
GOSPODINJSTVO, 6. Razred; 5. TEDEN 

Dragi učenci, 

Zelo slabo mi pošiljate slike opravljenega dela. Če ne zmorete sami, prosite starše, naj mi 

pošljejo fotografije opravljenega dela v vaših zvezkih.  

Ko končate z delom posameznega tedna, mi napišite e-sporočilo, v katerem se predstavite in 

priložite slike. Če zamujate z oddajo, mi pošljite vse skupaj in napišite kaj pošiljate. Ne 

pozabite se podpisati. 

Pričakujem, da bomo imeli pol manj težav, ko dobimo e-učilnico. E - učilnica je pripravljena. 

Uredite IAA račune. 

Ker vaših sporočil na arhiviram včasih koga prosim, da mi fotografije pošlje še enkrat. 

Prosim za razumevanje, takšnih težav v e - učilnici ne bomo imeli. 

 

ROK ZA ODDAJO NALOG 5. TEDNA JE : 18.4.2020 

 

 

1. Naloga tega tedna je še vedno Konzerviranje živil.  

Nadaljujemo z delom preteklega tedna, v tabele vpišite, kaj je bilo konzervirano na ta način. 

Če boste tabele natisnili, spremenite dokument iz pdf oblike v word in zbrišite moder tekst. 

Potrebujemo: 

Učbenik, stran 67 

Zvezek 

Pomoč staršev, pogled v shrambo, hladilnik, zamrzovalnik… 

 

2. Naloga tega tedna je Oznake in podatki na pakiranem živilu 

Potrebujemo: 

Učbenik, stran 71 

Zvezek 

1 pakirano živilo: 1l mleka, Nestle kosmički, kisla smetana, škatla piškotov… 

 

Tekst napisan s črno barvo prepišite, z modro ležečo pisavo sem pisala navodila, razlago…  



4. KONZERVIRANJE  SOLJO IN SLADKORJEM 

Če dodamo živilu zadostno količino soli ali sladkorja (več kot 50%), je vsa voda v živilu 

vezana na sladkor ali sol in ni dostopna MO. 

 

Konzerviranje s 

soljo 

 

 

Kaj je tako slano, da MO ne marajo? 

Konzerviranje s 

sladkorjem 

 
 

 

Kaj je tako sladko, da MO ne marajo? 

 

5. KONZERVIRANJE  S KISOM IN NARAVNO KISANJE 

 

Konzerviranje s 

kisom 

 

 

Kaj je tako kislo, da MO ne marajo? 

Naravno kisanje 
 

 

Nekateri prijazni MO skisajo živila, da hudobni ne pridejo blizu. 

Katera živila so skisana z njihovo pomočjo? 

 

 

 

 

 

 

  



Oznake in podatki na pakiranem živilu 

Preberi tekst v učbeniku na strani 71 – Oznake na pakiranem živilu 

Poišči embalažo živila in si oglej, kaj vse je na živilu napisano. 

Preriši, skiciraj embalažo živila. 

Iz embalaže prepiši zahtevane podatke! Vso potrebno razlago boš našel /a v učbeniku. 

Ime živila: 

Seznam sestavin: 

Pogoji shranjevanja: 

Navodila za uporabo: 

Informacija o hranilni vrednosti: – tabela, v kateri piše energijska vrednost, količina 

beljakovn, maščob, ogljikovih hidratov… PRERIŠI! (ta tabela bo zelo pomembna za snov 

prihodnjega tedna) 

Neto količina živila: 

Ime in naslov proizvajalca: 

Rok uporabe: 

 


