
Pouk na daljavo 

GOSPODINJSTVO (4 ure)        8., 9. in 10. TEDEN (11. 5. – 29. 5. 2020) 

Dragi šestošolcec/šestošolka!  

Tokrat pošiljam navodila za 2 tedna (v obsegu 3 ur). To delo bom ocenila. Kriteriji za 

ocenjevanje so na naslednji strani. Nalogo oddaš na Teams v svojo ekipo v zvezek za 

Plakat najkasneje do 29. 5. Kako? Navodila so na Teamsih v tvoji ekipi! 

 

 

 

 

 

 

 

Še vedno velja: V primeru vprašanj ali težav mi pošlji sporočilo na naslov: 

maja.grenko@guest.arnes.si.  

Želim ti lep teden.    

Maja Grenko                                                                                  

 

 

                                                IZDELAVA PLAKATA (2 uri) + PRIPRAVA JEDI (2 uri) 

 
➢ Izdelal boš plakat z naslovom: NAŠA DRUŽINSKA JED: (vpiši ime jedi) 

➢ Velikost plakata: A3 ali risalni list ali 2 strani v velikem zvezku. Plakat je lahko 

tudi večji. 

➢ Pred ali med izdelavo plakata moraš izbrano jed seveda tudi sam (ali ob 

pomoči odraslega) pripraviti. Vmesne stopnje fotografiraj. 

➢ Obvezne sestavine plakata: 

o zapisan recept (vpiši natančne količine in označi enote: g, ml, 

skodelica... + postopek priprave) 

o uporabljeni aparati, kuhalna posoda, pribor (pomagaš si z učb., str. 80 – 

83) 

o posebej razložen toplotni postopek priprave te jedi: npr. kuhanje, 

cvrenje, dušenje, pečenje, soparjenje ... (pomagaš si z učbenikom, str. 

90 – 93) 

o fotografije* postopka  

o fotografija* končane jedi na pogrinjku (primer v učb. str. 98) 

o predstavitev enega živila, ki je vključeno v to jed. Primer: piščančje 

meso ali jajca ali stročji fižol ... (v katero skupino živil spada (učb. str. 

40), kaj se s tem živilom dogaja med kuhanjem (učb. str. 94 - 95, 

kakšna zanimivost ...) 

* Če nimaš tiskalnika, lahko fotografije pošlješ posebej! 
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KRITERIJ ZA OCENJEVANJE, TOČKOVNIK 
 

Področja ocenjevanja 
8 - 10 točk 
(odlično) 

4 - 7 točk 
(dobro) 

0 - 3  točke 
(potrebno 
izboljšave) 

1. Plakat vsebuje vse obvezne 
sestavine (glej navodilo). 

   

2. Za opis posameznih sestavin 
plakata so upoštevana vsa 
navodila. 

   

3. Na plakatu oz. posebej poslanih 
je vsaj 5 fotografij (vmesne stopnje 
priprave jedi + jed na pogrinjku) 

   

4. Plakat je v celoti estetski.    

V primeru, da plakat (fotografija plakata) ni oddan v roku in ni objektivnega razloga za zamudo, se ocena 
zmanjša za eno oceno. 
V primeru, da izdelek ni oddan do 10. 6., se zapiše negativna ocena. 

 

TOČKOVNIK: odl (5): 36 – 40 točk 

                          pdb (4): 32 – 35 točk 

                          db (3): 24 – 31 točk 

                          zd (2):  20–23  točk 

                          nzd (1): 0 – 19 točk 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


