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Navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog

UVOD
Namen
Učno gradivo v obliki delovnih zvezkov je namenjeno predmetu gospodinjstvo v 5. in 6.
razredu. Naloge iz delovnega zvezka so namenjene:
5. razred
• spoznavanju koncepta družine, razumejo pomen imena in priimka ter domačega naslova,
interpretirajo pojme pripadnost, varnost, zaščita in razvoj, spoznajo načine preprečevanja
nesreč doma;
• razvijajo občutek odgovornosti za zadovoljevanje potreb, določijo fizične, čustvene,
intelektualne in socialne potrebe otrok, razvijejo občutek pomoči ljudem v stiski in ljudem s
posebnimi potrebami;
• razvijejo odgovornost za svoje zdravje, analizirajo pomen doma in družine za dobro počutje,
zdravje, higienske okoliščine, pravilno prehrano in varstvo pred nesrečami;
• razumejo, da so viri ključni za zadovoljevanje potreb, razlikujejo med oglasnimi in drugimi
informacijami v medijih, interpretirajo negativne učinke, ki jih spodbujajo oglasi in pojava
potrošništva;
• ovrednotijo porabo svojega časa, si določijo čas za pomoč in skupne naloge v družini,
ovrednotijo porabo svojega prostega časa;
• se seznanijo z oblikami denarja in različnimi načini plačevanja, razlikujejo med prihodki in
odhodki, interpretirajo funkcije denarja, izdelajo finančne načrte osebnih letnih stroškov,
razvijejo odnos do denarja;
• razlikujejo med naravnimi in umetnimi vlakni, razvrščajo in poimenujejo rastlinska in
živalska vlakna ter umetna vlakna iz predelanih snovi, s preiskusi razlikujejo lastnosti vlaken,
vedo, izdelajo praktičen izdelek, razlikujejo med tkanino, pletenino in vlaknino, poznajo
osnovne tkalske vezave, spoznajo pomen oblačil, razvrščajo oblačila, prepoznajo oblike,
namembnost in lastnosti oblačila, spoznajo vzorec, vrsto blaga in linijo oblačila za različne
priložnosti, razvrščajo tekstilne vzorce po namenu uporabe;
• prepoznajo različne tipe trgovin, interpretirajo prednosti in pomanjkljivosti različnih oblik
nakupov, spoznajo vlogo varstva potrošnikovih pravic, primerjajo različne načine oglaševanja
in oglasov, prepoznajo informativne, zavajajoče in z informacijami prenasičene oglase, znajo
razbrati bistvo sporočila v oglasu;
• spoznajo pomen načrtovanja nakupov, se seznanijo z načini načrtovanja nakupov, utemeljijo
svoje potrebe in želje po obleki, poznajo simbole za nego in vzdrževanje ter znajo razbrati
informacije z obesnega lističa;
• ponovijo pomen oznak za vzdrževanje perila glede na oznake, ki jih razberejo z obesnega
lističa, določajo temperaturo pralne kopeli za posamezno vrsto perila,
• utemeljijo pomen zdrave obutve, utemeljijo pomen vzdrževanja obutve.
6. razred
• razmišljajo o pravilnem ravnanju z odpadki, spoznajo pravilno ravnanje z odpadki, poznajo
razloge za onesnaženost v okolju, poznajo ekološko čiščenje;
• obrazložijo pojma proizvodnja in poraba, poiščejo informacije o proizvodih in storitvah, se
učijo o vplivih porabe na okolje;
• razumejo priporočila zdrave prehrane, interpretirajo prehrambne navade, spoznajo načine
prehranjevanja, spoznajo načine prehranjevanja, analizirajo človekove potrebe po hranilni in
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energijski vrednosti, razumejo informacije, ki jih razberejo iz deklaracije, razlikujejo znake
kakovosti, poznajo pojem blagovne znamke;
• razumejo pomen shranjevanja živil, razumejo pravilen način dela z živili, spoznajo znake
zastrupitve s hrano in osnovno ukrepanje v teh primerih;
• razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi, ustrezno sestavijo jedilnik za različne
obroke in različne priložnosti, analizirajo lastnosti živil, znajo pri svojem delu uporabljati
kuharske knjige, recepte, pri pripravi hrane organizirajo svoje delo po načelih higienskega
minimuma, poznajo pripomočke in aparate za obdelavo živil in priprave hrane, poznajo
kuhalno in servisno posodo in pribor, pripravljajo pogrinjke za različne priložnosti, usvajajo
primerno obnašanje pri jedi.
Vrste nalog v delovnem zvezku
Naloge, ki so namenjene utrjevanju in preverjanju znanja
Te naloge učenci1 rešujejo kot posamezniki, vendar jih lahko rešujejo tudi v skupinah. Naloge
so večinoma namenjene utrjevanju in (samo)preverjanju znanja. Ločiti je mogoče med
pravilnimi in nepravilnimi odgovori. Pomembno je, da učenci vedno dobijo »povratno
informacijo« o tem, ali so nalogo pravilno rešili. To informacijo lahko dobijo od sošolcev in
sošolk ali od učiteljice.2 Pedagoško zanimiva je tudi tretja možnost: učiteljica naroči učencem,
naj sami preverijo, ali so njihovi odgovori pravilni. To lahko storijo tako, da pravilni odgovor
poiščejo v učbeniku, enciklopedijah ali drugih knjigah, na spletu ali še kje drugje.
Naloge, namenjene izražanju mnenj
Običajno te vrste nalog že zahtevajo obrazložitev učenčevega odgovora. To je ključni del
pedagoške strategije, ki je vgrajena v naloge. Ni toliko pomembno, za kateri odgovor se
(vsebinsko gledano) učenci odločijo. Pomembnejše je, kako utemeljijo svoje odgovore, katere
spoznavne, socialne ali moralne razloge (argumente) navedejo za svojo izbiro kako upravičijo
izbire, kako jih znajo zagovarjati pred drugimi itd.
Kako in kdaj uporabljati delovna zvezka
Naloge v delovnih zvezkih se skladno z učnim načrtom za gospodinjstvo vežejo na vsebinska
poglavja, znotraj teh pa na tematske celote. Vendar ni treba, da učenci rešujejo naloge
natančno v takšnem zaporedju, v kakršnem so natisnjene.
Pojasnila o označevanju nalog v tem priročniku
V Navodilih za uporabo delovnih zvezkov za predmet gospodinjstvo z rešitvami nalog za 5. in
6. razred smo vprašanja v nalogah, ki niso označena z zaporedno črko, dopolnili tako, da smo
jih ločili z a, b, c … Da ne bo nejasnosti, smo pri teh nalogah prepisali celo vprašanje. V
ponatisu delovnih zvezkov bodo vprašanja v nalogah označena tako kot v teh rešitvah.
Vprašanja, ki so v delovnih zvezkih že označena s črkami a, b, c …, imajo v rešitvah
navedene samo odgovore.

1

2

V tem priročniku izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. Enako velja za prosojnice in delovne liste.
V tem priročniku izraz učiteljica velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Enako velja za prosojnice in delovne liste.
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Z učenci smo tudi preskusili delovne zvezke in ugotovili, da je potrebno tri naloge v
delovnem zvezku za 5. razred (poglavje Družinsko gospodarjenje) poenostaviti.
Poenostavljene naloge bodo natisnjene v prvem ponatisu delovnih zvezkov. Katere naloge
smo poenostavili, je razvidno iz teh navodil in so označene z znakom ■. Napisani sta obe
različici nalog (stara in nova) z rešitvami.
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GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLC(K)E
DOM, ZDRAVJE IN UČENJE
1. naloga
Živijo, Tina!
Preseli smo se, zato ti sporočam svoj novi N A S L O V: Ribja U L I C A 14,
P O Š T A Koper, P O Š T N A Š T E V I L K A 6000. Pri selitvi so nam ful pomagali
S O R O D N I K I. Mama je P O S K R B E L A, da se z Janezom v novem stanovanju
počutiva V A R N O, zato nama je kupila psičko Liso. To je ful dobr. Ker je bilo pri selitvi
veliko dela, sva morala S T A R Š E M ves čas P O M A G A T I. Stalno nekaj
pospravljamo. Mama nama je povedala, da pride k nam živet P R A B A B I C A, na katero
sem zelo N A V E Z A N A. To bo carsko. Odslej ne bomo več E N O S T A R Š E V S K A
družina, ampak R A Z Š I R J E N A družina. Toliko za danes. Se ti še javim.
LP
Maja
Opomba:
V delovnem zvezku (tretja izdaja, prvi natis, 2014) pri besedi sorodniki manjka ena črtica.
2. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori:
a) Nož ne sme biti na robu delovne mize, saj lahko pade z nje in nas poškoduje.
b) Električni kabel ne sme biti v koritu, polnem vode, saj nas bo stresel električni tok.
c) Igračka avtomobilček ne sme biti na tleh, saj se lahko spotaknemo in poškodujemo.
d) Vrela voda s štedilnika ne sme kapljati na tla, saj nas lahko opeče ali nam spodrsne.
e) Čistila ne smejo biti dostopna otrokom, zato jih moramo postaviti na višje police.
f) Električne naprave ne smejo biti v bližini vode, da nas ne strese elektrika.
g) Na tleh ne sme biti vode, saj nam lahko zdrsne.
h) Električni aparat ne sme biti na robu delovne mize, saj lahko otrok potegne kabel in
se poškoduje.
i) Plinska jeklenka ne sme biti dosegljiva majhnim otrokom, saj se s plinom lahko
zastrupijo ali povzročijo eksplozijo.
j) Skodelica vročega napitka ne sme biti na robu delovne mize, saj lahko pade in nas
tekočina opeče.
3. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Naloga je namenjena izražanju mnenj. Možni odgovori:
a) Od prijatelja/-ice si dobil/-a razglednico. Ali je prav, da jo drugi člani družine preberejo,
preden ti jo izročijo?
Odgovor: NE.
Utemeljitev: Člani družine bi s tem kršili pravico do zasebnosti (16. člen Konvencije o
otrokovih pravicah).
Navodila za uporabo delovnih zvezkov za predmet GOSPODINJSTVO z rešitvami nalog za 5. in 6. razred
6

i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01 256 62 49; faks: 01 257 41 64; i2-lj@amadej.si; http://www.i2-lj.si/

b) V šoli si dobil/-a zelo slabo oceno. Ali imaš pravico, da o tem nikomur ne poveš?
Odgovor: NE.
Utemeljitev: Staršem oz. skrbnikom bi otrok moral povedati, saj so zanj odgovorni.
c) Po telefonu se pogovarjaš s prijateljem/-ico. Ali imaš pravico, da se pogovarjaš na samem,
tako da drugi člani družine ne slišijo tvojega pogovora?
Odgovor: DA.
Utemeljitev: Vsak človek ima pravico do zasebnosti (16. člen Konvencije o otrokovih
pravicah).
č) Učenec iz 9. razreda te pogosto počaka po pouku, ti grozi in od tebe zahteva denar. Ali
imaš pravico, da tega ne zaupaš nikomur, ker želiš sam rešiti problem?
Odgovor: NE.
Utemeljitev: Otroke moramo zaščiti pred nasiljem (16. člen Konvencije o otrokovih
pravicah). Nasilje je treba prijaviti staršem, prijateljem, učiteljem, svetovalnemu
delavcu, ravnatelju, drugim odraslim, policiji ali na telefon za otroke in mladostnike
(telefon TOM).
d) Imaš spominsko knjigo, v katero je najboljši/-a prijatelj/-ica napisal/-a in narisal/-a nekaj,
kar ti je zelo všeč. Ali imaš pravico, da tega nikomur ne pokažeš?
Odgovor: DA.
Utemeljitev: Vsak človek ima pravico do zasebnosti (16. člen Konvencije o otrokovih
pravicah).
4. naloga
a) 112
b) 112
c) 113
č) Sporočimo osnovne podatke o nesreči ali požaru, torej kdo kliče, kaj, kje (točno
lokacijo ali naslov najbližjega oz. znanega objekta, cestne povezave med dvema
krajema) ali približno drugega znanega objekta) in kdaj se je zgodilo, koliko je
ponesrečencev (ali sta ogrožena življenje in zdravje ljudi).
Dežurni uslužbenec na številki 112 ali 113 se na podlagi posredovanih podatkov odloči,
katere enote (reševalci, policija, gasilci) bo aktiviral, po kakšnem vrstnem redu in v
kakšnem obsegu.
5. naloga
OPEKLINE
Manjše opekline ohladimo z mrzlo vodo. DA
Opečenega mesta se ne dotikamo. Ko nastane mehur, ga predremo s šivanko. NE
Večjo opeklino ohladimo z mrzlo vodo. Nato se odpravimo k zdravniku. DA
UDARCI
Če nastane buška, jo hladimo z mrzlo vodo. DA
Če po udarcu začnemo bruhati, gremo k zdravniku ali pa ga pokličemo. DA
Če po udarcu bruhamo, vzamemo tableto proti slabosti. NE
UREZNINE
Če se urežemo z umazanim rezilom, rane ne povežemo, saj se tako hitreje zaceli. NE
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Če ureznina ni globoka, rano razkužimo in nanjo nalepimo obliž. DA
Če je ureznina globoka, rano povežemo in gremo k zdravniku. DA
ČE DOBIMO KLOPA
Klopa pustimo, da odpade sam. NE
Klopa s pinceto previdno odstranimo. DA
Če okoli mesta, kjer smo imeli klopa, koža postane rdeča, obiščemo zdravnika. DA
6. naloga
Navedeni so nekateri izdelki
osvežilec zraka, pršilo proti ščurkom
in mravljam, odstranjevalec laka za
nohte
sredstvo za zatiranje rastlinskih uši

razredčila za barve, lepilo, sredstva za
uničevanje glivičnih bolezni na
rastlinah
čistila za odtoke, osvežilec zraka,
premazi za barve, sredstvo za zatiranje
lesnih insektov, pršila proti mrčesu
petarde, rakete

čistilo za pečice, odmaševalec
odtokov, odstranjevalec vlage,
varekina
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Piktogrami so razdeljeni v 3 skupine:
Nevarne fizikalne lastnosti:

Zdravju nevarne lastnosti:

Okolju nevarne lastnosti:

7. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Naloga je namenjena izražanju mnenj.
Vrsta potrebe

Ali lahko to
kupimo?

a) Potrebujemo znanje.

NE

b) Potrebujemo novo kolo.
c) Potrebujemo zdrave
zobe.
č) Potrebujemo prijatelje.

DA
NE

d) Potrebujemo zdravo
hrano
e) Potrebujemo prijazne
sosede.
f) Potrebujemo, da nas
drugi spoštujejo.
g) Potrebujemo službo,
ki jo bomo opravljali z
veseljem.
h) Potrebujemo zdravo in
močno telo.

DA

NE

NE
NE
NE
NE

Če si odgovoril/-a NE, napiši, kako
moramo ravnati, DA bomo zadovoljili
potrebo.
Možen odgovor: Se učimo, več sprašujemo
druge ljudi, beremo knjige, hodimo v šolo.
Možen odgovor: Skrbimo za ustno higieno,
zato si redno umivamo zobe.
Možen odgovor: Smo kolegialni, prijazni
do drugih in jim pomagamo.
Možen odgovor: Smo spoštljivi, prijazni do
drugih in se pogovarjamo z njimi.
Možen odgovor: Smo pošteni, spoštljivi do
drugih.
Možen odgovor: Uspešno zaključimo
šolanje in se prijavimo na delovno mesto,
ki nam ustreza.
Možen odgovor: Se zdravo prehranjujemo,
telovadimo, dovolj spimo in skrbimo za
osebno higieno.
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8. naloga

9. naloga
Z zobno pasto in ZOBNO ŠČETKO odstranimo OSTANKE HRANE, s katerimi se
HRANIJO bakterije, ki ŽIVIJO v ustni VOTLINI. Te bakterije IZLOČAJO kislo snov, ki
UNIČUJE površino zob.
10. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
11. naloga
OSEBNA HIGIENA

umivanje zob, tuširanje, čiščenje nohtov

DRUŽINSKA HIGIENA

pranje posteljnega perila, pomivanje posode, sesanje
prahu po stanovanju, likanje majice, čiščenje čevljev,
čiščenje štedilnika, likanje posteljnega perila

JAVNA HIGIENA

pobiranje smeti v parku, košenje trave ob cesti,
praznjenje smetnjakov, razkuževanje nog v javnih
kopališčih, skrb za čistočo v šolskih sanitarijah

12. naloga
Možen odgovor: Pred jedjo si moramo umiti roke, da z njih speremo bakterije.
13. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
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Možne rešitve:
1. dan
kruh z margarino in
marmelado

2. dan
kruh z margarino in
medom

3. dan
kruh s pašteto brez
konzervansov

Košček pice, pomaranča

mlečni zdrob, jabolko

kosilo

ovseni kruh s sirom,
jabolko
porova juha, čufti v
paradižnikovi omaki,
pire krompir, rdeča pesa

goveja juha, pečen
piščanec, praženi krompir,
soparjen brokoli

juha iz brstičnega ohrovta,
špageti z bolonjsko omako,
zelena solata

malica

ajdova žemlja, kefir

polbeli kruh, tunin namaz

jabolčni žepek, limonada

večerja

hrenovke s kruhom

mlečni riž

polenta z mlekom

zajtrk
malica

14. naloga
kruh F
sladkor K
olje D
kosmiči M
kis C
jogurt A
testenine F
sir A
maslo A
pršut E
čips I
pokovka H
čaj G
skuta A
pašteta L
čokolada B
hrenovka Č

A mleko
B kakav
C jabolko, grozdje
Č piščančje, goveje in telečje meso
D sončnica, buča, oliva
E svinjsko stegno
F pšenica
G šipek, hibiskus, lipa, cvetje
H koruza
I krompir
J pšenica
K sladkorna pesa
L ribe, gosja in goveja jetra
M koruza, pšenica

15. naloga
Posoda za maso, metlica za stepanje ali električni mešalnik, ponev, zajemalka, lopatica
za obračanje, krožnik, nož ali žlica za mazanje marmelade.
16. naloga
a) Pravilen je 2. odgovor.
Utemeljitev: Ker v tem času najmanj pozabimo in snov bolje utrdimo.
b) Pravilen je 2. odgovor.
Utemeljitev: Prižgane naprave, kot so televizor, radio, prenosni telefon in računalnik,
motijo našo miselno zbranost oz. koncentracijo, zato nas ovirajo pri učenju.
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c) Pravilen odgovor je 2.
Utemeljitev: Priporočeno je, da se učenec uči vsak dan po eno uro, pri čemer učno snov
ponavlja in utrjuje.
Če se uči le en dan, učne snovi ne more ponoviti, zato jo hitreje pozabi ali pa pomeša
informacije (vsebine). Pri tem se zmanjšata motivacija za učenje in razumevanje snovi.
Če je učenec slabo pripravljen, postane učna snov nepomembna in vodi v odpor do
učenja na splošno.

17. naloga
Obkrožimo pravilna odgovora a in f.
Prekrižamo napačne odgovore c, č, e.
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DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

■

1. naloga
Pravilen odgovor je TOLAR.

Pravilen odgovor je DA.
Utemeljitev: Vrednostni boni in tolarji so zamenljivi za evre v Banki Slovenije v
Ljubljani brez časovne omejitve.
Opomba:
V delovnem zvezku (tretja izdaja, prvi natis, 2014) bo vprašanje, kateri plačilni sredstvi smo
uporabljali pred evrom, popravljeno. Glasilo se bo: Katero plačilno sredstvo smo uporabljali
pred evrom: vrednostni bon, tolar ali dinar? Obkroži ime pod sliko.
2. naloga
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3. naloga

4. naloga
Naloga je namenjena izražanju mnenj.

■

5. naloga
Današnjo vrednost delnic preberemo v preglednici Delniški tečaj, ki je navedena v delovnem
zvezku na strani 21.
Število
delnic
družine
Šparavec

Izdajatelj

6

Cinkarna Celje

2

Helios

42

Inles

Vrednost
ene delnice
ob nakupu
v€

Današnja
vrednost
delnice v
€

Današnja
razlika
vrednosti
delnice +/v€

Današnja
skupna
vrednost
delnic
v€

94,46

92,50

-1,96

555,00

400,20

500,01

99,81

1.000,02

3,96

3,80

-0,16

159,60

1.533,12

1.714,62
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V spodnji razpredelnici obkroži, katere delnice prinašajo dobiček in katere izgubo. Enako
stori za vse delnice skupaj.
Izdajatelj delnic
Cinkarna Celje
Helios
Inles
SKUPAJ

IZGUBA

dobiček

izguba

DOBIČEK

IZGUBA

dobiček

izguba

DOBIČEK

Da bo 5. naloga učencem in učenkam razumljivejša, bo v drugem natisu tretje izdaje
delovnega zvezka dopolnjena tako, kot je navedena spodaj. Priporočamo, da jo rešite z
učenci.
Nekaj privarčevanega denarja je družina Šparavec vložila v delnice.

Vir: Delo; www.delo.si/gospodarstvo/borza/delnice, dostopno 20. 11. 2013.
S pomočjo zgornjih delniških tečajev v spodnjo razpredelnico prepiši današnjo vrednost ene
delnice, ki je napisna v stolpcu »Zaklj. tečaj«. Nato izračunaj, koliko so bile delnice vredne ob
nakupu in koliko so vredne danes. V zadnji stolpec vpiši razliko med vrednostjo delnic ob
nakupu in njihovo današnjo vrednostjo.
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Delnice družine Šparavec
Vrednost
ene delnice
v stolpcu
»Zaklj.
tečaj« v €

Skupna
vrednost
delnic ob
nakupu v €

Skupna
vrednost
delnic po
ceni »Zaklj.
tečaja« v €

Razlika v skupni
vrednosti delnic
ob nakupu in na
datum »Zaklj.
Tečaja« v €

Število
delnic
družine
Šparavec

Izdajatelj

Vrednost ene
delnice ob
nakupu v €

6

Cinkarna
Celje

94,46

92,50

566,76

555,00

-11,76

2

Helios

400,20

500,01

800,40

1.000,02

199,60

42

Inles

3,96

3,80

166,32

159,60

- 6,72
+181,28

V spodnji razpredelnici obkroži, katere delnice družine Šparovec prinašajo dobiček in katere
izgubo. Enako stori za vse delnice skupaj.
Izdajatelj delnic
Cinkarna Celje
Helios
Inles
SKUPAJ

IZGUBA

dobiček

izguba

DOBIČEK

IZGUBA

dobiček

izguba

DOBIČEK

6. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu učencev in izražanju mnenj.

■

7. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Februarja sta oče in mati prejela 1.313 € plače, skupnih prihodkov pa je bilo 1.593 €.
b) Oglej si še plače v preostalih mesecih. Zakaj so v različnih mesecih različno visoke plače?
Obkroži pravilne odgovore. Vsi odgovori so pravilni.
Vsak mesec so stroški za stanovanje, elektriko, RTV, komunalo in telefon različni. Zakaj?
Stroški so različni zaradi različne porabe.
c) Novakovi imajo mesečni obrok posojila 83,00 €. Ali Novakovi glede na svoje prihodke in
odhodke lahko kupijo še televizijski sprejemnik na obroke? DA.
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č) Kateri mesec najbrž načrtujejo dvig denarja z varčevalnega računa?
Učenec se lahko poljubno odloči za januar, februar, marec ali april.
d) Koliko lahko največ dvignejo? Zakaj bodo ta denar verjetno porabili? Naloga je namenjena
izražanju mnenj. Učenec se sam odloči, koliko denarja bodo dvignili in za kaj ga bodo
porabili.
e) Oče in mama sta dobila 1.281,00 € dodatka za letni dopust. Ali so ves dodatek za letni
dopust shranili na varčevalni račun? NE.
f) Stroški za hrano so približno vsak mesec enaki. Kaj bi se zgodilo s stroški prehrane, če bi
družina Novak dobila dojenčka? Nekateri nujni stroški bi se povečali. Če predpostavimo,
da bi mati dojila dojenčka, se stroški za hrano ne bi povečali.
g) Ali bi se stroški za stanovanje, elektriko, RTV, komunalo in telefon spremenili, če bi
družina Novak dobila dojenčka? DA. Če se družina poveča, se povečajo stroški.
h) Za Matejevo plesno šolo vsak mesec plačajo 65 €. Ali bi se povečal znesek za
(nenačrtovane) odhodke, če bi se Matej odpovedal plesni šoli? DA.
i) Družina Novak je zavarovala svoj avto in za to plačala 520 €. Ker so zavarovali avto, jim
bo zavarovalnica v primeru poškodbe vozila vrnila strošek popravila. Ali meniš, da je bila
odločitev za zavarovanje avtomobila pravilna?
DA. Zakaj? Zavarovalnica jim bo v primeru poškodbe vozila povrnila stroške popravila.
Da bo 7. naloga učencem in učenkam razumljivejša, bo v drugem natisu tretje izdaje tega
delovnega zvezka dopolnjena tako, kot je navedena spodaj. Priporočamo, da jo rešite z
učenci.
a) Februarja sta oče in mati skupaj prejela __________ € plače, aprila pa
_________________€.
b) Oglej si še plače v preostalih mesecih. Zakaj imata mama in oče v različnih mesecih
različno visoke plače? Obkroži pravilne odgovore. Možnih je več odgovorov.
• Bolniška odsotnost.
• Znižanje plače.
• Koriščenje rednega letnega dopusta.
• Različno število delovnih dni v mesecu.
c) Koliko so znašali nujni odhodki družine Novak v mesecu januarju? ____________ €.
č) Koliko so znašali drugi odhodki družine Novak v mesecu marcu? ____________ €.
d) Vsak mesec so stroški za stanovanje, elektriko, komunalo in telefon različni. Zakaj?
___________________________________________________________________
e) Ali bi se nujni odhodki družine Novak spremenili, če bi družina dobila dojenčka? Obkroži
odgovor.
DA
NE
Zakaj? _______________________________________________________________
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f) Oče in mama sta skupaj dobila ____________ € dodatka za letni dopust. Ali sta ves
dodatek za letni dopust shranila na varčevalni račun? Obkroži odgovor.
DA
NE
g) Za Matejevo plesno šolo vsak mesec plačajo ______ €.
h) Koliko denarja lahko družina Novak vsak mesec prihrani in ga položi na varčevalni račun,
če Matej preneha obiskovati plesno šolo? _______ €.
i) Koliko je družina Novak plačala za Matejeve zimske počitnice? ____________ €.
j) Koliko je družina Novak meseca februarja porabila za Matejeve šolske potrebščine?
____________ €.
k) Družina Novak je zavarovala svoj avto in za to plačala ____________ €.
8. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Kreditna kartica: enkrat na mesec
Plačilna kartica: takoj
b) Drugi del naloge je namenjen izražanju lastnega mnenja.
9. naloga
Naloga je namenjena izražanju mnenj.
10. naloga
kruh Č
prtiček iz čipk B
sandali E
stara igrača G
kopalna kad H
žoga za odbojko C
zimska oblačila za vso družino P
violina I
obleka za posebno priložnost D
vijaki in izvijači A
zvezek K
knjiga, ki jo je teže najti L
risalni listi K
telečji zrezek O
grenivke F
nagelj R
namizna svetilka N
usnjena torbica M

A trgovina z električnim in s tehničnim materialom
B trgovina s spominki
C trgovina z izdelki za šport
Č živilska trgovina
D butik z oblačili
E trgovina s čevlji
F trgovina s sadjem in z zelenjavo
G “bolšji” sejem
H trgovina s kopalniško opremo
I glasbena trgovina
J trafika
K papirnica
L knjigarna
M trgovina z usnjeno galanterijo
N trgovina s svetili
O mesnica
P veleblagovnica
R cvetličarna
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11. naloga
a) 180 €.
b) 140 €.
c) 80 €.
č) 40 €.
12. naloga
a) izjemen, sijajno, cenejši, fantastičen, zadovoljstvo
b) Pravilen je 3. odgovor.
c) NE
Utemeljitev: Naloga je namenjena izražanju mnenj.
Možen odgovor: Oglaševalec predstavi le dobre lastnosti določenega izdelka, slabih sploh
ne navaja.
13. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
14. naloga
Naloge so namenjene izražanju mnenj. Možni odgovori:
a) DA.
Utemeljitev: Garancija zagotavlja, da morajo kupcu zamenjati izdelek z enakim, ki nima
napake.
b) DA.
Utemeljitev: Garancija zagotavlja, da morajo na servisu izdelek popraviti ali zamenjati z
enakim, ki nima napake.
c) NE.
Utemeljitev: Ker je moja napaka in ne tovarniška.
č) NE.
Utemeljitev: Ker je pretekel garancijski rok.
15. naloga
Pravilni odgovori:
- Datum, do katerega je živilo uporabno.
- Navodila za uporabo (če moramo živilo še kuhati ali drugače pripraviti).
- Barva živila (včasih je uporabljen tudi izraz barvila).
- Država, v kateri so živilo pripravili.
- Sestavine (snovi, ki so v živilu).
- Ime živila.
- Neto teža živila.
- Ime proizvajalca živila.
- Količina energije, ki jo dobi telo s tem živilom.
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16. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) V katerih jezikih so napisani podatki o živilu? V italijanskem, španskem, angleškem,
nemškem, francoskem, nizozemskem, švedskem in finskem jeziku.
b) V katerem jeziku pa manjkajo? V slovenskem jeziku.
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TEKSTIL IN OBUTEV
1. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Na fotografiji je NAFTNA PLOŠČAD, s katere črpajo NAFTO. Iz nje pridobivajo
majhna zrnca, iz katerih izdelujejo SINTETIČNA vlakna.
b) Na fotografiji je zapredek, ki ga naredi GOSENICA SVILOPREJKA. V zapredku,
imenovanem KOKON, je nit, iz katere izdelajo tkanino, ki se imenuje SVILA.
c) Na fotografiji je OVCA; iz njene dlake pridobijo nit. Takšno nit lahko pridobimo tudi iz
dlake nekaterih drugih živali. Katerih? Iz dlake KAMEL, LAM IN ZAJCEV.
č) Na fotografiji je LES, iz katerega lahko pridobijo UMETNA vlakna.
d) Na fotografiji je LAN, iz katerega lahko pridobijo LANENA vlakna.
e) Na fotografiji je BOMBAŽEVEC, iz katerega lahko
pridobijo BOMBAŽNA vlakna.
2. naloga
NARAVNA RASTLINSKA
VLAKNA
NARAVNA ŽIVALSKA
VLAKNA
UMETNA VLAKNA

so trdna, so udobna, vpijajo vlago in znoj, se mečkajo,
poškodujejo jih škodljivci (glivice, plesni)
so udobna, so prožna, so kodrava, so gladka in se
svetijo, vpijajo vlago in znoj, napadajo jih insekti
(molji)
so trdna, so prožna, so gladka in se svetijo, ne
razpadejo, ko jih zavržemo, slabo vpijajo vlago, se ne
mečkajo

2. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Z beljenjem, barvanjem in tiskanjem spremenijo
a) lastnost blaga.
b) videz blaga.
c) lastnost in videz blaga.
S kosmatenjem spremenijo
a) lastnost blaga.
b) videz blaga.
c) lastnost in videz blaga.
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Z apretiranjem spremenijo
a) lastnost blaga.
b) videz blaga.
c) lastnost in videz blaga.
4. naloga

5. naloga

6. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
7. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
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8. naloga

Pomanjkljivosti: poševen šiv na žepu, manjka gumb na rokavu, gumb je zamaknjen
(prišit) na napačno stran, ena stran srajce je krajša od druge, stranska izreza nista
enaka, nenatančen šiv na desnem rokavu.
9. naloga
Ime
oblačila
Trenirka
Večerna
obleka
Pižama
Dežni
plašč
Kopalke
Spodnja
majica
Zimska
kapa
Zimski
plašč

Neprem
očljivo

Vpojn
o

X

Trdno

X

X
X

Mehko

Zračn
o

Se ne
mečk
a

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Topl
o

X
X

X
X

Razteglji
vo

X

X

X
X

Se tesno
prilega

X

X

X
X

10. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a)
XS – zelo majhna
S – majhna
M – srednja
L – velika
XL – zelo velika
b) Doma si oglej etikete na svojih oblačilih in odgovori na vprašanja. Na katerih vrstah oblačil
si našel/-a oznake velikosti v obliki črk?
Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori so: MAJICA, JOPICA,
PULOVER, SPODNJE PERILO …
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c)
- Na katerih vrstah oblačil je velikost označena z leti starosti? Na primer na HLAČAH.
- Na katerih vrstah oblačil je velikost označena s centimetri telesne višine? Na primer na
MAJICI in SPODNJEM PERILU.
11. naloga

OKRASNE
BLEŠČICE

SUKANCI

ELASTIKA

VARNOSTNA
ZAPONKA

VRVICA

STISKAČI

OKRASNI
NAŠITEK

ZAPONKA

POŠEVNI
OBROBNI TRAK

12. naloga

B

A

G

D

E

F

Č

C

13. naloga
Nekaj možnih odgovorov:
Hotelska soba

Tekstilni izdelek
posteljnina
zavese

Prva pomoč – mavčarna

obveza
rjuhe

Gasilsko tekmovanje

zastava
tepih

Namen uporabe
Zaščiti vzmetnice, odeje in
vzglavnike, ohranja čistočo.
Z njimi opremimo,
okrasimo in zatemnimo
stanovanje, varujejo našo
zasebnost.
Zaščiti poškodbe.
Zaščitijo vzmetnice,
ohranjajo čistočo.
Okrasi prizorišče.
Okrasi prizorišče.
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14. naloga
Znaki

Pomen znakov
Oblačila peremo pri temperaturi vode 95 stopinj, dovoljeno
je kemično čiščenje, ni dovoljeno sušenje v bobnu, likamo pri
najvišji temperaturi.
Oblačila peremo pri temperaturi vode 40 stopinj, dovoljena
sta kemično čiščenje in sušenje v bobnu pri nižji temperaturi,
likamo pri temperaturi do 110 stopinj.
Oblačila peremo pri temperaturi vode 60 stopinj, dovoljena
sta kemično čiščenje in sušenje v bobnu pri višji temperaturi,
likamo pri temperaturi do 150 stopinj.
Oblačila peremo ročno, ni dovoljeno kemično čiščenje,
sušimo neožeti izdelek, likamo pri temperaturi do 110 stopinj.
Pranje v pralnem stroju ni dovoljeno, dovoljeno je kemično
čiščenje, sušenje v bobnu in likanje nista dovoljena.
Oblačila peremo pri temperaturi vode 30 stopinj, ni
dovoljeno kemično čiščenje, oblačila moramo sušiti na vrvi,
likanje ni dovoljeno.

15. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a)

Bombažna kuhinjska krpa
Ali bi smeli bombažno kuhinjsko krpo prati v pralnem stroju? DA.
Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi izbral/-a za ta tekstilni izdelek. A
b)

Volnen pulover
Ali bi smeli volnen pulover prati v pralnem stroju? NE.
c)

Barvna majica
Ali bi smeli barvno majico prati v pralnem stroju? DA.
Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi izbral/-a za ta tekstilni izdelek. B
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č)

Svilena ruta
Ali bi smeli svileno ruto prati v pralnem stroju? DA.
Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi izbral/-a za ta tekstilni izdelek. C
16. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a)
Znaka pomenita, da je podplat narejen iz usnja.
b)
Znaka pomenita, da sta podlaga in vložek narejena iz tekstilnih
materialov.
c)
Znaka pomenita, da je zgornji del narejen iz kritega usnja.

č)
Znaka pomenita, da je podplat narejen iz drugih materialov.

17. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
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GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC(K)E
PROIZVODNJA, POTROŠNJA IN VAROVANJE OKOLJA
1. naloga

2. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
3. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Možni odgovori:
NAZIV
1.

Frizerstvo Sonja

2.
3.

Snaga
T2

4.
5.
6.

NLB
Inštrukcije, s. p.
Celovška pekarna

VRSTA STORITVE ALI
PROIZVODNJE
osebna storitev
komunalna storitev
telekomunikacijska
storitev
finančna storitev
intelektualna storitev
proizvodni obrat

STORITEV ALI IZDELEK
urejanje ženskih in moških
frizur
odvoz odpadkov
telefon, medmrežje
vodenje bančnih računov
inštruiranje
pekovski izdelki
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4. naloga

Hrana!

Družinska jadrnica?

Mikrovalovna
pečica?

Električna energija!

Voda!

Prenosni telefon?

Stanovanje!

Oblačila!

Osebno vozilo?

5. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu in izražanju mnenja.
Možni odgovori so:
dobava elektrike, zavarovalniške storitve, čiščenje prostorov, bančne storitve, odvoz
smeti, telefonske povezave, beljenje, svetovni splet, popravilo računalnikov, gretje,
pošta, dobava vode.
6. naloga Na fotografiji smo navedli 1 primer za vsak zabojnik.
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7. naloga
ZNAK

POMEN ZNAKA
Embalaža izdelka je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo.
Embalažo stisni, da bo imela manjšo prostornino, in jo odvrzi v koš.
Embalažo je treba odvreči na primerno mesto.
Embalaža je namenjena pakiranju živil.

8. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a)

b)
Navedi še dve naravni čistili in napiši, za kaj ju uporabljamo.
Limona je učinkovita pri odstranjevanju večine bakterij.
Soda bikarbona čisti, deodorira, mehča vodo, razmaščuje.
Sol odmašuje odtoke in odstranjuje madeže.
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9. naloga
ZNAK

POMEN ZNAKA
Vnetljivo
Strupeno
Zdravju škodljivo
Okolju nevarno
Eksplozivno
Jedko

10. naloga
NEVARNI GOSPODINJSKI
ODPADKI

KOSOVNI ODPADKI

odsluženi avtomobilski akumulator, baterijski vložki,
barva za sobne stene, barva za kovino, čistilo varekina,
uporabljeno olje iz kuhinje, zaslon, električna igrača,
toner, odsluženi telefon, zdravila, kozmetična sredstva z
znakom za nevarne snovi na embalaži, pralna sredstva
z znakom za nevarne snovi na embalaži
kopalna kad, vodovodna pipa, garderobna omara, okvir
ležišča, nočna omarica, lesena polica, preproga,
predpražnik, vzmetnica, kavč, samostoječa luč, lestenec

11. naloga
a)

Opis škode v okolju: Onesnaževanje in zastrupljanje ozračja.
Kaj je povzročilo škodo? Škodljivi plini.
b)

Opis škode v okolju: Onesnaževanje in zastrupljanje vode ter podtalnice.
Kaj je povzročilo škodo? Odpadki.
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c)

Opis škode v okolju: Škodljive snovi v prsti.
Kaj je povzročilo škodo? Škropljenje polj s pesticidi.
12. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a)
veter O
vodni tok rek O
nafta N
sonce O
premog N
zemeljski plin N
biološka goriva iz rastlin, ki jih goji človek O
plima in oseka O
jedrska energija N
lesna goriva O
b) Katere vrste energije uporabljate doma?
Vprašanje je namenjeno samostojnemu delu.
c) Katere vrste energije uporabljamo v Republiki Sloveniji?
Možni odgovori: Uporabljamo vodne vire, vetrne vire, jedrsko energijo, električno
energijo, zemeljski plin, trda goriva, lesno energijo.
č) V Sloveniji bi lahko uporabljali geotermalno energijo in energijo plimovanja.
13. naloga
Pravilen je odgovor B.
Utemeljitev: Ima oznako A++, kar pomeni, da porabi najmanj energije.
14. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
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O PREHRANI
1. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu in izražanju mnenja.
2. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
3. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
4. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Možne rešitve:
košarka

Čas trajanja dejavnosti
27
minut

229,50

kcal

pospravljanje sobe

10

minut

32

kcal

učenje

60

minut

102

kcal

nogomet

13

minut 117

kcal

Dejavnost

Energija

PORABLJENA ENERGIJA (skupaj)

480,50

kcal

PORABLJENA ENERGIJA (skupaj)

2.018,10

kJ

5. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) V živilih, ki jih ponazarja risba, je veliko ogljikovih hidratov.
b) Zakaj telo potrebuje to vrsto hranilnih snovi? So pomemben vir energije.
c) Naloga je namenjena samostojnemu delu.
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6. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Živila, ki imajo veliko vlaknin:

b) Vlaknine so za telo zelo koristne. Zakaj? Vlaknine so koristne za delovanje črevesja.
7. naloga
a) Možni odgovori: pšenica, rž, pira, ječmen, koruza, oves, proso.
b) Odgovor: Bela moka nima ovojnice zrn, imenovane otrobi. Če ne odstranijo ovojnic,
dobijo temnejšo moko. Črna pšenična moka je iz neoluščenih semen.
c) Osnovne sestavine za izdelavo kruha so žitna moka, voda, kvas in sol. Da dobimo
različne vrste kruha, osnovnim sestavinam dodajamo tudi druge sestavine, kot so otrobi,
mak, kalčki, semena, sadje, različne vrste moke (sojina, krompirjeva ...), škrob, gluten,
jajca, jajčni izdelki, sladkor, maščobe, začimbe, aditivi.
č) Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možen odgovor:
Moko stresejo v mešalnik, dodajo vodo, kvas in ostale sestavine. Maso zmešajo v testo in
ga oblikujejo v želeno obliko. Testo mora vzhajati, nato ga dajo v pečico.
d) Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možen odgovor:
Zarečenega kruha se največ poje.
e) Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Možen odgovor po SSKJ: Prenagljene izjave, sodbe mora človek dostikrat preklicati,
spremeniti.
8. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) V živilih, ki jih ponazarja risba, je veliko beljakovin.
b) Telo jih potrebuje za ohranjanje in obnavljanje celic. Beljakovine so tudi vir
energije.
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9. naloga

10. naloga
a) V Sloveniji dobivamo mleko tudi od koz, ovc in kobil.
b) Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možen odgovor: V severni Afriki pridobivajo
mleko od kamel, v Skandinaviji od losov, v Južni Ameriki pa od lam.
c) Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori so soja, riž, oves, kokos.
11. naloga
a) Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Možni odgovori so jogurt, skuta, sir, maslo, sirni namazi, smetana.
b)
¸

12. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Mleku na fotografiji so dodali kalcij. Kaj je kalcij? Ustrezno obkroži.
• Vitamin
• Mineral.
• Beljakovina
b) Zakaj telo potrebuje kalcij? Telo potrebuje kalcij za razvoj močnih kosti in zdravih zob.
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13. naloga

14. naloga
a) V živilih, ki jih ponazarja risba, je veliko:
1. vitaminov,
2. mineralov.
b) Pravilen odgovor: Ščitijo telo pred obolenji.
c) Pravilen odgovor: Utrdijo naše kosti.
č) Sadje in zelenjava vsebujeta veliko vlaknin, vode in sadnega sladkorja.
15. naloga
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16. naloga

17. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) V živilih, ki jih ponazarja risba, je veliko ene od vrst hranilnih snovi. Katere? Maščobe.
Zakaj telo potrebuje to vrsto hranilnih snovi? Z njimi pridobi predvsem energijo.
b) Naloga je namenjena izražanju mnenj.
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18. naloga

KORUZA

REPICA

SONČNICA

ŽITO

19. naloga

20. naloga
Pravilen odgovor: Oznaka pomeni, da imajo živila manj mlečne maščobe.
21. naloga

22. naloga
Pravilen odgovor: Maščobe.
23. naloga
Pravilni odgovori:
- V suhem.
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-

V hladnem.
V temnem.

Navodila za uporabo delovnih zvezkov za predmet GOSPODINJSTVO z rešitvami nalog za 5. in 6. razred
38

i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01 256 62 49; faks: 01 257 41 64; i2-lj@amadej.si; http://www.i2-lj.si/

24. naloga
Pravilna odgovora:
- Ker to povzroča preveliko telesno težo.
- Ker to poveča nevarnost za obolenja srca in ožilja.
25. naloga
Hranilne snovi
ogljikovi hidrati
beljakovine
minerali
maščobe
vitamini

Pomen

Živila

So pomemben vir energije. Vsebujejo
tudi prehranske
vlaknine, ki pospešujejo prebavo.
So gradniki celic in jih obnavljajo.
Potrebne so za normalno delovanje
telesa in so vir energije.
So v našem organizmu zaščitne in
gradbene snovi.
Telo z maščobami pridobi predvsem
energijo.

testenine, moka, kruh,
kosmiči, riž

Uravnavajo presnovo in ščitijo
organizem pred različnimi boleznimi.

pomaranča, grenivka, zelje,
kivi, paprika, grozdje,
jabolko …

meso, ribe, jajca, grah,
fižol, soja, leča, mleko, sir,
jogurt
meso, ribe, stročnice, mleko
maslo, olje, margarina,
mast, rastlinska mast

26. naloga
Nalogi a in b sta namenjeni samostojnemu delu.
c) Zakaj naše telo potrebuje vodo?
Naše telo potrebuje vodo, ker voda sodeluje pri vseh življenjsko pomembnih procesih:
po telesu kroži s krvjo, prenaša hranilne snovi, v njej so raztopljene tudi številne snovi,
kot so minerali in vitamini, sodeluje tudi pri uravnavanju telesne temperature.
27. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
a) Kaj pomeni izraz uravnotežena prehrana?
Uravnotežena prehrana pomeni uživanje raznolikih živil, med katerimi naj prevladujejo
zelenjava, sadje, žito, riž, kruh in testenine.
b) Zakaj za telo ne bi bilo dobro, če bi vedno jedli le dve ali tri vrste jedi?
Telo ne bi dobilo dovolj pomembnih hranilnih snovi za rast.

Navodila za uporabo delovnih zvezkov za predmet GOSPODINJSTVO z rešitvami nalog za 5. in 6. razred
39

i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01 256 62 49; faks: 01 257 41 64; i2-lj@amadej.si; http://www.i2-lj.si/

28. naloga

29. naloga
Nalogi sta namenjeni samostojnemu delu.
30. naloga
Naloge so namenjene samostojnemu delu.
31. naloga
a) Možni odgovori: Deklica je zleknjena na kavču, pije (sladko) pijačo, je čips, gleda
televizijo in se ne giblje.
b) Možni odgovori:
1. Za obrok si vzamemo čas.
2. Jemo sede in v mirnem okolju.
3. Med jedjo ne beremo ali gledamo televizije.
4. Jemo počasi in hrano dobro prežvečimo.
5. Obrok naj vsebuje malo maščob, soli, sladkorja in sladkih pijač.
6. Obrok naj vsebuje čim več zdravih živil ter sadja in zelenjave.
c) Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Tradicionalne jedi v Sloveniji so npr. jota, žlikrofi, prekmurska gibanica, praženi
krompir, potica, ajdovi vzhajanci.
Katerim jedem dodajamo pehtran?
Sladkim jedem (štruklji, potica, zavitek). V nekaterih deželah ga uporabljajo kot
začimbo.
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č) Anoreksija, bulimija in prenajedanje.
32. naloga
Naloge so namenjene samostojnemu delu.
33. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
34. naloga
a) Pravilen odgovor je NE.
Kaj lahko storiš? Lahko opozoriš zaposlenega v trgovini ali kršitev prijaviš inšpekciji.
a)

35. naloga
Pravilen odgovor: Neto teža je teža samega živila.
36. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori:
Kuhar bi moral:
1. počistiti kuhinjo,
2. ugasniti plinski štedilnik,
3. zapreti vodo,
4. umakniti mačko z delovne površine,
5. pospraviti nož,
6. zapreti hladilnik,
7. pobrati kuhinjsko krpo.
37. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Naloge so namenjene samostojnemu delu. Možni odgovori:
a) Pri pripravi jedi moramo zelo paziti na higieno. Očistiti moramo vse površine, na katerih
bomo pripravljali jedi. Zakaj?
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Površine moramo očistiti, ker se mikroorganizmi selijo z enega živila na drugega, v
ostankih jedi pa se hitro množijo.
b) Pred začetkom pripravljanja živil si umijemo roke. Zakaj?
Roke si moramo umiti, da z njih speremo mikroorganizme.
c) Nadenemo si predpasnik. Zakaj?
Predpasnik si moramo nadeti, da si ne umažemo obleke in da poskrbimo za higieno v
kuhinji.
č) Z nožem smo rezali surovo meso. Preden začnemo s tem nožem rezati kruh, ga pomijemo.
Zakaj?
Nož moramo pomiti, da z njega speremo mikroorganizme.
d) Ko posodo pomijemo s čistilom za pomivanje posode, jo še dobro splaknemo. Zakaj?
Posodo moramo splakniti, da speremo ostanke čistila.
e) Tekstilno kuhinjsko krpo, ki smo jo uporabljali med pripravo jedi, po končanem delu
operemo. Zakaj?
Kuhinjsko krpo moramo oprati, da z nje speremo ostanke čistila. Če jih ne bi, bi te
ostanke kasneje zaužili, kar pa ni zdravo.
38. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Naloge so namenjene samostojnemu delu in delno izražanju mnenj. Možni odgovori:
a) V katerem letnem času je prišlo do okužbe? Poleti.
b) Zakaj so take okužbe najpogostejše v tem letnem času? Ker je vroče, se živila hitreje
pokvarijo.
c) Od kod bi salmonela lahko prišla v stročji fižol? Iz posode ali s kuharjevih rok.
č) Kaj bo treba storiti, ko bo restavracija zaprta? Počistiti, dezinficirati vso opremo in
delovne površine. Zaposlene je treba napotiti na zdravstveni pregled in zagotoviti, da
skrbijo za higieno (umivanje rok, pravilno hranjenje živil, temeljito umivanje sadja in
zelenjave pod tekočo vodo).
d) Navedi živila in jedi, pri katerih je treba zelo paziti, da se ne razvije salmonela.
Salmonela se lahko razvije v živilih, ki se hitro pokvarijo (surova jajca, majoneza,
sladoled v kepicah, meso, ribe, sladice itd.).
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39. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori:
Živilo
Način shranjevanja
zelje
zamrzovanje, kisanje
polenovka
zamrzovanje, sušenje, konzerviranje, shranjevanje v hladilniku
pršut
shranjevanje v zračnem, hladnem prostoru, vakumsko pakirane koščke
hranimo v hladilniku
mleko
shranjevanje v hladilniku, pasteriziranje, steriliziranje
oluščen fižol
shranjevanje v hladnem in temnem prostoru, konzerviranje
jabolka
shranjevanje v hladnem in temnem prostoru, sušenje
marelice
sušenje, shranjevanje v hladilniku
paradižnik
shranjevanje v hladilniku, sušenje, vlaganje v olje
paprika
shranjevanje v hladilniku, vlaganje v kis
kumarice
vlaganje v kis, shranjevanje v hladilniku
meso
zamrzovanje, shranjevanje v hladilniku, sušenje, konzerviranje
olive
shranjevanje v solnici, olju, konzerviranje
postrv
zamrzovanje, sušenje
40. naloga

e

41. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
Možen odgovor:
Navodilo za pripravo palačink: Zmešamo sestavine za testo in pustimo nekaj minut
počivati. Skuto damo v malo večjo skledo in vanjo ubijemo 2 jajci. Vmešamo vaniljev
sladkor, sladkor, limonino lupino in kislo smetano. Za preliv zmešamo jajce in preostalo
kislo smetano. V ponev damo malo olja in nanj z zajemalko zlijemo malo testa. Ko se
palačinka spodaj zapeče, jo obrnemo in spečemo na drugi strani. Ko so palačinke
pečene, vsako namažemo z dvema žlicama nadeva, jo zvijemo in položimo v pekač.
Palačinke, zložene v pekaču, polijemo s prelivom in jih pečemo 25 minut pri 170 oC.
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42. naloga
V rešitvah smo odgovore označili s črkami tako, kot bodo označeni v ponatisu delovnega
zvezka.
Možni odgovori:
a) Police v hladilniku očistimo z NARAVNIMI ČISTILI.
b) Temperatura v hladilniku (razen v zamrzovalniku) naj bo približno 5 stopinj.
c) Temperatura v zamrzovalniku naj bo približno – 20 stopinj.
č) Meso hranimo na SPODNJI (STEKLENI) polici, da preprečimo kapljanje tekočine po
drugi hrani.
d) Živila v hladilniku hranimo v zaprtih POSODAH, da se drugo od drugega ne navzamejo
VONJA.
e) Ribe lahko hranimo v hladilniku največ 24 UR ali 1 DAN.
f) Meso lahko hranimo v hladilniku največ 2–5 DNI.
g) Sladice hranimo v hladilniku največ 5 DNI.
43. naloga

44. naloga
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45. naloga
Možni odgovori:

Način: operemo pod vodo
Živilo: sadje, zelenjava, meso

Način: rezanje na koščke
Živilo: sadje, zelenjava, meso

Način: lupljenje
Način: trenje
Živilo: krompir, sadje, zelenjava
Živilo: začimbe, zelišča, oreščki

Način: gnetenje
Način: ribanje
Živilo: sir, sadje, zelenjava
Živilo: testo

Način: stepanje
Živilo: smetana, jajca …

Način: strganje
Živilo: maslo, margarina

način: mletje
Živilo: sadje, zelenjava,
meso, kava, oreščki
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46. naloga
Pripomoček

Ime
tlačilka za krompir

Namen uporabe
tlačenje krompirja

tehtnica

tehtanje, moke,
sladkorja …

ožemalnik za pomaranče,
limone in grenivke

ožemanje pomaranče,
limone in grenivke

metlica za stepanje

stepanje smetane, jajc …

klešče za česen

stiskanje česna

47. naloga
podloga

Ime

Namen uporabe
dekoracija in zaščita mize

solnica

soljenje

prtiček

dekoracija, zaščita oblačila,
brisanje

šopek

dekoracija

mlinček za poper

poporamo jed
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48. naloga
Ime
mikrovalovna pečica

Namen uporabe
segrevanje hrane

napa

odvajanje sopare in
čiščenje zraka

steklokeramična plošča

kuhanje

pomivalno korito

pranje posode in živil

pečica

pečenje različnih jedi

49. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu in izražanju mnenj. Možni odgovori:
paradižnik • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
krompir • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
testenine • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
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čebula • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
piščančje • kuhanje v navadnem loncu
meso • kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
kranjska • kuhanje v navadnem loncu
klobasa • kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
jajce • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
stročji fižol • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
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• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
sir • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
fižol • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
riba • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
goveje meso • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
riž • kuhanje v navadnem loncu
• kuhanje v loncu na pritisk
• pečenje
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• cvrtje
• soparjenje
• pečenje na žaru
• segrevanje v mikrovalovni pečici
• dušenje
• praženje
50.naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu. Možni odgovori:
Rižota: sol, črni poper, peteršilj, rožmarin, česen.
Krompirjeva solata: sol in črni poper.
Goveja juha z žličniki: sol, črni poper, drobnjak, peteršilj, zelena, česen.
Špinača z jajcem: sol, črni poper in česen.
Golaž: sol, črni poper, lovor, mleta paprika, majaron.
51. naloga
Naloga je namenjena samostojnemu delu.
52. naloga
Naloge so namenjene samostojnemu delu in izražanju mnenj. Možni odgovori:
a)
Utemeljitev: Pri artičoki posamezne lističe trgamo z roko, ko pridemo do mehkega srčka
v sredini, ga je treba jesti z vilicami in nožem.
Z rokami lahko jemo vse vrste školjk in rakov.
Vir: http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=2053.
b)
Odgovor: DA.
Utemeljitev: Levičarjem je dovoljeno, da pribor držijo v levi roki.
c) Odgovor: DA.
Utemeljitev: Bonton dovoli gostitelju, da začne jesti takrat, ko so vsi gostje za mizo
postreženi.
č) Odgovor: NE.
Utemeljitev: Pri jedi se ne sme srebati.
d) Odgovor je: NE.
Utemeljitev: Jemo počasi in hrano dobro prežvečimo.
e) Odgovor: NE.
Utemeljitev: Nevljudno je do drugih pri mizi.
f) Odgovor: NE.
Utemeljitev: Nikoli se ne govori s polnimi usti.
g) Odgovor: NE.
Navodila za uporabo delovnih zvezkov za predmet GOSPODINJSTVO z rešitvami nalog za 5. in 6. razred
50

i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01 256 62 49; faks: 01 257 41 64; i2-lj@amadej.si; http://www.i2-lj.si/

Utemeljitev: Nevljudno je do drugih pri mizi.
h) Odgovor: DA.
Utemeljitev: Če ne jemo kosila z družino za jedilno mizo, smo nevljudni do družinskih
članov pri mizi.
i) Odgovor: NE.
Utemeljitev: Nevljudno je šepetati sosedu za mizo.
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