
NAVODILO ZA DELO - 3. teden: 

V zvezek prepiši samo tisto kar imaš zapisano z modro  in rdečo barvo. Z rdečo so napisani 

naslovi. 

Če ti ne gre,  prosi za pomoč starejšega člana družine (brata, sestro, mamo, očeta).  

Nalogo, ki ima zvezdico*, ni obvezno rešiti! 

Pametna izbira – kupujmo ceneje 

Izberi cenovno ugodnejši nakup. Svojo izbiro utemelji.  

 
1. JOGURT  

a) dvojno pakiranje sadnega jogurta (2 x 125 g), cena 0,6o € 

 

b) sadni jogurt (150 g), cena 0,30 €  

Utemeljitev: 

 

 

 
2. HLEB KRUHA  

 

 a) hleb polbelega kruha (1000 g), cena 1,00 € 

 

 b) hleb polbelega kruha (2000 g), cena 1,50 €  

Utemeljitev: 

 

 

 

3. ČISTILNE KRPE  

 

 a) 5 krp za enkratno uporabo, cena 1,00 € 

 

 b) 5 krp za večkratno uporabo, cena 3,0 €  

Utemeljitev: 

 

 

 
4. ČISTILO ZA POMIVANJE TAL (1 L) 

 

a) iz 1 litra dobimo z razredčenjem 3 litre čistila, cena 1,50 €  

 

b) iz 1 litra dobimo z razredčenjem 6 litrov čistila, cena 2,00 €  

Utemeljitev: 

 

 

 
5.* TISKALNIK   

 

a) model 1:  črnilo stane 20 % cene tiskalnika, cena 100,00 €  

b) model 2: črnilo stane 80 % cene tiskalnika, cena 80,00 €  

Utemeljitev: 

 

 

 

 

 



 

Moj denar  
V trgovini Neverjetno ugodno je petošolka Manca opazila izdelke, ob katerih so bili pisani kartončki 

s številkami (glej spodnjo sliko). Prodajalka ji je povedala, da so to izdelki, ki so jim znižali prodajno 

ceno. Izračunaj, koliko mora Manca plačati za posamezne izdelke. 

 

Znižanje prodajne cene izdelka ali storitve imenujemo tudi     _  _  _  _  _  _. 

 
Manjkajočo besedo v zgornjem stavku lahko sestaviš tudi iz črk v oklepajih ob pravilnih odgovorih na 

spodnja vprašanja. 

 

1. Cena ananasa:  8 €          

            - 50% 

 

 

Plačati mora:  

4 € (po) 

7 € (mi) 

9 € (obr) 
  

2. Cena telefona: 150 € + darilo igračka     

             - 10% 

 

Plačati mora: 

13 € (es) 

150 € (nu) 

135 € (pu) 

 

 
 

 

3. Cena barvic: 20 €    

             - 10% 

 

Plačati mora:  

2 € (ti) 

18 € (st) 

180 € (si) 

 

 

 

 

Nalogo, ki si jo naredil do sedaj lahko poslikaš in mi pošlješ - to je graf (naloga 

2. tedna). 

 

Pošiljam ti tudi uporabne nasvete za tebe in tvoje starše, kako se moramo 

obnašati, da ne bi prenašali okužbe z virusom SARS-CoV-2 preko 

nakupljenih živil iz trgovine.  



 

Kako se moramo obnašati, da ne bi prenašali okužbe preko 

nakupljenih živil iz trgovine 

Pravila odgovornega nakupovanja 

 V trgovino gremo z nakupovalnim seznamom, da se tam lahko zadržimo čim krajši 

čas. 

 Nakupovalni voziček po možnosti primemo z rokavicami. 

 Držimo varnostno razdaljo do ostalih kupcev in do prodajalcev. 

 Ne otipavamo blaga vse povprek, pač pa primemo samo to, kar nameravamo kupiti. 

 Nakup sadja in zelenjave opravimo z rokavicami, ki jih najdemo na oddelku s sadjem 

in zelenjavo. Primemo samo tisto zelenjavo in sadje, ki ga bomo kupili. Rokavice po 

uporabi odvržemo. 

 Na oddelku s kruhom si nadenemo nove rokavice in jih po uporabi odvržemo. 

 Na delikatesi držimo varnostno razdaljo do kupca pred sabo. Izdelek pa vzamemo s 

pulta. Ne dotikamo se prodajalke. 

 Na blagajni držimo varnostno razdaljo do prejšnjega kupca in tudi do blagajničarke. 

Izdelke pospravimo v vrečko in po možnosti plačamo s kartico. 

 Vrečko položimo v prtljažnik, in ne na sedež. 

Kako ravnamo z živili po prihodu domov? 

 Vrečko z nakupljenimi živili odložimo v hodniku. 

 Vrata zapremo s komolcem in se sezujemo ter odložimo plašč. 

 Vrečko prinesemo v kuhinjo ter si temeljito operemo roke. 

 Vse izdelke zložimo na pralni kuhinjski pult. 

 Tisto količino pakiranih živil (na primer moka, sladkor, kaše in podobno), ki je ne 

bomo takoj uporabili, preložimo in shranimo na posebno mesto, povsem ločeno od 

ostalega. 

 Pakirana živila, ki jih bomo v kratkem potrebovali, prestavimo v drugo embalažo, na 

primer pretresemo v čiste steklene kozarce, pri čemer moramo paziti, da živila ne 

okužimo. Originalno embalažo odstranimo v koš za odpadke in roke umijemo. 

 Embalaže pakiranih izdelkov, ki so pralne (na primer tetrapak, plastični lončki, 

stekleni kozarci, folije), speremo s toplo vodo in čistilom za posodo ali obrišemo z 

razkužilnim robčkom. 

 Obvezno s toplo vodo operemo tudi sadje in zelenjavo, tudi tisto, ki jo bomo kasneje 

olupili, saj lahko sicer z rokami ob lupljenju na živilo prenesemo klice, ki so se 

nahajale na olupku.  

 Izdelke dobro obrišemo, osušimo in shranimo na ustrezno mesto. 

 Kruh preložimo v posebno embalažo. Trgovinsko embalažo zavržemo. 

 Nakupovalno vrečko pospravimo na posebno mesto, nedosegljivo otrokom. 

 Temeljito očistimo pult, na katerega smo prej zlagali živila. Nato si še enkrat temeljito 

operemo roke. 

(Povzeto po: Prispevek RTV SLO in mag. Iva Verbnik, univ. dipl. ing. živ. teh., 

MedOverNet) 

Če imaš kakšno vprašanje se obrni name na elektronski naslov: 

alenka.mravinec@ guest.arnes.si 

Želim ti vse dobro, učiteljica Alenka 


