  
     Kaj je poklic?  Preberi  razlago v učbeniku, str. 67. 
 
Povzetek:  

- Z določeno izobrazbo lahko opravljamo različne poklice. Da si pridobimo poklic, je 
pomembno pridobivanje znanja in izobraževanje. 

- V najrevnejših, oziroma gospodarsko najmanj razvitih državah, še vedno niso vsi otroci 
vključeni v sistem izobraževanja. S tem jim je onemogočeno upanje na boljše življenje. 
Namesto, da hodijo v šolo, delajo. 

 
Preberi: 
Moram vedeti….. 
Ustno odgovori na vprašanja. 
 

Tabelska slika - lično in pregledno prepiši v šolski zvezek 

 

                                    STORITVENE DEJAVNOSTI 

 
 

opravljajo določene storitve                                  nam posredujejo pridelke  
                                                                                         in izdelke       
 

- frizerski salon                                                                    - zelenjavna tržnica    
- avtomehanična delavnica                                                  - izdelki domače obrti (suha roba, 
- banka                                                                                   kovaški izdelki, …) 
- zdravilišče 
- turistična agencija 
- pošta  
- zavarovalnica  
 

                                                     JAVNE SLUŽBE  
                                    (skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev) 

 
       
 storitve, ki jih plačamo                storitve, za katere zagotavljajo denar država in občine 
                                                                                                 

- elektrika                                              - šola, vrtec 
- voda                                                   - zdravstvene storitve 
- cestne povezave                                - skrb za varnost ljudi (policija)     

                                                               
 

 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 



                                          
Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 

Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 

vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 

 

 


