
   
 

 

Selitveni zemljevid in interaktivna razstava 

 

1. SELITVENI ZEMLJEVID 

 

Narišite selitveni zemljevid vašega kraja. Na sredino vpišite ime svojega kraja, naokrog pa imena 

vseh krajev ali držav, iz katerih so se ljudje priseljevali v vaš kraj ali se iz njega izseljevali. Povežite 

s puščicami, ki kažejo smer selitve. Pri tem upoštevajte tako selitve znotraj Slovenije in Evrope 

kot tudi čezoceanske selitve ljudi, ki jih poznate ali se jih spominjajo najstarejši krajani.  Zemljevid 

vam bo pokazal, s kako velikim delom sveta ste povezani preko osebnih vezi, ki so posledica 

človeških selitev. 

Učenci lahko najprej naredijo selitvene zemljevide svojih družin, potem pa jih povežejo v skupni 

razredni zemljevid. 

Lep primer je selitveni zemljevid skupine učencev z Osnovne šole Medvode. 

 

 

 

Selitveni zemljevid lahko naredite tudi tako, da za osnovo vzamete zemljevid področja, na 

katerem ste odkrili selitve (lahko je to samo Slovenija ali pa ves svet) in vanj zapičite risalne 

žebljičke v dveh barvah – z eno barvo označite kraje, iz katerih so se ljudje priseljevali, z drugo pa 

kraje, v katere so se izseljevali. 



   
 

 

2. INTERAKTIVNA RAZSTAVA 

 

V središče razstave postavite selitveni zemljevid razreda. 

Zemljevidu dodajte različne likovne elemente, ki o teh selitvah povejo nekaj več: 

- fotografije ali risbe krajev, njihovih kulturnih in naravnih znamenitosti  

- fotografije značilnih običajev in prireditev (lokalni festival, mednarodna športna prireditev …) 

- fotografije značilnih jedi teh krajev, lahko dodate tudi recept… 

- pri starejših selitvah, ki ste jih odkrili (npr. selitve v Ameriko pred 100 leti ali selitve 

Aleksandrink), lahko dodate fotografije parnikov, kopije starih razglednic, fotografije 

priseljenskega urada na Ellis Islandu … 

Na koncu dodajte še nekaj besed v jeziku, ki se govori v teh krajih. Dodate jim lahko tudi kako 

značilno besedo ali stavek v drugem slovenskem dialektu, ki je v vašem kraju ne poznate. 

Gotovo imate tudi sami nekaj idej ali pa se vam bodo porodile med nastajanjem razstave, zato jo 

sproti dopolnjujte z novimi slikami in besedili. 

Razstavo predstavite tudi v skupnih prostorih šole, fotografije razstave pa objavite na šolski 

spletni strani in jih pošljite na elektronski naslov srcemesta@zrakogled.com,  da jo bomo lahko 

objavili tudi na spletni strani projekta Srce mesta.  


