
Ponedeljek, 1. 6. 2020 

Gospodinjstvo 6. B – 1. skupina (učiteljica Saša Femc Knaflič) 
 

Ker se vračamo med šolske klopi želim, da pregledaš gradivo prejšnjih ur in preveriš, če ti slučajno 

kaj manjka. To uredi in mi pošlji, sicer pa si prost. 

 

  



Ponedeljek, 1. 6. 2020 

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 

 

NALOGA: BONTON ZA MIZO 

Naučili se bomo nekaj splošnih pravil, ki bi jih morali upoštevati za mizo. Običajno se to od nas 

pričakuje ko jemo v restavraciji ali smo povabljeni na kakšno drugo svečano priložnost: 

1. Pred hranjenjem razgrni prtiček prek naročja, da zaščitiš obleko.  

2. Jesti začneš vedno s priborom, ki je na tvoji zunanji strani pogrinjka.  

3. Nož držiš v desni roki, vilice pa v levi roki, levičarji lahko tudi obratno.  

4. Solato jemo z vilicami. Ker so vilice na levi strani, ješ solato, ki je na tvoji levi strani. 

5. Ko poješ prvo jed, pribor odloži vzporedno na desno stran krožnika (glej sliko spodaj). 

6. Kadar med hranjenjem želiš kaj popiti ali si naložiti še nekaj hrane, pribor odloži na krožnik tako, da 

položiš na desno stran krožnika nož in na levo vilice (glej sliko spodaj). 

7. Pred pitjem si si prtičkom obrišeš usta.  

8. Pribor, ki ga uporabljaš med hranjenjem, nikoli ne odlagaj na mizo.  

9. Ko prenehaš jesti, odloži pribor vzporedno na desno stran krožnika.  

  

Pravilno odložen pribor med hranjenjem Pravilno odložen pribor po hranjenju 

 

 

Kako se obnašamo, kadar uživamo hrano? 

 Pri mizi sedimo pokončno.  

 S hrano z usti ne govorimo. 

 Pri prelaganju hrane na krožnik damo prednost starejšim.  

 Hrano prinašamo k ustom in se ne sklanjamo h krožniku. 

 Pred pitjem si obrišemo usta. Zobotrebcev pri mizi ni priporočljivo uporabljati. 

 S komolci se ne naslanjamo na mizo, ampak se dotikamo mize le z zapestjem.  

 Papirnati prtiček po jedi pustimo na krožniku, prtiček iz blaga pa prepognemo in položimo na levo stran 

krožnika.  

 

Ogledaš si lahko tudi zanimiv videoposnetek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/firbcologi/174649032 

 

 

 

Ker v naslednjih tednih poučujem v šoli in tudi na daljavo, ni potrebno poslati opravljene naloge! 
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