
Predmet: GOSPODINJSTVO 6.C fantje/dekleta 

Št. učne ure: 39 

Datum: 14. 4. 2020 –fantje/15. 4. 2020-dekleta 

Učna tema: PRIPOMOČKI IN APARATI ZA PRIPRAVO ŽIVIL 

I. Razlaga: 
 

Navodilo za delo  

 

1. Na spletni strani http://www.i2-lj.si/ucbeniki/   imaš dostop do učbenika. Preberi 

besedilo na strani 50 in 52. 

 

2. Dopolni miselni vzorec (npr. pri posodi dopišev vrste posode in tako pri vsaki skupini), 

    zdraven prilepi ustrezne sličice, ki jih naješ v reklamnih letakih,  ali pa jih nariši. 

 

PRIPOMOČKI IN APARATI ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO ŽIVIL 
 

 

 

 

 

 

3. Če pri učenju ali reševanju nalog naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni 

naslov:  gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 

 

 

II. DOMAČA NALOGA  

Odgovori na vprašanja: 

a. Iz kakšnih materialov je lahko kuhalna posoda? 

b. Kje zelo pogosto uporabljajo vok? 

c. Naštej nekaj lastnosti dobre kuhalne posode? 

d. Čemu uporabljamo kuhinjske pripomočke? 

e. Katere sladice jemo z žlico za sladico, katere z vilicami za sladico in katere z 

vilicami in noži za sladico? 

f. Katero jed  postrežemo v globokem krožniku, plitkem krožniku in kaj v 

desertnem krožniku. 

g. Kaj lahko še postrežemo v kozarcu razen pijače? 

 

Miselni vzorec in odgovore pričakujem do 20. 4. 2020 na elektronski naslov: 

gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 
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Predmet: GOSPODINJSTVO 6.C 

Št. učne ure: 40 

Datum: 14. 4. 2020-fantje/15. 4. 2020-dekleta 

Učna tema: PRIPOMOČKI IN APARATI ZA PRIPRAVO ŽIVIL 

III. Razlaga: 
 

 

Navodilo za delo  

 

1. Na spletni strani http://www.i2-lj.si/ucbeniki/   imaš dostop do učbenika. Preberi 

besedilo na strani 52 in 53. 

 

2. 2. Dopolni miselni vzorec (naštej vrste gospoodinjskih aparatov…), 

    zdraven prilepi ustrezne sličice, ki jih naješ v reklamnih letakih,  ali pa jih nariši. 

 

 

 

GOSPODINJSKI APARATI 

 

 

 

 
3. Če pri učenju ali reševanju nalog naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni 

naslov:  gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 

 

 

IV. DOMAČA NALOGA  

Odgovori na vprašanja: 

a. Zakaj uporabljamo male gospodinjske aparate? 

b. Ali resnično potrebujemo vse gospodinjske aparate? Utemelji svoj odgovor: 

c. Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo velike gospodinjske aparate? 

d. Danes za delovanje gospodinjskih aparatov običajno uporabljamo 

električno energijo. Katere vrste energije so za kuhanje uporabljale naše 

babice?  

 

Odgovore pričakujem do 20.4. 2020 na elektronski naslov: 

gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 
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