
REŠITVE SLJ 8, 4. TEDEN 

 

1. 

str. 42/3. Npr. čokolado delajo po korakih, to je od začetnega do končnega koraka. / b / a / S 

pripravo sestavin. / S končnim izdelkom. / Kar precej.  / Izdelava čokolade. 

str. 42/5. Opis izdelave čokolade / Da. / Nič. 

str. 43/6. Seme kakavovca, mleko v prahu. / Prvi korak je praženje semen in s tem priprava 

kakava. / NE / Končan izdelek 

str. 43/7.   9, 1, 7, 3, 2, 10, 8, 6, 4, 5  / NE /  

                     Ker delo poteka po korakih. 

str. 43/8. Večkrat. 

str. 44/9. delajo, pražijo, predelajo, primešajo, dodajo, dajo, zmelje, traja, dodajo, nastane / 

V 3. os. ed. in mn. / Prevladuje 3. os. mn. / Ker je predstavljeno, kaj delajo delavci. / V 

sedanjiku. / c 

str. 44/10.  c / a 

str. 44/11.   c 

str. 45/12. postopka / zaporedju / sedanjiku / 3. / 1.  

str. 45/13. DA / So koraki priprave čokolade. / Opisan je postopek priprave vroče čokolade. / 

V sedanjiku. / 1. os. mn. 

str. 45/14.  Ohranite, postane / Navodilo za delo / DA 

 

2. URA 

str. 46/15. recept / velelniku 

str. 48/1.  jih predelajo v kakav. / da zmelje kepice v fine drobce. / da nastane vroča zmes. / 

da se ohladi. / da jo lahko zlijejo v modele. / da se izločijo zračni mehurčki. / da jo lahko 

vzamejo iz modelov. 

2. fin – droben / model – kalup / naprava kot npr. tekoči trak / NE 

3. mehčanje / se ohladi / ohlajen / se strdi / zavijejo / dodajo  

4. 3, 1, 2, 4 

5. NE / Nadpomenka besede kakavovec je drevo kakav pa snov. / Besedi sta iz iste besedne 

družine. / Imata koren kakav 



6. izdelajo / predelajo 

7. 

GLAGOL GL. VID PARNI GLAGOL 

Pražiti Nedovršnik Spražiti, prepražiti  

Predelati Dovršnik predelovati, delati 

Mešati Nedovršnik zmešati, primešati 

Dodati Dovršnik dodajati, dati 

Nastati Dovršnik nastajati, postajati 

Potovati Nedovršnik odpotovati, pripotovati 

strditi se Dovršnik strjevati se 

 

str. 50/8. 

ZAIMEK STOJI NAMESTO BESEDE 

JIH SEMENA 

MU KAKAV 

TA MLIN 

JI ČOKOLADNI MEŠANICI 

TO VROČA ZMES 

TU V OHLAJEVALNIKU 

JO ZMES 

TI MODELI 

JO ČOKOLADP 

 

Osebe in kazalne. 

str. 50/9.      c / DA / Zmes je v mlinu in istočasno ji dodajo kakavovo maslo. / medtem ko  

 

3.  Zapis v zvezek. 

 


