
NPH – načini pripravljanja hrane 

 

Dragi učenci, 

 

Zaradi razmer, v katerih smo se znašli, predlagam, da se dela lotimo takole. 

Dokler nimamo e-učilnice, imamo fazo zbiranja gradiva. To pomeni, da kuhate, pripravljate 

pogrinjke, dekoracije in fotografirate. 

Ko dobimo učilnico, bomo začeli z objavami. Ne velja več, da pripravite 1 projekt, pripraviti 

boste morali 7 objav. 

OBJAVE 

Vsaka Objava bo morala imeti najmanj 3 fotografije. Najprej fotografijo sestavin, potem 

fotografijo postopka priprave in potem fotografijo pripravljene jedi. Lahko tudi več. Objave 

bo videla cela skupina – vsi učenci NPH. Podobno, kot so objave na FB v skupinah za 

kuhanje ali pripravo kruha… V objavi boste morali tudi OPISATI postopek priprave. 

Dokler nimamo varnega e-okolja, samo zbirajte fotografije. Ni mi jih potrebno pošiljati po e-

pošti, ker nima smisla. V e-učilnici bom tudi objavljala predloge, linke in skene kuharskih 

receptov in vam hitro odgovarjala.  

Če se vrnemo v šolo, začnemo s kuhanjem, dokler pa ne vem, kdaj se vrnemo, VELJA, da 

pripravljamo objave. 

Fotografije morajo biti lepe. Pazite na osvetlitev, kompozicijo, pričakujem lepe fotografije 

dobre hrane! Pripravila bom tudi nekaj vzorčnih objav mojih podvigov! 

Pripravite gradivo za 7 objav. Vsaka objava je za 3 ure izgubljenega pouka. (manjka nam 20 

ur!) Najprej se lotite priprave tistih jedi, ki jih poznate, ko odpremo učilnico pa še tistih, ki jih 

še ne poznate. 

Teme objav: 

SLAVNOSTNI OBROK – fotografirajte aktivnosti tega tedna (glej spodaj) ali druge 

slavnostne priložnosti npr. nedeljsko kosilo, 

SLOVENSKO KOSILO – goveja juha, štruklji, kaše, pražen krompir, pečenka… 

ITALIJANSKO KOSILO – to najbolje poznamo, a vseeno: testenine, rižote, pizza… 

MEHIŠKA KUHINJA - tortilje, faite, vse možne priloge… 

AZIJSKA KUHINJA – če še niste pripravljali, počakajte!, tisti, ki poznate pa lahko 

pripravite katerokoli jed azijskih dežel: tokrat lahko tudi suši, kariji, omake… 

BOSANSKA KUHINJA – čevapčiči, pleskavice, mlada čebula, ajvar… 

MOJA NAJLJUBŠA JED – pripravite objavo priprave najljubše jedi 

Objave bodo  gradivo za pridobitev ocene.  



 

PRIPRAVA PRVE OBJAVE - SLAVNOSTNI OBROK– velikonočni zajtrk 

Ta teden je teden priprav na Veliko noč. Zagotovo boste doma pomagali staršem pri pripravi 

številnih družinskih aktivnosti in jedi. Predlagam, da fotografirate: 

Dekoracije po stanovanju – šopek cvetja, cvetočih vej, čokoladnih zajčkov, … 

Praznični pogrinjek - fotografija slavnostno pripravljene mize – prt, prtički, pribor…. BREZ 

hrane 

Postopek priprave hrane – sodelujte pri peki potice, kuhanju šunke, jajc… in fotografirajte, 

Pripravljena jed – želim videti fotografije vaših pirhov (obvezno) in drugih jedi, 

Pripravljene mize z jedmi – preden se lotite pojedine. 

 

Sodelujte pri družinskih dejavnostih, kuhajte, pospravljaje, odnašajte smeti… in fotografirajte 

(in brišite neuspele fotografije).  

 

Andreja Š. Tomšič 

 

 


