
Obnašaj se varčno.     Mi smo Ekošola.     Tega besedila nikar NE tiskaj.  
Tvoja naloga je pisanje v zvezek. 
Gospodinjstvo 6. razred 

 

NAČRTOVANJE NAKUPOVANJA in ZALOGA ŽIVIL 

 

Pozdravljeni šestošolci. 

Pandemija Coronavirusa je v celoti spremenila naše življenje. 

Zaradi velike nalezljivosti se moramo držati doma, ker želimo 

razširjanje bolezni čimbolj omejiti.  

Čeprav so nekateri ljudje videti zdravi in se dobro počutijo, so 

lahko prenašalci bolezni. Z neupoštevanjem navodil medicinskih strokovnjakov, ogrožajo 

druge ljudi. Morda celo svojce. Zato je prav, da ostajamo doma, upoštevamo osnovne 

higienske ukrepe in se poskušamo čimbolj podučiti o nastali situaciji. 

V teh dneh je bolje za nas, da ne hodimo v trgovino vsak dan. Mnoge družine so opravile 

večje nakupe in si zagotovile zalogo osnovnih živil. Sveža živila pa nakupujejo za več dni 

vnaprej. S pravilnim načrtovanjem nakupovanja se izognemo dolgotrajnemu postopanju po 

trgovinah. 

Živila, ki jih potrebujemo in jih še bomo potrebovali v teh dneh, ko se zadržujemo doma 

 

Navodilo za delo        

1. Kratka ponovitev znanja prejšnje ure. 

2. Načrtovanje nakupovanja in zaloga živil. 

3. Zavrti kuhalnico in pomagaj staršem pripraviti kosilo. Razveseli me in mi pošlji sliko 

svoje kuharske umetnosti in sliko opravljenega dela v zvezku. 

4. Fotografije svojega dela pošlji v pregled:        

 - 1. skupina na naslov   alenka.znidar@guest.arnes.si      

 - 2. skupina na naslov   biojezakon@gmail.com 

 

 

1. Ponovitev 

Na sliki je nekaj znakov, ki jih najdemo na embalaži nekaterih živil. Kaj pomenijo? 

Odgovor napiši v zvezek. 
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Obnašaj se varčno.     Mi smo Ekošola.     Tega besedila nikar NE tiskaj.  
Tvoja naloga je pisanje v zvezek. 
 

2. Načrtovanje nakupovanja in zaloga živil  -  naslov napiši v zvezek 

1. V domači kuhinji poišči čim več živil, ki so primerna za zalogo živil v času, ko se 

izogibamo vsakodnevnemu nakupovanju in ostajamo doma. 

 

2. V zvezek napiši seznam teh živil. 

 

3. Napiši, zakaj si izbral ravno ta živila. 

 

4. Katere lastnosti so skupne živilom, ki so primerna za zalogo živil? 

 

5. Nekaj praznih embalaž nalepi v zvezek. 

 

6. V zvezek nariši piramido in v prazna polja napiši ali nariši 

živila s tvojega seznama. 

 

Pomagaj si s sliko piramide, ki jo imaš priloženo v PDF 

dokumentu. 

 

 

 

 

7. Načrtovanje nakupov 

Preden se odpravimo v trgovino po nakupih je 

najbolje, da nakup načrtujemo. Premislimo kaj potrebujemo, napišemo seznam 

potrebnih živil, se odločimo kateto trgovino bomo izbrali za svoj nakup. 

 

Zakaj je dobro nakupe načrtovati?  

Kaj pridobimo s takšnim ravnanjem? 

 

Svoje misli napiši v zvezek. 

 

 

Za komunikacijo z učiteljico uporabi elektronsko pošto:    

1. skupina:   alenka.znidar@guest.arnes.si       in     2. skupina:   biojezakon@gmail.com   

 

Ne pozabi pomagati staršem skuhati kakšne dobrote v domači kuhinji. 

 

Veliko uspeha pri delu ti želiva učiteljici za gospodinjstvo, Darja Balant in Alenka Žnidar. 

GIBANJE   in   VODA 
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