
Učbeniška gradiva 
za 5. in 6. razred 
2023/24

GOSPODINJSTVO

Ali želite, da vam predstavimo  
učna gradiva?
Za predstavitev naših učbeniških gradiv nas pokličite na 01/257 62 49 ali 
nam pišite na info@i2-lj.si. Z veseljem vam podrobneje predstavimo izbrano 
gradivo po videoklicu ali osebno na šoli. Učitelj/-ica prejme tudi brezplačni 
izvod predstavljenega gradiva.

Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli termin, ki vam ustreza!

i2 d.o.o.
Ljubljana

Vaši  najljubši  učbeniki že26
let

Check Poznam

Check Razumem

Check Ocenim

Check Uporabim

Dodatno gradivo za 
učitelje gospodinjstva
Na spletni strani so povezave do:

 Â primerov letnih priprav,
 Â primerov dnevnih priprav,
 Â navodil za uporabo delovnih in 
samostojnih delovnih zvezkov z 
rešitvami ter

 Â e-prosojnic (pptx).

Gradiva lahko 

naročite pri 

naši založbi.

Ob nakupu pri naši založbi šolam nudimo količinske popuste.i2 d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana 
PE Brnčičeva ulica 11b, 1231 Ljubljana Črnuče

Telefon: 01/257 62 49, E-naslov: info@i2-lj.si, www. i2-lj.si

Gradiva v  
elektronski obliki
Učiteljem in učencem so na naši spletni strani www.i2-lj.si na voljo 
brezplačna elektronska učbeniška gradiva za gospodinjstvo.

POPUST

Spoštovana učiteljica,  
spoštovani učitelj!
Pred vami je pregled gradiv za predmet gospodinjstvo v 5. in 6. razredu ter za 
izbirna predmeta sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja v 7., 8. in 9. 
razredu, ki vam jih priporočamo. Gradiva smo pripravili v sodelovanju z učitelji in 
strokovnjaki za posamezna področja. Z uporabo naših gradiv učenci in učenke 
pridobivajo temeljna in uporabna znanja o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, 
osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, 
bivanju in okolju, pa tudi spretnosti in veščine. Gradiva spodbujajo tudi spretnosti in 
veščine, povezane z navedenimi vsebinami.

Zato smo pri naši založbi gradiva za pouk in samostojno delo učenk/učencev pri teh 
predmetih zasnovali tako, da na sodoben, svež, nazoren, razumljiv in sistematičen 
način podajajo učne vsebine, ki so podprte z raznovrstnimi zgledi in zanimivostmi 
iz vsakodnevnega življenja. Naša gradiva učiteljem omogočajo izvedbo aktivnega 
pouka, učenke/učence pa motivirajo k samostojnemu pridobivanju znanja in veščin. 
Pri oblikovanju gradiv smo bili pozorni na obseg vsebin glede predvidenega števila 
ur pouka teh predmetov in starosti učencev/učenk. Besedila so za njih primerno 
razumljiva. Učni kompleti so podprti z bogato paleto brezplačnih gradiv.

Ključne prednosti  
naših učnih gradiv

 Â Na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način podajajo predpisane 
učne vsebine.

 Â So sodobna in strokovno podprta z najnovejšimi dognanji s tega 
področja.

 Â Spodbujajo k rabi obravnavanih vsebin v praksi. 

 Â Besedila spremljajo bogato in premišljeno izbrana slikovna gradiva.

 Â Prilagojena so razvojnim značilnostim učencev in učenk ter podprta s 
primeri iz vsakodnevnega šolskega in zunajšolskega življenja.

 Â Zgradba besedil olajšuje berljivost in razumevanje, kar prispeva k 
njihovi učni učinkovitosti. 

 Â Razvili smo jih v sodelovanju z učitelji osnovnih šol, univerzitetnimi 
profesorji in raziskovalci.

 Â Vključujejo razlago novih pojmov – besednjak.

 Â Vsebujejo predloge za samostojne projekte in recepte za pridobivanje 
kuharskih veščin.

 Â V elektronski obliki so dostopna na naših spletnih straneh.

Manja Hafner Verbič,  
urednica za predmet gospodinjstvo, 
založba i 2 d.o.o., Ljubljana

BREZPLAČNO

Priročniki za učitelje
Priročniki z zgoščenkami pokrivajo celoten učni načrt za ta predmet.

ISBN 978-961-6348-94-2
Ekonomika gospodinjstva 
ter bivanje in okolje

 ISBN 978-961-6348-52-2
Tekstil in obutev

ISBN 978-961-6348-97-3
Hrana in prehrana 



 Â v

Vse učbenike  je potrdil  Strokovni svet RSza splošno 
izobraževanje.

ISBN 978-961-7038-12-5 ISBN 978-961-7038-13-2

Načini prehranjevanja 

Učbenik podaja vsebine o prehrani z vidika pomena zdrave 
prehrane, obravnava načine prehranjevanja in prehrano v 
različnih življenjskih obdobjih ter prehrano v posebnih razmerah. 
Učbenik ima tudi besednjak – razlago novih pojmov –, nekaj 
predlogov za samostojno delo in zanimivosti. Na koncu poglavij 
so vprašanja za preverjanje in utrjevanje znanja. 

Avtorica učbenikov Milena Suwa Stanojević je živilska tehnologinja z dolgoletnimi pedagoškimi 
izkušnjami. Je tudi avtorica učbenikov, priročnikov in strokovnih člankov s področja živilstva in prehrane.

Sodobna priprava hrane 

Učbenik podaja vsebine o živilih in pripravi 
hrane. Učbenik ima tudi besednjak – 
razlago novih pojmov –, nekaj predlogov za 
samostojno delo in zanimivosti. Na koncu 
poglavij so vprašanja za preverjanje in 
utrjevanje znanja. 

Vprašanje za razmislek 
ali uporabna naloga

SMS-povzetek 
učne enote

Cenik učnih gradiv je dostopen na spletni strani www.i2-lj.si

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIKA ZA IZBIRNA PREDMETA

UČBENIK
Barva poglavja, 

zaporedna številka in 
naslov učne enote

Barva, številka in naslov poglavja so 
usklajeni z učbenikom.

Zaporedna 
številka naloge 

ali vprašanja

Fotografije ali 
risbe so sestavni 

del naloge.

Vprašanje za razmislek 
ali uporabna naloga

Razlaga učne 
vsebine

Besednjak – razlaga 
posameznega 

pojma

Uvod v 
poglavje z 

napovednikom 
vsebine

Dodatno 
vprašanje ali 

naloga

Raznovrstne naloge, 
ki jih učenci rešujejo 
po pozornem branju 
uvodnega besedila.

Poudarjene 
besede

Rdeče poudarjene 
besede so pojasnjene 

v besednjaku.

Fotografije ali risbe s 
spremnim besedilom 

dodatno razlagajo 
učno vsebino.

Zaključek poglavja s 
povzetkom in predlogi za 

samostojno delo 

Uvod v poglavje 
z napovednikom 

vsebine in 
kazalom

Barva poglavja, zaporedna 
številka in naslov poglavja

Razlaga učne 
vsebine

Na koncu vsakega poglavja je prostor za 
zapiske učencev. V SDZ 6 so na koncu poglavja 
O prehrani dodani še recepti in ocenjevalni listi. 
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Fotografije ali 
risbe s spremnim 

besedilom dodatno 
razlagajo učno 

vsebino.

Svinčnik 
označuje začetek 

naloge.

Poudarjene 
besede 

Rdeče poudarjene 
besede so pojasnjene 

v besednjaku.

UČNA GRADIVA
Sestavljajo jih učbenik, delovni zvezek in samostojni delovni 
zvezek. Priporočamo, da učitelj/učiteljica za pripravo in 
izpeljavo učne ure uporabi komplet učbenika z delovnim 
zvezkom ali učbenika s samostojnim delovnim zvezkom. Učna 
gradiva sestavljata tudi učbenika za izbirna predmeta načini 
prehranjevanja in sodobna priprava hrane. 

Vsa učna gradiva spremljajo še brezplačna gradiva za učitelje/-ice.

Učbenika za predmet gospodinjstvo v 5. in 6. razredu sledita vsem 
ciljem (tudi izbirnim) iz učnega načrta. Vsako poglavje sestavljajo 
uvodna stran in učne enote (manjša vsebinsko zaključena celota) s 
kratkim povzetkom – SMS in zaključek.

Delovna zvezka in samostojna delovna zvezka sta vsebinsko 
usklajena z učbenikom. Vsebujeta raznovrstne naloge in predloge 
za dejavnosti, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja in 
utrjevanja znanja ter spodbujajo k razmisleku in vrednotenju. V 
samostojnem delovnem zvezku so ob besedilih fotografije živil, 
da učenci vidijo, kako je določeno živilo videti. Vsaka zaključena 
vsebinska celota je podprta z vsaj eno nalogo. Na koncu poglavja 
imajo učenci prostor za svoje zapiske.

ISBN  978-961-6348-85-0
Učbenik za 5. razred

ISBN  978-961-6348-90-4
Učbenik za 6. razred

ISBN  978-961-6348-86-7
Delovni zvezek za 5. razred

ISBN  978-961-6348-88-1
Delovni zvezek za 6. razred

ISBN  978-961-7038-15-6
Samostojni delovni zvezek 
za 5. razred

ISBN  978-961-7038-16-3
Samostojni delovni zvezek 
za 6. razred


