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GOS: KJE IN KAKO KUPOVATI TER POTROŠNIŠKE PRAVICE

1. USTNO ODGOVORITE NA VPRAŠANJA:
-.Kje in kako najpogosteje kupujete?
- Zakaj ne oz. zakaj radi kupujete na daljavo?
- Zakaj nakupe načrtujete?
-

Oglase delimo na informativne, priporočilne in primerjalne.
Cilj oglaševalcev je prepričati potrošnike o nakupu izdelka.

2. Izpolnite preglednico in učni listič. Lahko jo sprintate in prilepite v zvezek.

KJE IN KAKO NAKUPOVATI
1. Napiši čim več različnih vrst trgovin, v katerih ti in tvoja družina kupujete izdelke in
storitve.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________

Poznamo več vrst trgovin. Razvrsti trgovine v skupine.

PRIMERI TRGOVIN

SKUPINA TRGOVIN
trgovina
kataloška prodaja
TV-prodaja
prodaja na domu

drugo

2. Preden se odločimo za nakup neke stvari, poiščimo trgovino, v kateri imajo največjo
izbiro takšnih stvari.
V kateri od trgovin, ki so tu navedene, imajo največjo izbiro naslednjih stvari? Če veš,
napiši k vsaki stvari na levi strani črko, ki je napisana pred ustrezno trgovino v okvirčku
na desni strani. Oglej si dani primer.
STVAR
kruh

TRGOVINA
Č

A

trgovina z elektrotehničnim materialom

prtiček iz čipk

B

trgovina s spominki

sandali

C

trgovina z izdelki za šport

stara igrača

Č

živilska trgovina

kopalna kad

D

butik z oblačili

žoga za odbojko

E

trgovina s čevlji

oblačila za vso družino

F

trgovina s sadjem in zelenjavo

violina

G

“bolšji” sejem

svečana obleka

H

trgovina s kopalniško opremo

vijaki in izvijači

I

glasbena trgovina

zvezek

J

trafika

knjiga, ki jo je teže najti

K

papirnica

risalni listi

L

knjigarna

telečji zrezek

M

trgovina z usnjeno galanterijo

grenivke

N

trgovina s svetili

nagelj

O

mesarija

namizna svetilka

P

veleblagovnica

3.

4.

KJE VSE LAHKO NAKUPUJEŠ

PRIMERI TRGOVIN

NAČIN PRODAJE
Trgovina
Kataloška prodaja
TV – prodaja
Prodaja na domu

drugo

3. Zapis v zvezek:

KJE IN KAKO NAKUPUJEMO

Večino stvari moramo kupiti. Kupujemo v trgovini ali na daljavo.
Največkrat kupujemo v trgovinah, kjer si izdelek natančno ogledamo
ali za nasvet vprašamo prodajalca.
V velikih trgovinah imamo na voljo mnogo različnih izdelkov.
V majhnih trgovinah pa navadno kupujemo eno vrsto izdelka.
Ceneje lahko kupujemo v diskontu.
Kupujemo pa lahko tudi: po katalogih, po TV – prodaji, prek interneta,
prodaje na domu …
Zelo je razširjena tudi prodaja na avtomatih.
Oglase delimo na informativne, priporočilne in primerjalne.
Cilj oglaševalcev je prepričati potrošnike o nakupu izdelka.

4. POTROŠNIKOVE PRAVICE
1. Razmislite in odgovorite ustno na spodnja vprašanja:
- Se vam je že kdaj zgodilo, da ste (so starši) kupili izdelek in ste doma
ugotovili, da z njim nekaj ni v redu? (Pripovedujejo o izkušnjah.)
- Kaj ste (so starši) storili?
-

Kaj boš storil, če boš kupil izdelek, ki je pokvarjen?
Na kaj moramo biti pozorni pri nakupovanju?

-

Katere so slabosti nakupov na daljavo?

-

Oglejte si spletno stran: Zveze potrošnikov Slovenije http://www.zps.si/.
ZAPIS V ZVEZEK:
POTROŠNIKOVE PRAVICE

POTROŠNIK je oseba, ki porablja, troši.
Izdelki, ki jih kupujemo, morajo biti varni in brezhibni.
Včasih potrošniki nismo zadovoljni z izdelkom ali storitvijo.
Če je izdelek že pri nakupu pokvarjen ali slabo izdelan, imamo pravico, da jih
reklamiramo.
Pri spoznavanju in uveljavljanju potrošnikovih pravic nam lahko pomagajo organizacije za
varstvo potrošnikov.
V Sloveniji deluje več takih organizacij. Največja je Zveza potrošnikov Slovenije.

Če je z izdelkom kaj narobe je dobro poznati potrošniške pravice:
-

do osnovnih izdelkov in storitev za preživetje
do izbire varnih izdelkov in storitev
do možnosti pritožbe
do zdravega okolja
do izobraževanja
do sodnega varstva
do ustreznih informacij o izdelku

Snov, ki ste jo zapisali v zvezek, se naučite.

5. Da pa ne bo gospodinjstvo samo učenje boste v naslednjem tednu vsak dan
opravljali opravila. Spodaj boste imeli list opravil. V petek mi morate v spletno
učilnico naložiti list GOSPODINJSTVO DOMAČA OPRAVILA. Opravila, ki so
zapisana na listu, morate opraviti. Potem z več povedi napišete učenci vaše vtise
o opravljanju opravil, nato pa napišejo analizo še starši. Točkujejo naj vam.
Spodaj imajo tudi kriteriji in naj napišejo koliko bi bila ocena po njihovem.
Jaz pa bom prebrala vaše analize in vtise dela ter to ocenila. Napišite čim več,
tako, da bom znala brati.

GOSPODINJSTVO – DOMAČA OPRAVILA
Ime in priimek:___________________________________

OPRAVILO
pometanje
sesanje
brisanje prahu
ročno pomivanje posode

Razred:_______

datum

podpis
staršev

število točk starši
(najmanj 0, največ 5)

0 1 2 3 4 5

strojno pomivanje posode
strojno pranje perila – belo
strojno pranje perila – pisano
obešanje perila ali sušenje v sušilnem stroju
preoblačenje posteljnine
likanje
odnašanje smeti
čiščenje kopalnice
pospravljanje omare z oblačili
pospravljanje omare s čevlji
SKUPAJ TOČK

Skupaj točk:

/70

OCENA
Točkovnik:
Vtisi otroka:
Najtežje domače
opravilo mi je
likanje, najbolj
prijetno pa malica.

Vtisi staršev:

Kakšen je bil vaš otrok pri opravljanju nalog?

ali

GUM: EVROPSKA HIMNA
1.
2.
3.
4.
5.

Poslušajte evropsko himno v SERIJI RADOVEDNIH 5 .
Odprite SDZ, str. 74
Preberite besedilo na rumeni podlagi .
Po notnem zapisu v SDZ zapojte pesem Odo radosti in se jo naučite.
Ko se boste naučili zapeti himno, poskušajte narediti en inštrument po lastni izbiri in pojte in
s tem inštrumentom zraven igrajte ob himni.

1. URA:
LJUBLJANSKE GLASBENE RAZGLEDNICE
1. ODPRITE DZ . STR. 76 IN PREBERITE, KAJ PIŠE POD NASLOVOM.
- Razmislite:
Kaj je popevka?
Ste kdaj že slišali to besedo?
Kako bi jo razložili?
RAZLAGA:
Popevka je vokalna skladba v popularnem ritmu in z vsebinsko nezahtevnim besedilom.
- Povem: da je Ljubljana v preteklosti navduševala številne umetnike na različnih področjih. Bila je
tudi navdih za mnoge skladatelje in pesnike. Tako je nastalo mnogo popevk, ki opevajo Ljubljano.
Nekatere popevke so postale tako priljubljene, da jih poznamo še danes. Takim popevkam, ki so
»večne«, pravimo zimzelene popevke.
- Odprite DZ. str. 76,77 najprej preberete besedila pesmi.
- Potem poslušajte posnetke in zraven zapojte. Posnetke najdete na interaktivnem gradivu na
www.radovednih-pet.si.
- Razmislite ob teh pesmih in ustno odgovorite na vprašanja:
- Kdo popevko izvaja? Pevec - solist in inštrumenti.
- Ali gre za vokalno, inštumentalno ali vokalno-inštrumentalno izvedbo? Popevka je vokalno
inštrumentalna izvedba.
- Kakšen je tempo?
- Naučite se zapeti pesmi ob spremljavi.
Poglejte si ljudsko glasbilo trstenke – naložene v spletni učilnici.
LUM: ARHITEKTURA
Kriteriji ocenjevanje likovnih izdelkov:
Kriteriji za likovni pouk:
Priimek in ime:
Točkovnik:

KRITERIJI
Upoštevanje navodil
Uporaba barvnih odtenkov
( veliko, različnih, barvno
pestro)
Rešitev likovnega problema
je izvirna in ustvarjalna

ŠTEVILO TOČK
2 1

2

1

Model izstopi je lepo viden
Domiselne likovne rešitve
Natančnost izdelka
estetika
Število točk
Točkovnik:

2 1
2 1
2 1
2 1
12
0-5=1; 6=2;7-8=3; 9.10=4;

11-12=5

1. Danes boste arhitekti. Pripravite si različne palice, lahko zobotrebce, palčke od
ražničev,…pištolco za lepljenje, ali lesno lepilo…, lahko tudi gumice
2. Na spletni strani poiščite
- most v Portu,
- Eifflov stolp,
- kozolec,
- bavarska hiša …
3. Konstruirali boste stavbo iz palic. Povezovali jih bodo s pomočjo lepila za les ali pa s pištolco
in bombicami, če jih imate.. Naj bo stavba zanimiva in stabilna. Ko bo dokončana, jo
fotografirajte in naložite v spletno učilnico . Izdelek mora biti trden, ne sme se podreti.
Ta izdelek lahko delate 14.
4. Primeri izdelkov: ( izdelki so narejeni z gumicami )
Ne kupirajte teh izdelkov, ampak naredite popolnoma svoje. Lahko so stavbe, lahko mostovi,
kakšni kozolci, …lahko pa tudi kaj drugega.

