
SLJ, torek, 12. 5. 2020 

Vem, kaj boste rekli, »spet to izhodiščno  besedilo«, 

vendar  vam ne bo žal, ko ga boste prebrali. 

1. Preberi spodnje besedilo, najdeš ga v zelenem DZ, str. 62. 
2. Lahko ga poiščeš tudi na Irokus+ in poslušaš. 
3. Nato reši naloge v ZD, str. 63 in 64. 

POZOR! 
4. nalogo napiši v zvezek! 
5. naloga:  OGLEJ SI POSNETEK skoka Felixa Baumgartnerja na spletu! 
 
https://youtu.be/FHtvDA0W34I 
 
 
 
  

 



TJA 

1.    Pokliči sošolca/sošolko in se z njim/njo igraj igro ugibanja. Vsak 

naj bo 5x na vrsti za ugibanje.  

a.    Najprej si zamisli eno osebo, ki jo oba poznata 

b.    Nato pa tisti, ki ugiba začne postavljati vprašanja (kar po vrsti). 

Pazi, da boš pravilno uporabil SHE oz. HE. 

c.    Tisti, ki odgovarja- odgovarja kratko, npr: Yes, she/he  is. No 

she/he isn´t. Yes, she/he has. No, he/she hasn´t.  

Vprašanja: 

Is this person a man?                      Yes, it is. /No, it isn´t.  

Is this person a woman? 

Is she tall? 

Is he short? 

Has he got blue/brown/green eyes? 

Has he got long/short hair? 

Is he bald? 

Has he got blond/brown/red/black hair? 

Has she got curly/straight hair? 

Is he slim/fat? 

Has he got a beard/moustache? 

Is she young/old? 

Is she a student/teacher/ your mum/...? 

 

TIT 

 

V preteklih urah smo spoznavali gozd in drevesa v njem. Gozd in mnoga drevesa si si tudi 
ogledal. Danes pa bomo na kratko spoznali rast drevesa. 

Oglej si učno gradivo v spletni učilnici ter vsebino zapiši v šolski zvezek.  

 



 

GOS (torek, 12. 5. 2020 in 19. 5. 2020) 

 

PEKA PALAČINK  

 

Do konca tega tedna imate čas, da se naučite ali pa če že znate, vadite peko palačink. Prvi del je 

namenjen PREVERJANJU VAŠIH KULINARIČNIH SPRETNOSTI, v naslednjem tednu pa boste PO ISTEM 

POSTOPKU TUDI OCENJENI. Meni v pomoč pri preverjanju in ocenjevanju pa bodo vaši domači 

kuharski mojstri, vaši starši.  

 

Palačinke lahko pripraviš po priloženem receptu ali pa po svojem. Če boš delal/a po svojem receptu, 
ga prosim, priloži.  

 

RECEPT: https://okusno.je/recept/testo-za-palacinke 

 

1. DEL: PREVERJANJE 

 

Za PREVERJANJE se mi VSI javite s POVRATNO INFORMACIJO preko spletne učilnice ali pa na 

andreja.vrtovsek@os-bostanj.si do PETKA, 15. 5. 2020. NAPIŠITE, kako vam je delo šlo oz. kje ste 

imeli še težave in boste morali še vaditi.  

 

2. DEL: OCENJEVANJE 

 

Za OCENJEVANJE boste prosili starše, da do PETKA, 22. 5. 2020 izpolnijo: 

- OCENJEVALNI LISTIČ in 

- FOTOGRAFIRAJO POSAMEZNE KORAKE VAŠEGA KULINARIČNEGA USTVARJANJA . 

 

Izpolnjen listič s podpisom staršev in fotografije pošljite na elektronski naslov ali v spletno učilnico.  

 

STANDARDI ZNANJA IZ UČNEGA NAČRTA: (minimalni standardi so označeni krepko) 



• pozna osnovne kuharske postopke,  
• pozna kuhalno in jedilno posodo,  
• zna ravnati z jedilnim in kuharskim priborom,  
• pojasni osnovne kuharske postopke,  
• pozna osnovni pogrinjek in ga ustrezno pripravi, 
• pozna pravilno obnašanje pri jedi,  
• pozna osnovno higieno pri delu z živili,  
• pozna posledice nehigienskega dela z živili,  
• razloži pomen higiene pri delu z živili. 

 

OCENJEVALNI LISTIČ:  

Pri vsakem koraku lahko otrokovo delo ovrednotite z 0, 1, 2, ali 3 točkami.  

3t: povsem samostojno opravi določen del naloge 

2t: občasno potrebuje nekoliko usmerjanja, pomoči pri delu 

1t: večkrat potrebuje usmerjanje, pomoč pri delu 

0t: za vsak korak potrebuje usmerjanje, pomoč pri delu 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA:  

KRITERIJ OCENJEVANJA:  
 

ŠTEVILO TOČK PO KORAKIH: 

branje recepta in priprava sestavin 
 

 

priprava na delo (priprava ustrezne posode, 
pripomočkov, uporaba predpasnika) 
 

 

priprava mase za palačinke 
 

 

peka palačink 
 

 

serviranje palačink 
 

 

pospravljanje mize in delovne površine, 
pomivanje in pospravljanje posode 
 

 

                                                                                    SKUPNO ŠTEVILO TOČK:  
                                                                                    PODPIS STARŠEV:                                   
OPOMBE: 
 
 

 



TOČKOVNIK in OPISNIK:  

16t – 18t ………  odl (5) 
14,5t – 15,5t … pdb 
(4) 
11t – 14t ………. db (3) 
9t – 10,5t ……… zd (2) 
0t – 8,5t ……….. nzd 
(1) 

odl (5): povsem samostojno opravi celotno nalogo od začetka do konca z 
upoštevanjem vseh korakov; pri delu je zelo spreten/spretna  
 
pdb(4): večino dela opravi samostojno; občasno potrebuje nekoliko 
usmerjanja pri delu in manjšo pomoč; pri delu je dokaj spreten/spretna 
 
db (3): večino dela opravi samostojno; večkrat potrebuje usmerjanje pri 
delu in pomoč; pri delu je nekoliko manj spreten/spretna 
 
zd (2): določene korake opravi sami/a, sicer pri delu potrebuje veliko 
pomoči in pri kuhanju ni spreten/spretna. 
 
nzd (1): niti enega koraka naloge ne naredi sam/a; ves čas potrebuje 
pomoč in usmerjanje.  
 

 

Želim vam prijetno kulinarično ustvarjanje in veliko uspeha pri peki palačink, učiteljica Andreja. 

 

ŠPO (UČENKE) 

 5x ponoviš:  1 min hitrega teka + 2 minuti hoje.  
 Gimnastične vaje s pomočjo naravnih pripomočkov, ki jih najdeš v okolici (vesa na 

veji, raztezanje s pomočjo debla, sonožni naskoki na štor, preskakovanje podrtega 
drevesa … ). 

 


