
   

 

   

 

Moja knjiga izzivov 
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Dragi tekmovalec, draga tekmovalka, 
  
knjiga pred tabo lahko pripada le  
tistim najbolj pogumnim, ki se ne ustrašijo 
ničesar.  
 
Spopadi se z izzivi , zapisanimi v njej, in jo 
napolni z nalepkami, ki so dokaz tvojih spo-
sobnosti .  
 
Kdo ve – morda ravno ti postaneš eden od 
legendarnih velemojstrov ali ena od  
legendarnih velemojstric! 
  
 

                Naj se igre pričnejo! 
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Moji zapiski 
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Izziv 
ROMSKA KULTURA IN JEZIK 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Predstavim se v romskem in slovenskem jeziku (kdo sem, kje živim, 

koliko sem star/-a, katero šolo in razred obiskujem, kaj rad/-a poč-

nem in na kratko povem nekaj o svoji družini). 

 Med zastavami prepoznam romsko zastavo in opišem njen pomen 

(lahko si pomagam s spletnim brskalnikom).  

 Poimenujem romsko himno in jo zapojem. 

 Naštejem 3 značilnosti romske kulture. 

 Poimenujem 4 območja v Sloveniji, kjer so naseljeni Romi. 

 70 

 

Mojster 

Velemojster 

 Osvojim značko pri vseh misijah, ki so na voljo. Zberem navedene kar-

tice: 

 deževnik (misija Potep po gozdu), 

 pasja trava (misija Življenje na travniku), 

 veliki pupek (misija Stoječe vode), 

 vodna perunika (misija Tekoče vode), 

 gora (misija Gorski svet), 

 morski konjiček (misija Morje), 

 stalaktit (misija Kraški svet).  

* Izziv lahko rešujem etapno, če imam v aplikaciji ustvarjen svoj osebni 

račun oz. izzivalec v zapiske zabeleži datum posameznega dosežka.  

 Rešim dve naravoslovni in eno jezikovno/matematično misijo. Pri 

vseh dosežem vse možne točke in skupno zberem vsaj 5 kartic. Izziv 

lahko rešujem etapno, če imam v aplikaciji ustvarjen svoj osebni 

račun oz. izzivalec v zapiske zabeleži datum posameznega dosežka. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Pri misiji Lov na skrite črke pridobim značko (ta je na razpolago iz-

ključno na stopnji Začetnik). 

 Rešim eno naravoslovno in eno jezikovno/matematično misijo. Pri 

obeh pridobim značko. Izziv lahko rešujem etapno, če imam v aplika-

ciji ustvarjen svoj osebni račun oz. izzivalec v zapiske zabeleži datum 

posameznega dosežka. 
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Mojster 

Velemojster 

 Izdelam romsko-slovenski ali slovensko-romski slikovni slovar. 

 Izberem 20 besed, ki se nanašajo na področje romske kulture, navad 

in običajev ter praznikov, jih prevedem in slikovno opremim. Upošte-

vati moram abecedni vrstni red in narediti slovar v obliki knjižice. 

 Ustvarim lastno pisno zgodbo, v kateri predstavim, kako sam, z druži-

no ali v naselju upoštevam romsko kulturo, navade, običaje ter praz-

novanja. Zgodba naj obsega vsaj 10 stavkov, predstavim jo tudi osta-

lim.  

 Naštejem 5 tipičnih romskih jedi. 

 Izberem si eno jed in opišem njeno pripravo (to lahko storim v rom-

skem ali slovenskem jeziku). 

 Naštejem 3 slovenske ali svetovne romske umetnike (pesnik, pisatelj, 

glasbena skupina, slikar …) in njihova dela. 

 Poimenujem romski radio, ki deluje v Prekmurju. 

 Poimenujem romsko televizijsko oddajo, povem kdaj in kje je na spo-

redu. Pri tem si lahko pomagam s TV-sporedom. 

*Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v paru 

le enkrat. 
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Izziv 

MISIJA-LOV 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 
NARAVNE OBLIKE GIBANJA 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Poznam osnovne pojme orientacije v prostoru in jih ustrezno ponazo-

rim (naprej, nazaj, gor, dol, levo, desno). 

 Znam zadeti koš ali gol z določene razdalje ALI se naučim nove pesmi 

in zraven zaplešem (bansi). 
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Mojster 

Velemojster 

 Izdelam svoj kompas in razložim, kako kompas deluje. Naštejem 5 

naravnih in 5 urbanih znamenj s pomočjo katerih se lahko orientiram.  

 Sestavim svojo orientacijsko pot, tako da izberem vsaj 5 poljubnih 

lokacij ter pri vsaki od njih navedem, v kateri smeri neba je naslednja 

lokacija in kolikšna je razdalja do nje v poljubni merski enoti (lahko 

tudi koraki). Narišem tudi enostaven zemljevid, kjer te podatke ozna-

čim. 

 Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v 

paru le enkrat. Nujna delitev dela – en otrok določi pot in jo nariše, 

drugi jo izmeri in označi podatke na zemljevidu. Vlogi med izzivom 

lahko menjava. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Ločim levo in desno smer ter poznam glavne smeri neba. Vseh 6 po-

datkov moram zaporedoma pravilno povedati. 

 Poznam stranske smeri neba in znam s pomočjo kompasa zaporedo-

ma določiti lego 5 poljubnim predmetom. 
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Mojster 

Velemojster 

 

Mojster 

Velemojster 

 Izberem si poljubno pesem in pripravim lastno koreografijo; izziv lah-

ko opravljam v paru.  

 Premagam poligon z naslednjimi ovirami: preskok »jarka«, prestop 

hloda, plazenje pod oviro, plezanje preko ovire, hoja po deski. Izzive 

lahko opravim v naravi, ovire poiščem sam/-a. 
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Izziv 

SVET-ORIENTACIST 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 
RAZISKOVALEC NARAVE 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Izberem si 5 plodov ali 5 različnih drevesnih listov, ki jih prinesem iz 

narave. V kolikor mi letni čas to ne dopušča, si izberem 5 drugih pred-

metov, ki jih prinesem iz narave ter jih poimenujem (npr. veja, ka-

men, list, voda, cvet …). 

 S pomočjo preprostih določevalnih ključev znam poimenovati vsaj 5 

drevesnih listov/plodov in o vsakem povedati vsaj eno lastnost ALI s 

pomočjo preprostih določevalnih ključev določim talne živali na trav-

niku ali v gozdu. 
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Mojster 

Velemojster 

 Skočim v daljino z zaletom in preskočim svojo višino in pol. Nato tri-

krat zapored skočim v daljino z mesta in skupaj preskočim svojo tri-

kratno višino, nato pa dobim kolebnico in na mestu z njo naredim 20 

zaporednih sonožnih poskokov. V primeru napake skoke s kolebnico 

ponavljam.  

 Skočim v daljino z mesta s sonožnim odrivom in preskočim svojo viši-

no. Znam s poskoki s kolebnico preskakati 10 metrov. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Znam hopsati in pravilno skočiti v daljino z mesta s sonožnim odri-

vom. 

 Skočim v daljino z zaletom in preskočim svojo višino. V poljubni tehni-

ki preskočim vrv v višini svojega pasu.  
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Mojster 

Velemojster 

 V naravi poslikam 10 različnih rastlin ali dreves, za katere pripravim 

krajše opise s pomočjo knjig ali spleta. Za vsako rastlino ali drevo pri-

pravim vprašanje ter oblikujem svojo misijo ali učno pot.  

 Naštejem 10 užitnih rastlin iz narave. 

 Iz užitnih rastlin pripravim jed/pijačo (kostanj, gozdne jagode, borov-

nice, šipek …). 
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Izziv 
GIBANJE—SKAKALEC 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 

EKOLOG 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Naštejem in prepoznam zabojnike za smeti. 

 Naštejem vsaj 5 načinov, kako varčevati z vodo in električno energijo. 

 

 

 Izdelam nov, uporaben izdelek iz odpadne embalaže (npr. stojalo za 

svinčnike, stojalo za telefon …).  

 Sodelujem pri izdelavi eko papirja in opišem postopek izdelave.  

 Izdelam napise (npr. ugasni luč, zapri vrata …).  

 58 

 

Mojster 

Velemojster 

 Poznam števila do 10000. 

 Znam določiti 3 predhodnike in naslednike naključno izbranim  števi-

lom do 10000. 

 Povem ali zapišem in poimenujem zaporednost velikih števil, ki sledi-

jo (sto tisoč, milijon, milijarda, bilijon, bilijarda, trilijon, trilijarda, kva-

drilijon, kvadrilijarda).  

 Znam šteti do 1000. 

 Znam določiti 3 predhodnike in naslednike naključno izbranim števi-

lom do 1000. 

 Števila lahko tudi zapišem. 

 Pravilno preštejem kovance, ki mi jih določi izzivalec.  
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Štejem do 20. 

 Števila lahko tudi zapišem, vendar moram to storiti pred izzivalcem. 

 Znam šteti do 100. 

 Znam določiti 3 predhodnike in naslednike naključno izbranim  števi-

lom do 100. 

 Pravilno preštejem kovance, ki mi jih določi izzivalec.  

 Števila lahko tudi zapišem, vendar moram to storiti pred izzivalcem. 
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Mojster 

Velemojster 

 Sodelujem pri čistilni akciji (lahko v VNC-ju ali njegovi okolici). 

 Pripravim načrt za nov, uporaben izdelek iz odpadne embalaže (npr. 

stojalo za svinčnike, stojalo za telefon …), izdelam izdelek in ga pred-

stavim drugim.  

 Znam pravilno razvrstiti smeti v ustrezen koš za smeti.  

 Izdelam naravni filter za vodo/eko papir/enostaven kompostni kup in 

pojasnim, na kak način lahko izdelano uporabim. 
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Izziv 

TEHNIKA—ŠTEVEC 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 

KUHAR 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Poznam osnovne začimbe (sol, poper, sladkor, česen, čebula, ci-

met ...) in njihovo uporabo. 

 Z zavezanimi očmi prepoznam 5 živil po vonju (živila pripravi izziva-

lec). 

 Poznam pravila osnovne kuhinjske higiene. 

 Poznam osnovne vrste živil in uspešno razporedim 7 živil v prehran-

sko piramido (živila pripravi izzivalec). 

 Izdelam piramido živil. 
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Mojster 

Velemojster 

 Naštejem 200 živali in jih razvrstim na vretenčarje in nevretenčarje. 

Poznam tudi klasifikacijo živalskega kraljestva na deblo, razred, red, 

družino, rod in vrsto ter za vsako našteto žival znam določiti vsaj eno 

od teh kategorij. Za eno žival moram znati določiti vse kategorije. 

 Seznam živali lahko tudi napišem. 

 Izziv lahko rešujem po delih, v tem primeru si izzivalec zapiše seznam 

že naštetih živali.  

 Naštejem 100 živali in jih označim glede na lastno izbrano kategorijo 

(npr. geografska razširjenost, uvrstitev v sistem živali, življenjski pro-

stor …). Določim najmanj 3 različne kategorije. 

 Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v 

paru le enkrat. Nujna delitev dela – en otrok živali našteva, drugi jih 

označi glede na kategorijo. Vlogi med izzivom lahko menjata. 

 Živali lahko tudi napišem ali narišem, a jih moram še vedno označiti 

glede na poljubno kategorijo. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Naštejem 20 živali. 

 Živali lahko tudi narišem. 

 Naštejem 50 živali in jih razvrstim na domače in druge živali. 

 Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v 

paru le enkrat. Nujna delitev dela – en otrok živali našteva, drugi jih 

uvršča med domače in druge. Vlogi med izzivom lahko menjata. 

 Živali lahko tudi napišem ali narišem, a jih moram še vedno razvrstiti. 
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Mojster 

Velemojster 

 Pripravim ali opišem pripravo jedi po receptu, ki vsebuje vsaj 5 sesta-

vin. Recept zapišem.  

 Pripravim uravnotežen jedilnik za en dan in izdelam račun stroškov. 

 Poskusim vsaj 2 različni vrsti sadja ali zelenjave, ki jih še nikoli nisem. 
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Izziv 

NARAVA—ŽIVALI 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 

BOLNIČAR 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Vem, kaj je prva pomoč in poznam telefonske številke za obveščanje. 

 Imitiram klic na pomoč in v njem navedem vse ključne podatke. 

 Vem, kako je treba ukrepati pri krvavitvi iz nosu, pikih žuželk in oskrbi 

manjše praske/odrgnine in opekline. 
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Mojster 

Velemojster 

 Napišem zgodbo/spis, v katerem uporabim vsaj 20 različnih besed, ki 

sodijo v glavne besedne vrste (samostalniška beseda, pridevniška be-

seda, glagol, prislov), nato pa napisano preberem. Priporočljivo je, da 

so pri pripovedovanju prisotni tudi drugi otroci ali starši. 

 Zgodbo lahko tudi narišem, vendar jo moram potem povedati izzival-

cu. Priporočljivo je, da so pri pripovedovanju prisotni tudi drugi otroci 

ali starši. Risba mora vsebovati vsaj 20 sličic.  

 Naštejem 10 besed in preberem njihove zapise v SSKJ (spletno). Teh 

10 besed nato smiselno uporabim v pravilnih povedih brez pomoči 

SSKJ. 

 Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v 

paru le enkrat. Nujna delitev dela – en otrok izbira besede, drugi bere 

njihove zapise – skupaj oblikujeva stavke. Vlogi med izzivom lahko 

menjava. 

 Namesto v SSKJ lahko besedo najdem tudi v knjigi, s tem da moram v 

tem primeru prebrati odstavek v knjigi, kjer sem besedo našel. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Naštejem 50 poljubnih predmetov in jih pokažem v svoji okolici. 

 Predmete lahko tudi narišem (namesto da bi jih pokazal). 

 Če jih ne pokažem naenkrat, jih lahko tudi po delih; v tem primeru si 

izzivalec zapiše seznam besed. 

 Naštejem 100 poljubnih besed, po 25 v 4 izbrane kategorije. 

 Izziv je mogoče reševati v paru, s tem da je en posameznik lahko v 

paru le enkrat. 

 Besede lahko tudi napišem ali narišem. 
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Mojster 

Velemojster 

 Sestavim svoj komplet prve pomoči. 

 Opišem postopek masaže srca z umetnim dihanjem in poznam pravilo 

30:2.  

 Znam uporabiti trikotno ruto in povoj. 

 Poznam položaj za nezavestnega in ga demonstriram na prijatelju. 
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Izziv 

JEZIK—BESEDAR 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 
POZNAVALEC SLOVENIJE 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Znam našteti in opisati 5 simbolov Slovenije (zastava, grb, himna, 

glavno mesto, najvišja gora, najdaljša reka, morje …). 

 Razdelim Slovenijo na 5 naravnogeografskih enot (s pomočjo zemlje-

vida) in jih pokažem na zemljevidu. 

 Izdelam zemljevid in nanj napišem imena enot ter večja mesta v eno-

tah. 

 Opišem vsaj 3 značilnosti vsake enote. 
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Mojster 

Velemojster 

 Ustvarim lastno pisno zgodbo (vsaj 10 stavkov) in jo predstavim osta-

lim ALI opišem postopek izdelave izdelka, ki sem ga izdelal v okviru 3. 

stopnje izziva.  

 Preberem daljši sestavek iz knjige ali leksikona (1000 besed) in izde-

lam izdelek na temo prebranega (plakat, izdelek, govorni nastop, 

predstavitev s slikami …). 

 Odgovorim na vprašanja izzivalca v zvezi s prebranim. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Iz knjige ali leksikona preberem krajši sestavek (do 5 stavkov) in ob-

novim prebrano z lastnimi besedami. 

 Iz knjige ali leksikona preberem krajši sestavek o temi, ki me zanima 

(100 – 200 besed), povem obnovo z lastnimi besedami, izberem 5 

ključnih besed in jih prevedem v romščino. 
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Mojster 

Velemojster 

 Izberem si 2 poljubni temi in ju predstavim (podnebje, vodovje, Ja-

dransko morje, kmetijstvo, varstvo narave …) ALI predstavim svoj 

kraj, mesto ali občino.  

 Znam našteti od 5 do 10 primerov iz Slovenije: reke, pokrajine, mesta, 

hribovja (z zemljevidom). 

 Primerjam naravnogeografske enote med seboj (lega, relief, podneb-

je, gospodarstvo …) in o njih povem nekaj tipičnih značilnosti. 

 Naštejem 10 značilnosti, po katerih je Slovenija prepoznavna v svetu. 
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Izziv 

RADOVEDNEŽ 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 

SVETOVLJAN 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Naštejem in na zemljevidu pokažem posamezno celino in morja/

oceane.  

 Lahko tudi narišem svoj zemljevid, na katerem označim in naštejem 

vse celine ter morja/oceane. 

 Razvrstim celine od največje do najmanjše in o vsaki povem 3 značil-

nosti ali posebnosti. 

 Pripravim raziskovalno nalogo o izbrani celini (lahko tudi s pomočjo 

PPT predstavitve) in jo predstavim skupini. 
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Mojster 

Velemojster 

 Znam računati do 1 000 000 (rešim 10 besedilnih nalog iz nabora, kjer 

so prisotne vse računske operacije; računi so iz 4 številk, v računu so 

lahko oklepaji). Naloge sestavi izzivalec.  

 Znam računati do 10 000 (rešim 10 besedilnih nalog iz nabora, kjer so 

prisotne vse računske operacije – sestavi jih izzivalec). 



 41 

 

Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Seštevam in odštevam do 20 (rešim 5 besedilnih nalog seštevanja in 5 

besedilnih nalog odštevanja, ki jih pripravi izzivalec). 

 Znam uporabljati vse operacije do 100 (rešim 10 besedilnih nalog iz 

nabora, kjer je prisotno seštevanje, odštevanje in množenje – pripravi 

jih izzivalec). 

 Poznam pravilo, kdaj je število deljivo z 2, 5 in 10. 
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Mojster 

Velemojster 

 Za vsako celino poznam/izrišem politično razdelitev in za vsaj 5 držav 

na posamezni celini povem glavna mesta ter poznam/narišem njiho-

ve zastave. 

 Za vsako pokrajino v Sloveniji povem 3 značilnosti oz. običaje.  

 O vsaki celini znam povedati vsaj 2 značilnosti z vsaj 4 področij 

(splošno, zgodovina, ljudje in kultura, živali, naravne znamenitosti, 

stavbe).  

 Pripravim raziskovalno nalogo o 2 izbranih celinah z vseh 6 področij 

(lahko tudi s pomočjo PPT predstavitve).  

 Razdelim/poznam pokrajine v Sloveniji in glavna mesta v posameznih 

pokrajinah.   
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Izziv 

RAČUNAR 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Izziv 

POHODNIK 

Začetnik 

Ljubitelj 

Mojster 

Velemojster 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 

sem postal dne ________________,  

podpis izzivalca  ________________. 
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Naloge za dosego izziva 

Začetnik 

Ljubitelj 

 Prehodim nižinski pohod, ki traja vsaj 1 uro ali je dolg 2 km. 

 Prehodim nižinski pohod oz. prehodim vsaj 5 kilometrov. 
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Mojster 

Velemojster 

 Prehodim višinski pohod z vsaj 500 metrov nadmorske višine. 

 Poznam nekaj reliefnih oblik (grič, hrib, hribovje, gora, gorovje).  

 Prehodim višinski pohod (vsaj 200 metrov nadmorske višine). 

 Poznam oznake ali markacije (pohodna ali planinska pot, kolesarska 

pot). 

 Naštejem ali opišem vsaj 5 pravil obnašanja ali kodeksa v naravi. 


