
5. teden, GOSPODINJSTVO, 6.- RAZRED 

 

Pozdravljena dekleta in pozdravljeni fantje. 

Pred nami je delo za 5. teden od doma. Učna snov, o kateri bomo razpravljali, je označevanje živil. 

 Ko  kupujemo živila je potrebno preveriti, kakšno je to živilo, kaj je v njem, ali vsebuje hranila, ki jih 

ne želimo jesti, kako je pridelano in predelano živilo  in še mnogo drugih stvari. 

Primer:  mleko v embalaži, ki jo lahko tudi poimenujemo: tetrapak. 

 

  

Če tetrapak pogledamo, na njemu veliko piše,  veliko podatkov, nekatera sporočila so celo narisana. 

1. Kaj nas v resnici zanima, ko vzamemo mleko, jogurt  ali drugo živilo iz hladilnika? 

Razmislite in zapišite. 

Naloga za ta teden: 

Izberete eno živilo, ki ga imate doma: 

lonček z jogurtom ali sirni namaz, 

mleko….. ali kar koli drugega, kar je v embalaži. 

Kaj je napisano na embalaži? Preberete najpomembnejše zapise: 



2. Kako je zapisano, kaj je v embalaži?  

Ali je zapisano, kako mora biti živilo shranjeno? 

3. Do kdaj je živilo uporabno? Kako je to zapisano? 

Kaj še piše? Ali je zapisana hranilna vrednost živila? 

4. Koliko je tega živila v embalaži?  

Kakšna je cena živila? 

Če med zajtrkom berete zapise na embalaži od mleka, obstaja možnost, da ne boste nič zajtrkovali. 

Zapisov je veliko, mogoče preveč, da bi resnično  uspeli prebrati vse, kar piše. Pogosto so zapisi 

majhni.  Sploh pa kupujemo tisto, kar nam je dobro in kar poznamo, po okusu. 

Smiselno je, da preverimo res samo nekatere zapise ob nakupu. Občasno pogledamo, ali so  

proizvajalci sestavo živila spremenili. Pogosto je dodan sladkor v živilu, čeprav ga v resnici ni potrebno 

dodajati.  

Nakupovanje živil je kar naenkrat postalo zelo zahtevno opravilo. Sedaj smo v karanteni. V  tem 

obdobju  ne hodimo v šolo, na obiske in se ne družimo,  tudi v trgovino gre en družinski član in ne 

vsak dan. Zato, ker ni lahko oditi v trgovino. Imamo zaščitne maske in rokavice in varnostno razdaljo, 

ki jo moramo kljub temu ohraniti do drugih ljudi, ki niso del naše družine.  

Smo pa ljudje zelo domiselni.Dogovorili smo se, da bomo več uporabljali  spletno trgovino. V teh 

novih razmerah nam pride zelo prav. 

5. Ali lahko zapišete, zakaj nam ravno v teh razmerah spletna trgovina zelo ustreza?  

 

Učenke in učenci zapišete odgovore  na 5 vprašanj, ki so odebeljena in podčrtana v zvezke 

gospodinjstva. 

Na moj naslov pa odgovore pošljete  samo učenci 6.b oddelka. 

Ena učenka naše šole mi je napisala: naj ta virus že izgine. 

Zelo se strinjam z njo. 

 

Ostanite zdravi in pazite nase. 

Učiteljica Tatjana. 


