
KMETIJA, TRŽNICA



DELO NA KMETIJI

Paradižnik, solato, krompir, jabolka, hruške,

mleko, sir, salamo, klobase in še številna druga

živila, ki jih lahko kupimo v trgovinah,

pridelujejo na kmetijah. Kmetje skrbijo za živali
v hlevih in na pašnikih ter delajo na poljih,

travnikih, v sadovnjakih in gozdovih.

Pri delu si pomagajo s stroji, kot so kosilnica,

traktor, kombajn, trosilnik, nakladalka,

obračalnik in drugi.



SPOMLADI

Zgodaj spomladi se na kmetijah

prične delo na poljih. Kmetje polja 

pognojijo,

preorjejo in sejejo ali posadijo različne 

pridelke.

Travnike spomladi prvič v letu pokosijo.

Na nekaterih kmetijah živali iz hlevov

spustijo na pašnike.



POLETI

V poletnih mesecih kmetje pripravljajo krmo,

s katero bodo krmili živali v zimskem času.

Travnike pokosijo s kosilnicami ali kosami,

travo pa nato posušijo in spravijo. Krave, koze,

ovce in nekatere druge živali pogosto čez dan

iz hlevov spuščajo na pašnike.



JESENI

V jeseni kmetje pobirajo pridelke s polj

ter sadje iz sadovnjakov.

Pridelano zelenjavo in sadje nato shranijo

v shrambah ali pa jo pripravijo za prodajo

v trgovinah.



POZIMI

Pozimi polja mirujejo, kmetje pa predvsem

skrbijo za živali v hlevih. Vsak dan očistijo hlev,

pomolzejo krave ali koze ter jim priskrbijo krmo

in svežo vodo. Zima je tudi čas za kolin



TRŽNICA

Tržnica je prostor, kjer se ob določenih dneh

zbirajo ljudje, ki prodajajo ali kupujejo cvetje,

zelenjavo, sadje, ribe, meso, domače izdelke,

oblačila in nekatere drobne predmete.

Prodajalci svoje blago največkrat ponujajo

na stojnicah. V mestih po Sloveniji tržnice

najbolj zaživijo ob sobotah.



Za sadje, zelenjavo, meso in druga živila,

ki so pridelana na slovenskih kmetijah,

pravimo, da so domača. Kmetje tako v sadovnjakih

in na poljih pridelajo ter nato na tržnici prodajajo

domačo zelenjavo in domače sadje.

To so jabolka, hruške, slive, češnje ter solata,

korenje, čebula, ohrovt, krompir in drugo



Vseh živil ne moremo pridelati v Sloveniji,

zato jih pripeljemo iz tujine. Ananas, banane,

grenivke, mandarine, kokos in nekateri

drugi sadeži uspevajo le v južnih krajih,

kjer je topleje. Ta živila so nekoliko dražja,

saj jih je treba pripeljati iz oddaljenih krajev.



Lesene izdelke, ki jih lahko kupimo na tržnici,

imenujemo suha roba. Ti izdelki so košare,

pručke, stoli, koši, grablje, vile, metle, žlice,

kuhalnice, peharji, vedra, škafi, torbice, škatle,

igrače in okrasni predmeti.

Večino teh predmetov izdelajo ročno.



NAVODILA ZA DELO

•1. Dvakrat preberi snov na diapozitivih.

•2. S pomočjo diapozitivov in delovnega zvezka reši
naloge v DZ na str. 31. Tretjo nalogo reši v zvezek.

•3. V četrtek se bomo ponovno srečali na
videokonferenci ob 16. uri, kjer bomo pregledali 
rešitve. 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST


