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Gospodinjstvo 6. razred 

 
1. Za delo pri gospodinjstvu je dovolj, če uporabite le učbenik in zvezek. 

2. Ta teden bom začela preverjati vaše delo. Prosim, če mi na moj e-naslov 

andreja.sustarsic@os-dob.si pošljete fotografijo zvezka s snovjo preteklega 

tedna. 

3. Na isti naslov mi lahko pošljete tudi vprašanja povezana s snovjo, če česa ne 

razumete. Prosim, če pod zapisom v zvezku pustite nekaj praznega prostora, da 

boste lahko še kaj dopisali, ko bomo snov ponovili v šoli. 

4. V tem tednu bomo pričeli z obravnavo poglavja Ali mi hrana lahko škoduje? 

Poiščite poglavje v učbeniku. Za delo potrebujete še zvezek. 

5. Prepišite naslov. In prepišite vse, kar je zapisano z navadno pisavo od tu dalje. Z 

ležečo pisavo so napisana navodila za vaše samostojno delo. 

 

 

Ali mi hrana lahko škoduje? 

 

1.  Zastrupitve s hrano povzročajo: 

 Mikroorganizmi: 

 Virusi: 

 Strupi: 

K vsakemu dejavniku pripišite primer. Pomislite na poglavje jajca, ko smo se 

pogovarjali o … in na strupe, ki jih najdemo v hrani. Vprašajte starše, če poznajo 

primer prenosa virusov s hrano. Odgovore poišči v učbeniku. 

Če ne znaš odgovoriti, pusti prazno. 

 

2. Znaki zastrupitve s hrano: 

Naštej 3 znake zastrupitve s hrano. Odgovor poišči v učbeniku. 

 

3. Mikroorganizmi za življenje in razmnoževanje potrebujejo: 

 Hrano 

 Vlago 

 Temperaturo 

 Čas 
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4. Mikroorganizmi in temperatura 

Iz učbenika preriši termometer in ob vsakem temperaturnem območju prepiši, 

kakšen vpliv ima vsako temperaturno območje na mikroorganizme. 

Termometer preriši še enkrat in napiši, kakšen vpliv ima posamezno temperatura 

na mikroorganizme iz mleka in kateri mlečni izdelki nastanejo v posameznem 

temperaturnem območju. Uporabi svoj zvezek. 

 

5. Mikroorganizmi in čas 

V ugodnih življenjskih razmerah iz 1 mikroorganizma v 20 minutah nastaneta 2. 

 

Začetno število 10 

čez 20 min  

Čez 40 min  

Čez 1 uro  

Čez 1, 20  

Čez 1,40  

Čez 2 uri  

 

Preriši tabelo in izračunaj, koliko mikroorganizmov bo čez 2 uri. 

 

6. Kako lahko omejimo delovanje mikroorganizmov, če jim omogočimo dostop 

do hrane? 

Premisli in napiši, kako lahko podaljšamo čas užitnosti hrane, če jim 

onemogočimo vlago, temperaturo in kako pridobimo čas? 

Če pustimo piščančji zrezek na kuhinjskemu pultu pri sobni temperaturi, čez 

koliko časa ga bomo še pripravljeni speči in pojesti? 

 

7. S kakšnim varnim vedenjem lahko preprečimo zastrupitve s hrano? 

Odgovori na vprašanje z najmanj petimi primeri. Upoštevaj vsakodnevne 

izkušnje in izkušnje, ki si jih pridobil/a v šoli pri pripravljanju hrane. Pomagaj si 

z učbenikom. 

 


