
SPH – sodobna priprava hrane 

 

Dragi učenci, 

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

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

pogrinjke, dekoracije in fotografirate. 

Ko dobimo učilnico, bomo začeli z objavami. Naša učilnica bo naše varno e-okolje, kjer 

bomo objavljali OBJAVE. 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 SPH. 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. 

Učenke in učenci, ki obiskujete pouk v sredo in v petek boste morali pripraviti in objaviti 3 

objave.  

Učenci, ki obiskujete pouk ob petkih, boste morali še opraviti NALOGO iz vaje Kakovost 

živil. Navodila za izvedbo vaje bom objavila v e-učilnici. (Za vajo, ki je ni bilo januarja). 

 

OBJAVE 

Pripraviti morate gradivo za 3 objave: 

SLAVNOSTNI OBROK – fotografirajte aktivnosti tega tedna ali druge slavnostne 

priložnosti npr. nedeljsko kosilo, 

KOSILO TEGA TEDNA - Objava slik priprave obroka, ki ste ga pripravili za družino, 

SLADICA – objava slik priprave sladice – resne sladice, ne palačink! 

 

PRMER: 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. 



Objave bodo gradivo za pridobitev ocene. Obljubim, da če se vrnemo v šolo, kuhamo zares! 

Dokler nimamo e-učilnice, mi lahko pišete na moj e naslov: andreja.tomsic@guest.arnes.si 

 

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

(in brišite neuspele fotografije). Fotografije morajo biti lepe. Pazite na osvetlitev, 

kompozicijo, pričakujem lepe fotografije dobre hrane! 

 

Andreja Š. Tomšič 

mailto:andreja.tomsic@guest.arnes.si

