
Ponedeljek, 18. 5. 2020 

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

Upam, da imaš delovni zvezek doma, saj si imel prejšnji teden možnost priti ponj v šolo. Da ne bo 

ostal delno prazen, je tvoja naloga v tem tednu, da ga delno izpolniš. 

Reši torej naloge v delovnem zvezku, in sicer na straneh od 24 do 30. Ničesar pa ti ni potrebno 

pošiljati. Če pa še nisi poslal fotografij z ND (Zmanjšajmo količino zavržene hrane), prosim stori to 

v tem tednu. 
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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 

 

Pozdravljeni učenci,  

današnja naloga je nekoliko obsežnejša. Ker bi imeli na urniku dve uri, boste tokrat izdelali meni in 

rešili vaje v DZ. V četrtek ste imeli možnost priti po pozabljeno gradivo, tako, da bomo postopoma 

rešili še menjajoči del DZ.  

NALOGA: REŠEVANJE DZ 

Tokrat reši samo naslednje vaje v DZ: 

 poglavje Kaj moram vedeti preden začnem kuhati: vaja 47 – 56, 

 poglavje Kuhamo skupaj: vaja 58 in 65. 

Opomba: Ne pošiljaj rešenih vaj iz DZ, razen, če česa ne znaš in potrebuješ pomoč. 

NALOGA: MENI  

Včasih pripravljamo pogrinjek lahko tudi za bolj slavnostno kosilo ali zabavo. Takrat uporabimo več 

različnega pribora. Ko ob krožnik postavljamo pribor, postavimo na zunanjo stran tisto, kar bomo 

najprej uporabili. 

 

Razlaga pojma: 

Meni je seznam jedi, ki jih postrežemo povabljenim gostom. V restavraciji so v meniju predstavljene 

jedi, ki jih ponujajo gostu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - hladna predjed (nož za mazanje), 2 - topla predjed, 3 - glavna jed, 4 - kozarec za vodo, 5 - kozarec za 

sok ali vino, 6 – desertne vilice za sladico, 7, 8 - jušni in servirni krožnik, 9 - prtiček 
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Napotki za izdelavo menija:  

Oglej si sliko pogrinjka. Glede na postavitev pogrinjka izdelaj meni za posebno priložnost:  

1. Izmisli si posebno priložnost (npr. rojstni dan, velika noč, silvestrovo,…).  

2. Uporabi A4 papir, flumastre, barvice,… 

3. Pri oblikovanju menija se prepusti ustvarjalnosti in domišljiji.  

 

Oglej si primer, ki sem ga izdelala - meni za Velikonočno kosilo: 
 

 

Veliko veselja pri ustvarjanju! 

 

 
Svoje menije fotografirajte in jih pošljite na e-naslov: bernarda.potocnik1@guest.arnes.si najkasneje 

do naslednje učne ure. 

Pričakujem fotografijo: 

- meni za posebno priložnost. 
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