
 

  
1. Pri današnji uri bomo poskušali odgovoriti na vprašanje »Iz česa je kaj?«. 

Najprej odgovorite na vprašanje: »Kateri sladoled imate radi?«  

Po čem poimenujemo vrsto sladoleda, npr. jagodov sladoled, limonin 

sladoled, vaniljev sladoled, čokoladni sladoled, jogurtov sladoled?   

Vrste sladoleda poimenujemo po:  
-  sadju, ki mu je dodano, npr. jagode, limone, pistacije, vanilja. 
-  snoveh, ki so mu dodane: čokolada, jogurt, mleko. 

 
Povejte, iz česa je, npr. marelični sok, marelična marmelada, marelični cmok, marelični 
jogurt, marelični biskvit - iz marelic.  
 

2. V DZ, str. 58 si oglejte in preberite primer šolskega jedilnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ustno odgovorite na vprašanja: 

 Ali ima besedilo Šolski jedilnik enako obliko zapisa kot ostala besedila v 

samostojnem delovnem zvezku? V čem se razlikuje?  

 Kaj pomeni beseda jedilnik?  



 Kje imajo jedilnike?  

 Ali poznate jedilnik vaše šolske kuhinje? Kje je pritrjen?  

 Kdaj ga berete?  

 Ali preberete jedilnik za cel teden?  

 Kaj poiščete na jedilniku?  

 

4. Preden začnete reševati 1. nalogo, ustno poiščite podatke na spodnja vprašanja: 

 Za koliko dni je napisan šolski jedilnik? (za pet dni) 

 Katera obroka sta napisana na jedilniku? (malica in kosilo) 

 Kaj je napisano poleg dneva? (datum) 

 Kaj bodo malicali šolarji v torek? (belo kavo, ovseni kruh in topljeni sir) 

 Katera juha je na jedilniku v sredo? (korenčkova juha) 

 Iz katere zelenjave je narejena? (iz korenja) 

 Kateri dan imajo šolarji za kosilo borovničev jogurt? (v ponedeljek) 

 Iz česa je borovničev jogurt? (iz borovnic) 

 Iz česa pa je zeljnata solata? (iz zelja) 

 Kdaj je na jedilniku? (v petek) 

 Kdaj je za kosilo gobova juha? (v torek) 

 Iz česa je gobova juha? (iz gob) 

 Kateri dan je na jedilniku ovseni kruh? (v torek) 

 Iz česa je ovseni kruh? ( iz ovsa) 

 

5. V delovnem zvezku rešite naloge na strani 58 in 59.  

Nalogo ponovim napišite v zvezek. 


