
Predmet: GOSPODINJSTVO 6.C-fantje/dekleta 

Št. učne ure: 41 

Datum: 21. 4. 2020-fantje/22. 4. 2020 dekleta 

Učna tema: POGRINJEK 

I. Preveri odgovore na vprašanja prejšnje ure: 
1. ura 
a.Iz kakšnih materialov je lahko kuhalna posoda? Inoks, email, teflon, jensko   

     steklo, keramika… 

b. Kje zelo pogosto uporabljajo vok? Na Kitajskem 

c. Naštej nekaj lastnosti dobre kuhalne posode? Odpornost na visoko 

temperature, ravno in debelo dno, da se jo lahko čisti, odporna proti 

udarcem (padcem). 

d. Čemu uporabljamo kuhinjske pripomočke? Da si olajšamo delo in skrajšamo 

čas priprave hrane. 

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

vilicami in noži za sladico? 

Z žlico jemo sladoled, kompot, pudding… 

Z vilico jemo torte, zavitke, … 

Z vilico in nožem jemo palačinke, štruklje… 

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

desertnem krožniku. 

V globokem krožniku postrežemo juhe, enolončnice, testenine, rižote… 

V plitkem krožniku postrežemo glavne jedi (krompir, meso, zelenjavo…), 

V desertnem krožniku postrežemo sladice, sadje… 

g. Kaj lahko še postrežemo v kozarcu razen pijače? 

V kozarcu lahko postrežemo tudi sladice. 

 
                     2. ura 

a. Zakaj uporabljamo male gospodinjske aparate? Da lažje in hitreje opravimo 

delo v kuhinji (stepanje, gnetenje, ožemanje…) 

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

Vseh gospodinjskih aparatov ne potrebujemo, saj lahko marsikatero delo 

opravimo tudi z gospodinjskimi pripomočki, ki v kuhinji ne vzamejo veliko 

prostora in ne potrebujejo električne energije 

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

Pozorni moramo biti na ceno, varčno porabo energije, da se ga lahko čisti in 

vzdržuje, da se ga lahko reciklira… 

d. Danes za delovanje gospodinjskih aparatov običajno uporabljamo 

električno energijo. Katere vrste energije so za kuhanje uporabljale naše 

babice? Drva-ogenj, plin. 

 



 
II. Razlaga: 

 
 

Navodilo za delo  
 
1. Na spletni strani http://www.i2-lj.si/ucbeniki/   imaš dostop do učbenika. Preberi 
besedilo na strani 60 in 61. 
 
2. V zvezek napiši naslov: POGRINJEK 
 
3. Nariši osnovni pogrinjek. 
 
4. Odgovori na vprašanja: 
 
a. Po kakšnem zaporedju uporabljamo pribor? 
b. Kako odložimo pribor, če smo končali jesti in kako, če še nismo nehali jesti? (lahko tudi  
    narišeš). 
c. S katere strani jed postrežemo gostu in s katere strani odstranimo uporabljene  
     krožnike? 
d. Naštej nekaj pravil bontona, ki se jih  moramo držati med hranjenjem. 
 
 
5. Če pri učenju ali reševanju nalog naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni 
naslov gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 
 
 

III. DOMAČA NALOGA  
 

Za nedeljsko kosilo pripravi pogrinjek za vso družino. Po navodilih iz učbenika (str. 61) 
izdelaj okrasek iz prtička, s katerim boš polepšal pogrinjek.  
 
Slikaj in mi sliko pošlji skupaj z odgovori na vprašanja najkasneje do ponedeljka, 
 4. 5. 2020 na elektronski naslov: gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 
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