
Ponedeljek, 20. 4. 2020 

Gospodinjstvo 6. B – 1. skupina (učiteljica Saša Femc Knaflič) 
V današnji uri boš spoznal: 

 kako zagotovimo, da je hrana, ki jo uživamo, varna, 

 kateri dejavniki vplivajo na rast in razmnoževanje mikroorganizmov, 

 kakšne so posledice zastrupitve s hrano, 

 katere postopke konzerviranja poznamo, 

 kje in kako shranjujemo živila. 

 

1. Naloga (obvezno): 

Preberi besedilo v učbeniku na straneh od 64 do 70. Če si učbenik pustil doma, ga najdeš na spletni 

strani https://folio.rokus-klett.si/?credit=GOSP6UC&pages=64-65 (listaš naprej do strani 70). 

 

2. Naloga (obvezno): 

V moji spletni učilnici (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=28721#section-9 ) v poglavju 

Kako poskrbimo, da je hrana, ki jo zaužijemo, varna? najdeš kviz na temo Varna hrana. Reši ga. 

Lahko poskusiš večkrat :) Na koncu dobiš tole: 

 

 

Če izbereš Show solution, boš videl, kaj si naredil narobe. Če izbereš Retry pa boš kviz reševal 

ponovno. 

Ko si zadovoljen s svojim rezultatom, naredi zaslonsko sliko (screenshot) ali fotografiraj ta del. 

Screenshot oz. fotografijo pošlji na moj elektronski naslov (sasa.femc@guest.arnes.si), in sicer 

kadarkoli do sobote, 25. 4. 

 

 

  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GOSP6UC&pages=64-65
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=28721#section-9
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Gospodinjstvo 6. B – 2. skupina (učiteljica Bernarda Potočnik) 
 

Kontakt z učiteljico:  

 e-poštni naslov: bernarda.potocnik1@guest.arnes.si 

 Kanal v Komunikaciji eA: Gospodinjstvo 6 

Utrjevanje: poglavji Energijska in hranilna vrednost ter Razvrščanje živil v skupine.  

Pozdravljeni učenci,  

današnje gradivo je bolj obsežno, saj vsebuje veliko slik. Ker bi imeli na urniku eno uro, boste tokrat 

pripravili pogrinjek. 

NALOGA: POGRINJEK  

Jed nam bolje tekne, če je miza lepo pripravljena. Z malo truda lahko vsak izmed nas naredi lep 

pogrinjek. Še bolj pa se potrudimo za posebne priložnosti, kot je praznovanje rojstnega dne. V 

današnji uri bomo skupaj pripravili pogrinjek. Lahko ga uporabiš pri kosilu z družino. 

 

Razlaga pojma: 

Pogrinjek je prostor na mizi, pripravljen za uživanje hrane. Namenjen je eni osebi. Najpogosteje 

uporabljamo različne krožnike in kozarce ter različen pribor. Pogrinjek vedno pripravimo za jedi, ki 

jih bomo servirali. 
  

Slika pogrinjka Jadrnica in pahljača 
 

Napotki za pripravo pogrinjka: 

1. Vsaka oseba mora imeti vsaj 50 cm širok prostor ob mizi.  

2. Mizo najprej očisti, stol pospravi ob mizo. 

3. Najprej postavi servirni krožnik. Spodnji rob krožnika naj bo 2 cm oddaljen od roba mize. 

4. Na desno stran krožnika položi nož, katerega rezilo je obrnjeno proti krožniku. 

5. Na levo stran položi vilice, katerih konice so obrnjene navzgor.  

6. Poleg noža na desni strani položi še žlico, katere vdolbina je obrnjena navzgor.  

7. Kozarec za sok postavi ob vrhu konice noža. 

8. Servirni krožnik nato odstrani in na njegovo mesto postavi lepo zložen prtiček.  

Opomba: Servirni krožnik odstranimo zato, ker tople jedi vedno postrežemo na toplem krožniku, da 

je jed ne ohladi prehitro. Včasih nas v pogrinjku pričakajo tudi krožniki: servirni in krožnik za juho.  

 

Zlaganje prtička  

Meni najljubša je pahljača in jadrnica. Sledi navodilom in zloži vsaj en prtiček! 
  

mailto:bernarda.potocnik1@guest.arnes.si
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Pahljača 
   

1. položi prtiček na mizo 2. razgrni prtiček do polovice 3. prepogni rob za 1 cm 
 
 

 

 

 

 

 

  

4. zloži harmoniko 5. nadaljuj do polovice 6.dobre zapogni robove, obrni 
  

 

7. prepogni čez polovico (harmonika 

mora biti na zunanji strani) 

8. primi za zg. levi kot in ga 

prepogni kot kaže slika 

9. spodnji del spodvihaj 

 

 
 

 

10. razpri pahljačo 11. končni izdelek: pahljača 
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Jadrnica 
   

1. razgrni prtiček do polovice 3. desni zgornji kot prepogni v trikotnik 

(pazi na rob prtička) 

4. desni spodnji kot prepogni 

čez trikotnik 
  

 

5. dobimo kvadrat 6. zgornji desni kot spodvihaj 7. razpri spodnjo stranico 

(oblika korneta)  
  

8. spodvihaj navzgor mesto označeno s 

puščico (prejšnja slika) 

9. končni izdelek: jadrnica 

 

Na internetu je idej ogromno, zato prilagam povezavo: https://mojpogled.com/zlaganje-prtickov-za-

vse-priloznosti-naredi-sam/ 

 

https://mojpogled.com/zlaganje-prtickov-za-vse-priloznosti-naredi-sam/
https://mojpogled.com/zlaganje-prtickov-za-vse-priloznosti-naredi-sam/
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Svoje izdelke fotografirajte in jih pošljite na e-naslov: bernarda.potocnik1@guest.arnes.si najkasneje 

do nedelje, 26. 4. 2020 do 14. h. 

Pričakujem fotografijo: 

- pogrinjek (po napotkih zgoraj z zloženim prtičkom). 
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