
Vaje za utrjevanje 

(prirejene po delovnem zvezku Gospodinjstvo za petošolc(k)e, I. Hafner e tal., Ljubljana, založba i2, 2014) 

Potrebe in viri 

1. Navedeni so primeri potreb: pri vsaki označi, ali jo lahko zadovoljimo tako, 

da nekaj kupimo. Če odgovoriš z NE, zraven napiši, kako bi tako potrebo 

lahko zadovoljili. 

VRSTA POTREBE   ALI TO LAHKO KUPIMO? KAJ STORIMO, ČE NE 

Potrebujemo nove čevlje.   DA/NE  _________________  

Potrebujemo prijazne sosede.  DA/NE  _________________  

Potrebujemo zdrave zobe.  DA/NE  _________________  

Potrebujemo zdravo hrano.  DA/NE  _________________  

Potrebujemo znanje.   DA/NE  _________________  

2. Slovenija je precej porasla z gozdom. Gozd in les v njem sta pomemben vir 

za zadovoljevanje vrste potreb. Napiši,  za kaj (kako) ju lahko uporabimo: 

GOZD     LES 

  ____________________  ____________________ 

  ____________________  ____________________  

  ____________________  ____________________ 

3. V družini imajo otroci dolžnosti in pravice. Preberi spodnja primera in 

odgovori na vprašanja tako, da odgovor tudi pojasniš. 

Od prijatelja si dobil pismo. Ali je prav, da ga drugi člani družine odprejo in 

preberejo, preden ti ga izročijo ?  

 

Starši načrtujejo generalno čiščenje stanovanja v soboto dopoldne in ti dodelijo 

primerne naloge. V petek te prijatelj povabi, da v soboto dopoldne obiščeta 

živalski vrt. Ali je prav, da povabilo sprejmeš? 

 



Varnost doma 

1. Napiši telefonske številke in opiši, v kakšnem primeru bi poklical to službo: 

 

GASILCI telefon:__________ v primeru _________________ 

 

REŠEVALCI telefon:__________ v primeru _________________  

 

POLICIJA telefon:__________  v primeru _________________  

 

2. Napiši, kaj moraš ob nesreči sporočiti, ko pokličeš na pomoč: 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

3. Izberi pravilno ukrepanje v primeru nezgod: 

MAJHNA OPEKLINA 

a) Ohladimo z mrzlo vodo. 

b) Opečenega mesta se ne dotikamo, ko nastane mehur, ga predremo s 

šivanko. 

c) Pojemo protibolečinsko tableto. 

UDARCI 

a) Če nastane buška, jo grejemo z ogreto krpo. 

b) Če po udarcu bruhamo, gremo k zdravniku (ali ga pokličemo). 

c) Če po udarcu bruhamo, vzamemo tableto proti slabosti. 

 

UREZNINE 

a) Če ureznina ni globoka, očistimo okolico rane in nanjo nalepimo obliž, k 

zdravniku pa ni treba. 

b) Če je ureznina globoka, na rano nalepimo velik obliž, k zdravniku pa ni 

treba. 

c) Če se urežemo z umazanim rezilom, rane ne povežemo (da se hitreje 

celi), k zdravniku pa ni treba. 

 

Nova tema bo ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Kot veš, je zajtrk pomemben obrok, 

zato EN DAN V TEDNU samostojno pripravi svoj zajtrk (lahko pa tudi za starše). 


