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Gospodinjstvo 6. razred 

 

SADJE 

 

Pozdravljen šestošolec. 

Že več kot dva meseca ostajamo doma. Upam, da vestno opravljaš šolsko delo, da si 

samostojen, odgovoren za svoje znanje in zdravje.  

V času epidemije nalezljive bolezni moramo okrepiti imunski sistem. Veliko zaščitnih snovi, 

vitaminov in mineralnih snovi, nam daje sadje. 

 

 

Navodilo za delo        

1. Na spodnji sliki preberi besedilo iz učbenika DZS, ki ga uporabljamo v šoli. 

2. V zvezek napiši naslov ter prepiši točke od 1 do 5. Izpolni tabelo. 

 

Za učenje lahko uporabiš učbenik založbe Rokus Gospodinjstvo.  

Brezplačno se registriraj na spletni strani:   https://www.irokus.si  

Da ne bomo obremenjevali staršev, fotografij opravljenega dela ni potrebno pošiljati.  

 

V primeru vprašanj za komunikacijo z učiteljico uporabi naslov:    

  - 1. skupina na naslov   alenka.znidar@guest.arnes.si     

  - 2. skupina na naslov   biojezakon@gmail.com 

 

 

 

SADJE 

 

Na sliki so skupine živil, ki smo jih že 

spoznali pri pouku. Velik del kroga 

zavzemata sadje in zelenjava. V tej uri 

se bomo naučili nekaj več o sadju. 

 

Iz priloženega gradiva, ki je na koncu,  

odgovori na naslednja vprašanja. 

Vprašanj ti ni potrebno prepisovati.  

Odgovarjaj v celih stavkih. 

 

1. Katere hranilne snovi vsebuje 

sadje? 
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2. V katere 4 skupine delimo sadje? Pri vsaki skupini napiši 3 vrste sadja, ki jih najbolj 

poznaš. 

3. V katere 3 skupine delimo sadje glede na to kje sadje uspeva? Pri vsaki skupini 

napiši 3 vrste sadja. 

4. Katerih vrst sadja napisanih v tabelah ne poznaš?  Poišči jih na internetu. 

5. Katere izdelke iz sadja lahko pripravimo doma ali jih kupimo v trgovini? 

 

 

Utrjevanje znanja 

 

Sadje delimo v več skupin.  Poveži risbe in ustrezne izraze. Sličice preriši in zraven napiši 

rešitev. 

 

a) lupinasto sadje           b) pečkato sadje        

 

c) koščičasto sadje           d) jagodičasto sadje 

 

 

 

 

 

 

Še tri uganke zate. Rešitve napiši v 

zvezek. 

 

1. Beli cvetovi krasijo drevo,  

rdeči plodovi pa tvoje uho. 

 

2. V gozdu majhna so drevesa,                   

večja niso, kot je resa. 

In na njih je sladek sad, 

zoblje rad ga star in mlad   

 

3. Jagode so polne soka, 

tanka kožica jim poka; 

brajda komajda jih nosi, 

zobljejo jih črni kosi. 
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Za komunikacijo z učiteljico uporabi elektronsko pošto: 

1. skupina:   alenka.znidar@guest.arnes.si       in     2. skupina:   biojezakon@gmail.com   

Veliko uspeha pri delu ti želiva učiteljici za gospodinjstvo, Darja Balant in Alenka Žnidar. 
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