
SLJ 6. a, 6. b, 6. c                                                                                 Učiteljici Polona Kalan in Tadeja Plut Krajnik 

Pozdravljeni, učenci! V tem tednu bodo pred vami naloge, ki preverjajo, kako dobro znate brati vozne 

rede, sezname … Če imaš kakšno stran iz tega poglavja že rešeno, tisti dan namesto reševanja nalog beri 

knjigo. Nalog je malo in so lahke, zato boš pod navodili našel še dodatne naloge, ki jih lahko narediš po 

želji.  

Ponedeljek, 30. marec 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 21. enota: Izbiraj in izberi, str. 107–109 

Navodilo: Preveri, kako se znajdeš v voznem redu. Reši naloge od 1 do 6.  

Torek, 31. marec 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 21. enota: Izbiraj in izberi, str. 110–111 

Navodilo: Zagotovo si že kdaj jedel zunaj doma, kjer si v roke dobil jedilni list. Reši naloge od 7 do 9.  

Dodatna naloga: če si tudi sam vešč kuhanja, sestavi jedilni list za svoje domače in tisti dan sam pripravi obroke.   

Smeh je pol zdravja. Si se danes s kom pošalil?                                                                                       Sreda, 1. april 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 21. enota: Izbiraj in izberi, str. 112–114 

Navodilo: Reši naloge od 1 do 8, ki preverjajo, kako dobro si spoznal vozni red. 

Četrtek, 2. april 2020  

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 21. enota: Izbiraj in izberi, str. 115– 118 

Navodilo: Reši naloge od 14 do 23, ki preverjajo, kako dobro si spoznal jedilni list.  

Dodatna naloga Sladica iz moje domišljije: če bi imel na voljo katerekoli sestavine, kakšno sladico bi si izmislil? Napiši 

recept (recept si spoznal na začetku 2. dela DZ).  

Petek, 3. april 2020 

Pripomočki: miren prostor 

Namesti se na udobno mesto. Zapri oči in si zamisli, da držiš v roki majhen balon. V balon z mislimi začni polagati 

vse svoje skrbi (poimenuj jih), strahove, vse, kar ti je nadležno, vse viruse, ki se potikajo po Ljubljani, po drugih 

mestih, državah … Balon z vsako vloženo mislijo raste in raste. Zraste tako velik, da ga več ne moreš držati v rokah. 

Nato začneš pihati in pihaš toliko časa, da balona ne vidiš več. Balon je odneslo v nebo. Tam veljajo drugi zakoni in 

vse stvari v balonu se spremenijo v zlatnike. Eden ti pade v dlan. Spremeniš ga lahko v karkoli, a izbereš lahko le 

eno stvar in le zase ali svoje domače. Kako bi ta nagrada vplivala na tvoje življenje?  

Na primer: zlatnik lahko uporabiš kot denar in si kupiš npr. kolo, hišo, telefon: a bi se tvoje življenje zaradi tega 

spremenilo? Bi imel več prijateljev, bi bolj pazil na stvari, bi bil srečnejši ali bolj v skrbeh, bi imel več/manj časa? 

Zlatnik lahko spremeniš v zdravje – kako bi bilo, če bi bil vedno zdrav, kaj nam bolezen onemogoča, je za kaj dobra? 

Lahko ga spremeniš v srečo – kateri dogodki pa te naredijo srečnega, kdaj občutiš srečo? Razmišljaj, kaj ti 

sprememba prinese. Nalogo lahko narediš zvečer, naslednji dan pa si v zvezek samo zabeleži, kakšna je bila tvoja 

ideja. Si prišel do kakšnega novega spoznanja? Si se morda počutil olajšano, ko si skrbi poslal daleč stran? 

 


