
Navodila za delo – OPB 8 (26., 27. 3. 2020)

Dober dan učenci, 

danes in jutri bomo še pobližje spoznali Slovenijo in njene tipične značilnosti. 
Navodil ni potrebno tiskati in naloge naredite ustno. Edino recept si lahko prepišete v zvezek za
OPB ali na list papirja. 

Kosilo 

Po kosilu si lahko privoščiš sladico in, s pomočjo staršev, narediš skutne štruklje brez testa.  

Kaj potrebuješ? 

- 250 g skute

- 2-3 žlici kisle smetane

- 1 jajce

- malo sladkorja

- ščepec soli

- 3 žlice pšeničnega / pirinega zdroba

- 2 žlici drobtin

Kako to gre? 

Vse sestavine dobro premešaj v večji posodi in pusti, da masa stoji vsaj pol ure, da se zdrob napne.

Nato poišči prtič*, ga zmoči in nanj posuj nekaj drobtin. Na prtič dodaj maso, tako kot kaže spodnja

slika, in ga lepo zavij. Kuhaj štrukelj v vreli vodi približno 20 min. Nato ga previdno vzemi iz vode,

razgrni, nareži na kolobarje in dodaj povrh še malo sladkorja ali marmelade ali prepraženih drobtin

na maslu s sladkorjem. Dober tek! 

*Namesto prtiča lahko uporabiš prav tako prozorno folijo za živila, se ne bo razkuhala, brez skrbi. Je pa bolj zdravo, če

štruklje kuhaš v bombažnem prtiču. 

 

Priprava štruklja in končna sladica. :)  

(Vir: https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/skutni-struklji-brez-testa/5865/)



Usmerjen prosti čas – UPČ 

-  Oglej  si  zemljevid  Slovenije  in  poišči  naše  sosednje  države:  ________________________,
________________________,  ________________________,  ________________________. 

Vir: http://www.eu2008.si/includes/ImagesSlovenianPresidency/Slovenia/maps/Map_of_Slovenia_SLO.jpg 

- Obkroži ali pokaži glavno mesto Slovenije.

- Obkroži ali na računalniku pokaži mesto, kjer živiš.

- Naštej mesta, ki si jih že obiskal/a.

- Z modro barvo so označene reke. Poišči vsaj dve reki.



Sprostitvena dejavnost – SD  

- Za čas sprostitve predlagam  sprehod v naravi ali igro v snegu, če ga bo še dovolj. :) Seveda

upoštevajte varnostno razdaljo v teh časih.

- Igrajte se igro IME, PRIIMEK, ŽIVAL, MESTO na izbrano črko.

Primer:    črka S 

Sara     (10 točk)          Simončič  (10 točk)       slon (10 točk)      Slovenj Gradec (10 točk)

SKUPAJ TOČK: 40

- Poslušaj slovensko narodno-zabavno glasbo na:

https://www.youtube.com/watch?v=V8mrWXvGTAE  (Avsenik – Slovenija od kod lepote tvoje)

https://www.youtube.com/watch?v=r7gFNaGYEs8  (Avsenik – Na Golici) 

https://www.youtube.com/watch?v=JzwnnsMD2gE  (Lojze Slak – V dolini tihi) 

- Pojte, plešite, berite vaše najljubše knjige, oglejte si kakšno poučno oddajo … skratka, delajte

tisto, kar vas veseli.


