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POVZETEK 
 

V diplomskem delu sem obravnavala, kakšna je uporabnost vsebin, ki se obravnavajo pri 

predmetu gospodinjstvo, v vsakdanjem življenju. Pridobila sem mnenje osnovnošolcev in 

odraslih o uporabnosti vsebin predmeta gospodinjstvo. Ugotovila sem, katere vsebine se 

osnovnošolcem oz. odraslim zdijo bolj uporabne in katere manj. Ugotovila sem tudi, da se 

mnenje žensk in moških o uporabnosti vsebin predmeta gospodinjstvo razlikuje.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem opredelila znanje in predstavila temeljno delitev 

znanja. Opredelila sem tudi pojem gospodinjstvo in predstavila razvoj gospodinjskega 

izobraževanja v osnovni šoli vse do danes. Predstavila sem splošne cilje predmeta 

gospodinjstvo v devetletni osnovni šoli ter gospodinjstvo v dnevih dejavnosti. 

V praktičnem delu diplomskega dela sem izvedla raziskavo o uporabnosti predmeta 

gospodinjstvo. Kot instrument raziskovanja sem uporabila dva anketna vprašalnika. Enega 

sem razdelila učencem 6. razreda devetletne osnovne šole, drugega pa naključno izbranim 

odraslim osebam. Skupaj sem imela 260 anketirancev, 130 osnovnošolcev in 130 odraslih. 

V sklepnem delu diplomskega dela sem na podlagi rezultatov raziskave ugotovila, da se 

osnovnošolcem zdi predmet gospodinjstvo uporaben, medtem ko se odraslim ne zdi uporaben. 

Znanje, ki ga pridobijo pri pouku gospodinjstva, se zdi bolj uporabno ženskam kot moškim. 

 

 
Ključne besede: 

Znanje, eksplicitno znanje, implicitno znanje, gospodinjstvo, predmet gospodinjstvo, 

gospodinjska opravila, moduli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
This thesis discusses the applicability of the themes used in the Primary School Home 

economics class in everyday life. Opinions from both, primary school students and adults on 

the topic were gathered and I found out which themes are the most applicable to everyday life 

according to the students and other adults. I also found out that the prevailing opinion of men 

and women on this topic is different. 

 

In the theoretical part of this thesis, I defined what knowledge is and presented the basic 

division of it. I also defined the subject of Home economics and described its development in 

Primary schools until today. I listed the general objectives of the subject in Slovene primary 

schools and in corresponding activity days. 

 

In the practical part of the thesis, I conducted a research about the applicability of the Home 

economics class. I used two questionnaires. One of them was given to 6th year students in 

Primary schools and the second to random adults. I gathered 260 responses: 130 answered 

questionnaires from the students and 130 from adults. 

 

In the final part of the thesis, I analysed the data gathered and determined that the students 

think Home economics is useful, while the adults disagree. In contrast to men, women find 

the knowledge they receive more useful. 

 

Keywords : 

Knowledge, explicit knowledge, implicit knowledge, Home economics, Home economics 

class, household chores, modules 
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1. UVOD 

 

Problem, ki sem ga proučila v diplomskem delu, je prenosljivost vsebin, ki jih učenci 

spoznajo pri predmetu gospodinjstvo, v vsakdanje življenje. Pridobila sem mnenje odraslih in 

šolarjev o uporabnosti vsebin predmeta gospodinjstva. Zanimalo me je, ali so teme, ki se jih 

obravnava pri pouku gospodinjstva, dovolj obširne, aktualne in sodobne. Prav tako sem 

skušala ugotoviti, ali učenci veščine, kot je npr. priprava jedi, ki naj bi jih obvladali po učnem 

načrtu, pridobijo v večji meri v šoli ali doma.  

V diplomskem delu sem predstavila razvoj gospodinjskega izobraževanja skozi čas. Namen 

le-tega je ugotoviti, ali se anketirancem teme, ki so obravnavane pri predmetu gospodinjstvo, 

zdijo uporabne v življenju. 

 

Cilji diplomskega dela so: 

• pridobiti mnenje otrok in odraslih o uporabnosti vsebin gospodinjskega znanja pri odraslih 

in pri šolarjih; 

• ugotoviti, katere vsebine predmeta gospodinjstvo se zdijo osnovnošolcem oz. odraslim 

bolj uporabne in katere manj; 

• ugotoviti, ali se mnenja moških in žensk o uporabnosti gospodinjskega znanja razlikujejo. 

 

V teoretičnem delu predstavljam pregled teoretičnih spoznanj, ki se vežejo na obravnavano 

tematiko, v raziskovalnem delu pa predstavljam rezultate raziskovalnega dela.  

Anketirala sem 130 učencev šestih razredov s treh različnih osnovnih šol ter 130 odraslih 

ljudi, ki sem jih naključno izbrala.  

Kot instrument raziskovanja sem uporabila dva anketna vprašalnika, ki sem ju oblikovala na  

podlagi študija literature, enega za učence in drugega za odrasle. Vprašanja so odprtega in 

zaprtega tipa.  

Podatke sem statistično obdelala s programom SPSS. Uporabila sem izračun osnovnih mer 

opisne statistike, razlike med učenci in odraslimi pa bom testirala s T-preizkusom za 

neodvisne vzorce.  
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2. ZNANJE 

 

Vrednote (osebne in družbene) usmerjajo naše ravnanje. Če nam znanje predstavlja vrednoto, 

potem usmerimo energijo v to, da živimo v skladu s to vrednoto. Zavedamo se svojih 

sposobnosti, moči in dejstva, da je za svojo izobrazbo odgovoren vsak sam (Falatov, 1994). 

Ker se količina znanja povečuje, je težko slediti vsem novostim. Postavlja se vprašanje, 

kakšno znanje potrebujemo, da bomo sposobni zaznati prave informacije, pravilno obdelati 

številne  podatke, izluščiti bistvene informacije in se pravilno odločati ter ustrezno delovati v 

svojem okolju. Vprašanje je, kako naj se učimo in poučujemo, da bo znanje kakovostno in 

ustrezno. Včasih je veljalo prepričanje, da se učenje konča, ko se zapustijo šolske klopi. 

Danes pa se zavedamo, da je učenje trajen proces, ki zadeva vse ljudi (Hrovat, 1996). 

 

2.1. SPLOŠNE OPREDELITVE ZNANJA 

 

Poljak (1974) opredeljuje znanje kot sistem ali logični pregled dejstev in posplošitev o 

objektivni stvarnosti, ki si ga je človek pridobil in trajno obdržal v svoji zavesti. Nadalje 

navaja, da so dejstva konkretnosti oziroma posameznosti o objektivni stvarnosti, ki jo človek 

spoznava po zaznavni poti. Primeri dejstev ali posameznosti o objektivni stvarnosti so: človek 

vidi blisk, sliši grom, občuti vonj plina, okus hrane …  

Znanje ne zajema le poznavanje dejstev, ampak tudi poznavanje posplošitev ali abstrakcij. To 

so pojmi, pravila, principi, metode, zakoni, definicije, zaključki, dokazi, kategorije, aksiomi, 

postulati, povzetki, norme, postavke, hipoteze, anticipacije, teorije, misli, ideje, sistemi, 

simboli, algoritmi, formule, enačbe, vrednosti … Abstrakcije moramo razumeti z mišljenjem, 

saj jih ne moremo videti, otipati ali okusiti.  

Človeško znanje mora obsegati poznavanje dejstev in posplošitev v enotnosti in logičnem 

pregledu.  

 

V Websterjevem slovarju angleškega jezika (1989, str. 793) je znanje opredeljeno kot:  

1. »seznanjenost z dejstvi, resnicami in s pravili, ki jih pridobimo s študijem ali 

preučevanjem«; 

2. »poznavanje določenega strokovnega področja«;  

3. »poznavanje, pridobljeno z opazovanjem, izkušnjami«;  

4. »nekaj, kar vemo, jasno in zanesljivo razumevanje«;  
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5. »zavedanje nečesa«;  

6. »tisto, kar vemo, informacija«;  

7. »celota vseh resnic in dejstev, ki jih je človeštvo pridobilo skozi čas«;  

8. »vsota vsega, kar vemo«.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995, str. 1679) je znanje opredeljeno kot:  

1. »celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, s študijem, z namenom, da 

izpopolni, poglobi, razširi, utrdi tisto, kar že zna, nato pa znanje uporabi v praksi«;  

2. »celota znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnost, ki jih pridobimo iz knjig, 

enciklopedij«;  

3. »z učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede (zna na 

pamet)«;  

4. »seznanjenost z dejstvi, s podatki iz kakega strokovnega področja«;  

5. »izurjenost, usposobljenost za kako dejavnost«;  

6. »poznavanje nečesa«;  

7. »veščina, spretnost, obvladanje nekih spretnosti«.     

 

Po Marentič-Požarnik (1998) znanje zavzema naslednje dimenzije: 

1. celostnost v smislu meddisciplinarno povezanega znanja; 

2. dinamičnost, spremenljivost v nasprotju s statičnim znanjem; 

3. »osebno« znanje (povezanost z osebnimi izkušnjami, doživljajskim svetom učenca), 

znanje za večino nekaj neosebnega, objektivnega; 

4. vrednostno obarvano znanje (znanje naj omogoča presojanje etičnih dimenzij raznih 

pojavov, vsebuje spoštovanje do narave in podobno); 

5. kritično znanje (to omenjajo zlasti matematiki in naravoslovci, ki trdijo, da naj bi 

učenci znali resničnost naučenega preverjati in da naj bi bilo znanje zasnovano na 

argumentih). 

 

Čater (2001) je znanje opredelil kot posameznikovo zmožnost, ki omogoča reševanje znanih 

problemov; takšnih, ki jih je že videl in rešil. Znanje pa posamezniku omogoča, da oceni nove 

situacije in obvlada spremembe (Kajzer, Knez-Riedl, 2001).  
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Sitar (2006) strne tri glavne razsežnosti znanja. 

1. Znanje ima lahko posameznik, hkrati pa lahko govorimo tudi o celotnem znanju 

človeštva.  

2. Znanja se lahko naučimo iz knjig ali pa ga pridobimo z izkušnjami. 

3. Znanje pomeni poznavanje, razumevanje dejstev, metod in zakonitost, sposobnost 

delovanja na podlagi razumevanja dejstev, metod in zakonitosti (torej znati uporabiti 

znanje za delovanje) ter utelešeno znanje, kot so dejstva, metode, zakonitosti zapisane 

v knjigah, formulah, postopkih, navodilih, računalniških kodih …  

 

 

Slika 1: Razsežnosti znanja (Sitar, 2006) 

 

2.2. STOPNJE ZNANJA 

 

Od tega, kako so dejstva in posplošitve osvojene, je odvisna kakovost znanja. Po kvaliteti 

razlikujemo več stopenj znanja (Polak, 1974): 

1. SPOMINSKO ZNANJE: najnižja kvaliteta znanja; človek se le spominja nekih vsebin 

o objektivni stvarnosti.  Na tej stopnji se učenci spomnijo, da so se nečesa učili, 

vendar o tem nič več ne vedo. Na primer: učenci se spomnijo, da so se učili o 

translaciji, vendar ne vedo, kaj to pomeni in na kaj se pravzaprav nanaša.  

2. ZNANJE PREPOZNAVANJA: učenci lahko natančno prepoznajo neke vsebine, 

identificirajo njihovo pripadnost, vedo, na kaj se nanašajo, vendar jih ne znajo 

pojasniti in razložiti. Primer: učenci z analizo teksta prepoznajo določeno vrsto besed, 

vendar o tej besedni vrsti ne znajo nič več povedati. 

3. REPRODUKTIVNO ZNANJE: učenci prepoznajo stalne vsebine tako daleč, da jih 

znajo večkrat reproducirati in to zelo zanesljivo ter zelo natančno. Lahko jih tudi 

pojasnijo, vendar le v tistem obsegu, kot so se tega naučili iz vira znanja. Takega 

IZRAŽANJE ZNANJA 

NAČIN PRIDOBIVANJA 

NOSILEC ZNANJA ZNANJE 
POSAMEZNIKA 

PRIDOBIMO GA IZ 
KNJIG 

POZNAVANJE, 
RAZUMEVANJE

ZNANJE 
ČLOVEŠTVA 

PRIDOBIMO GA Z 
IZKUŠNJAMI 

DELOVANJE, 
AKTIVNOSTI 
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znanja še niso sposobni uporabljati pri svojem vsakdanjem delu. Na primer: učenci 

znajo reproducirati pravopisno pravilo, vendar v pismenemu sestavku vseeno naredijo 

pravopisno napako. 

4. OPERATIVNO ZNANJE (znanje operativnosti): učenci zanesljivo obvladajo obdelane 

učne vsebine. Te vsebine znajo pojasniti ter razložiti. Vse to z novimi podatki. 

Najpomembnejše pa je, da znajo znanje uporabljati pri svojem vsakdanjem delu v šoli 

in zunaj nje. Tako znanje je zelo kvalitetno. Primer: učenci se naučijo Pitagorovega 

izreka in v konstrukcijski nalogi na podlagi risbe znajo to znanje uporabiti za tiste dele 

naloge, ki se nanašajo na pravokotni trikotnik.     

5. KREATIVNO ALI USTVARJALNO ZNANJE: je najvišja stopnja v kakovosti znanja, 

saj človek na podlagi pridobljenega znanja dalje napreduje pri ustvarjanju novih 

dobrin − materialnih in duhovnih. Ta stopnja znanja je človeški ideal.  

 

2.3. TEMELJNA DELITEV ZNANJA 

 

Posameznikovo znanje se deli na eksplicitno in implicitno.  

 

2.3.1. EKSPLICITNO ZNANJE  

 

Eksplicitno znanje (explicit knowledge) je objektivno znanje, ki je eksplicitno izraženo, in ga 

je moč ubesediti ali kako drugače prikazati. Lahko ga preprosto prenašamo z različnimi 

mediji. Eksplicitno (izraženo, artikulirano, kodirano, zapisano) znanje je zajeto v tekstu, 

tabelah, diagramih, matematični simboliki, s kemijskimi znaki, simboli … Med posamezniki 

se ta oblika prenaša formalno in sistematično (Nonaka, Takeuchi, 1995).  

Pučko (1998) navaja, da eksplicitno znanje najdemo v učbenikih, patentih, dokumentih, 

računalniških programih, načrtih, priročnikih in podobno. 

 

2.3.2. IMPLICITNO ZNANJE  

 

Implicitno znanje (tacit knowledge) oziroma prekrito, tiho znanje je subjektivno, osebno in ga 

je težko formalizirati, o njem komunicirati in ga deliti z drugimi. Nahaja se v mislih ljudi in 

večinoma ga pridobimo skozi življenjske izkušnje (Nonaka, Konno, 1999). 
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Implicitno (tiho, skrito, neizraženo, nekodirano) znanje sestavljajo naše izkušnje, intuicija, 

individualno razumevanje stvari okrog nas, tisto, kar je globoko zakoreninjeno v nas, v naših 

dejanjih, čustvih … Prav ta zakoreninjenost v nas samih povzroči, da je tiho znanje tako težko 

deliti z drugimi. Težko ga je dokumentirati ali kakor koli urediti ter narediti preglednejšega. 

Kar pa ne pomeni, da tega znanja ni mogoče prenašati. Pomembno je, da način prenosa 

prilagodimo in v ospredje postavimo osebno komunikacijo, opazovanje in posnemanje (Sitar, 

2006). 

Če posameznik ne izkoristi oziroma ne izrazi implicitnega znanja, ima zaradi tega tako znanje 

zelo malo vrednosti (Collison, Parcell, 2002). 

 

Tabela 1: Oblike implicitnega in eksplicitnega znanja 

 

IMPLICITNO ZNANJE EKSPLICITNO ZNANJE 

• izkušnje 

• sposobnosti 

• intuicija 

• razumevanje 

• prepoznavanje 

• zaznavanje 

• občutki 

• čustva 

• tabele 

• diagrami  

• specifikacije izdelkov 

• znanstvene formule 

• računalniški programi 

• podatkovne baze 

• zapisane dobre prakse 

• standardi organizacije 

• cilji organizacije 

 

Vir: Nonaka, Takeuchi, 1995.  

 

 

2.3.3. OBLIKE PREHAJANJA ZNANJA 

 

Na podlagi delitve znanja na eksplicitno in implicitno ločimo štiri oblike prehajanja med 

njima. Nonaka in Takeuchi (1995) poudarjata, da so ti prehodi ključni pri posredovanju in 

širjenju znanja v družbi. Interakcija poteka skozi naslednje procese:  

• SOCIALIZACIJA, ki pomeni prehajanje implicitnega znanja v drugo obliko 

implicitnega znanja. Gre za proces izmenjave izkušenj. Posamezniki pridobivajo 
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znanje neposredno od drugih posameznikov. Učenec se nekaj nauči pri sošolcu ali 

učitelju z opazovanjem, s ponavljanjem videnega in z dolgotrajno vajo, ne pa s 

poslušanjem. 

• EKSTERNALIZACIJA je konverzija implicitnega v eksplicitno znanje. Preko 

dialogov, skupinskega razmišljanja in zapisa se znanje oblikuje v bolj oprijemljivo 

obliko, s čimer se poveča stopnja razumljivosti tega znanja.  

• KOMBINACIJA, ki pomeni pretvorbo eksplicitnega v novo eksplicitno znanje. Pri 

tem gre za izmenjavo znanja z dokumenti, s srečanji, telefonskimi pogovori, z 

elektronsko pošto in s podobnim. Povezujejo in preoblikujejo se že znana znanja, kar 

pa lahko vodi do oblikovanja novega znanja. Učenec snov, ki jo razume, nadgradi z 

reševanjem zahtevnejših nalog. 

• INTERNALIZACIJA je proces pretvorbe eksplicitnega v implicitno znanje. Povezana 

je z učenjem na lastnih izkušnjah. Posameznik preko pisnih dokumentov in učenja 

med delom usvoji znanje, ki postane del njegove osebnosti.   

 

2.4. DRUGE DELITVE ZNANJA 

 

Sitar (2006) deli znanja na:  

FORMALNO ZNANJE: predstavljajo ga teorije, formule, zakonitosti, ki so izražene v 

eksplicitni obliki in zapisane v učbenikih. Pridobimo jih s formalno izobrazbo. V osnovi so to 

informacije, ki jim posameznik doda nek pomen in jih razlaga kot znanje.  

INSTRUMENTALNO ZNANJE: je znanje, ki je udejanjeno v uporabi orodij in naprav pri delu. 

Naučimo se ga s prakso in prikazom. Brez ostalih vrst znanja ga ne moremo učinkovito 

mobilizirati. Vključuje znanje o delovanju orodij, njihovem vzdrževanju in o določenih 

omejitvah pri uporabi.  

NEFORMALNO ZNANJE: predstavljajo dobre prakse, izkušnje učencev in učiteljev, kako 

teoretično znanje (njegova uporaba) deluje v praksi. Nahaja se v ustni obliki (nasveti učencev, 

učiteljev, zgodbe) ali pisni obliki (priročniki, navodila). Naučimo se ga z medsebojnim 

sodelovanjem.  

METAZNANJE: predstavljajo skrite, samoumevne splošne predpostavke, vrednote, temeljni 

cilji, ki so del kulture in filozofije šole. Predstavljajo okvira za delovanje zaposlenih, učencev 

in obiskovalcev. 
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SITUACIJSKO ZNANJE: je vezano na specifično situacijo. Obstaja v obliki podatkov, dokler 

se ne pojavi v določenem specifičnem kontekstu. Takrat ga prepoznamo kot znanje. V 

primerjavi s formalnim znanjem mu manjka sistematični zapis, je bolj konkretno kot 

teoretično, je oblika neformalnega znanja, vendar vedno vezana in specifična za določen 

kontekst, v katerem ga je tudi možno prepoznati.  

DEKLERATIVNO ZNANJE: predstavlja opise stvari, dejstev, metod, postopkov … in je 

podobno eksplicitnemu znanju. Tako znanje lahko ponazorimo tudi z izrazom »vedeti kaj« 

(poznati). 

POSTOPKOVNO ZNANJE: se izraža v delu samem. V prvi vrsti v motoričnih ali ročnih 

spretnostih, pa tudi v miselnih sposobnostih. Gre torej za naše veščine in sposobnosti, ki jih 

ne izrazimo v besedah, temveč jih izrazimo v dejanih. V tem smislu postopkovno znanje 

odgovarja opisu za tiho znanje. Lahko ga poimenujemo z izrazom »vedeti kako«, torej znamo 

nekaj narediti.  

STRATEŠKO ZNANJE: je tesno povezano s postopkovnim znanjem, ko vemo kdaj in zakaj 

moramo nekaj narediti.  

LOKALNO IN GLOBALNO ZNANJE 

JAVNO IN ZASEBNO ZNANJE 

KONKRETNO IN ABSTRAKTNO ZNANJE 

POVRŠINSKO IN GLOBOKO ZNANJE 

MERLJIVO IN NEMERLJIVO ZNANJE 

 

Falatov (1994) je zapisala, da mora biti znanje vrednota učiteljev, vendar ne samo zaradi njih 

samih, ker jim omogoča samozavest, avtonomno odločanje, zaupanje vase in svoje 

sposobnosti, temveč tudi zaradi učencev. Učitelj, za katerega znanje ni vrednota, od svojih 

učencev ne more zahtevati, da se učijo in da cenijo svoje in njihovo delo. Za trud, vztrajnost 

in doslednost jih lahko navdušijo le s svojim zgledom. Učitelj, za katerega je znanje vrednota, 

se izobražuje vse življenje zaradi svoje potrebe in želje. Zaradi zaupanja v samega sebe in 

svoje sposobnosti je kos življenjskim okoliščinam in iz vsake preizkušnje prihaja pametnejši 

in modrejši. Samo ob takem učitelju se učenci lahko zavedajo, da človek ni nemočna žrtev 

okoliščin, temveč je odgovoren oblikovalec svoje usode. 
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3. GOSPODINJSTVO 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002, str. 250) gospodinjstvo opredeljuje kot:                

1. »opravljanje ali vodenje domačih, hišnih del; 2. skupnost oseb, ki živijo in se hranijo 

skupaj.«  

 

Lap-Drozg (1992) navaja, da je gospodinjstvo z biološko-medicinskega, ekonomsko-              

-socialnega, psihološko-pedagoškega in estetskega vidika disciplina, ki proučuje individualna 

in združena gospodinjstva ter družino kot osnovno celico družbe, v kateri se človek rodi, 

razvija in živi. Pridobljena spoznanja so namenjena pospeševanju in razvoju družinskega 

življenja v gospodinjstvih s tem, da se optimalno zadovoljuje človekove eksistenčne, 

družbene, kulturne, vzgojne potrebe in potrebe prostega časa, kar se vse izraža z vloženim 

delom in s sredstvi za zadovoljevanje potreb po stanovanju, prehrani in oblačenju. Disciplina 

gospodinjstvo torej poučuje in usklajuje odnose med pridobivanjem sredstev za življenje in 

njihovo potrošnjo ter usmerja k smotrni rabi doktrin, človekove in dovedene energije, hrane, 

ožjega in širšega bivalnega prostora ter denarja, ki je družini na voljo.   

 

 

3.1. RAZVOJ GOSPODINJSKEGA IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNI 

ŠOLI 

 

Začetki gospodinjskega izobraževanja segajo v 2. polovico 19. stoletja, v čas ljudskih šol in s 

predmetom »ženska ročna dela«. V tretjem in vse do osmega razreda ljudskih šol najdemo 

gospodinjsko vzgojo že v učnem načrtu iz leta 1875 kot ženska ročna dela, ki naj bi učenke 

usposobil do te stopnje, da bi v vsakdanjem življenju lahko opravljale vsa dnevna ženska dela. 

Gospodinjstvu sicer niso predpisane posebne ure, čeprav je pri pouku ženskih ročnih del dan 

poseben poudarek. 

Po koncu druge svetovne vojne je veliko pozornosti posvečeno izobraževanju kmečke in 

druge mladine. Gospodinjski pouk je bil uveden v osnovno šolo oziroma v nižjo gimnazijo s 

šolskim letom 1954/55 kot sodobnejše nadomestilo za predmet ženska ročna dela. Učni načrt 

se je razširil od šivanja in ročnih del na pouk pravilne prehrane in stanovanjske kulture. 
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Poskušali so odstraniti tradicionalne predsodke o dolžnostih v družini, zato je bil pouk skupen 

za moško in žensko mladino, vendar pa ni bil obvezen. 

V šolskem letu 1957/58 se je na podlagi priprav na reformirano osnovno šolo začel uvajati 

obvezen pouk gospodinjstva, in sicer:  

• kot dodatno vzgojno področje pri predmetu spoznavanje prirode in družbe od prvega do 

tretjega razreda;  

• kot delni predmetni pouk pri predmetu gospodarsko-tehnični pouk v četrtem in petem 

razredu; 

• kot samostojni predmet v šestem, sedmem in osmem razredu.   

Leta 1959 je bil sprejet predmetnik in učni načrt za celotno osnovno šolo. Za predmet 

gospodinjstvo je bil sprejet tudi učni načrt, vendar je bil predmet izbiren. Učenci so se 

odločali med gospodinjstvom in tehničnim poukom. Izven rednega pouka so se izvajali 

krožki, ki so vsebinsko dopolnjevali učno snov. Učni načrt je bil grajen koncentrično. 

Področja so bila:  

• osnove ekonomike; 

• pravilna prehrana; 

• kultura stanovanja; 

• osebna higiena; 

• obleke in obutev. 

Vsebine so bile prilagojene razvojni stopnji učencev. 

V letih 1966/67 je reforma osnovne šole uvrstila pouk gospodinjstva med redne predmete  v 

predmetnik osnovne šole  z eno ura pouka tedensko v sedmem in osmem razredu. Teoretični 

pouk je bil organiziran za vse učence v razredu hkrati. Praktični del pouka, ki je bil z učnim 

načrtom ločen od teorije, je postal fakultativen z dvema urama pouka tedensko.  

Leta 1972 je bil predmetnik spet delno spremenjen. Gospodinjstvo in tehnična vzgoja 

postaneta izbirna predmeta. Učenci so se na začetku sedmega razreda odločili za enega izmed 

izbirnih predmetov in ga potem obvezno obiskovali dve leti. Praktični del gospodinjskega 

pouka je ostal fakultativen, vendar se je število ur skrčilo na eno uro tedensko.  

Tehnični pouk in gospodinjstvo sta ponovno postala obvezna za vse učence leta 1978. 

Gospodinjstvo z eno uro tedensko. 

V šolskem letu 1983/84 je reforma šolstva umestila gospodinjski pouk v proizvodno-tehnično 

področje osnovne šole: v šesti, sedmi in osmi razred s skupnim fondom 95 ur za vse učence. 
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Teoretični in praktični del nista več ločena. Novi predmetnik je predvideval zraven obveznega 

pouka gospodinjstva še fakultativne programe in interesne dejavnosti (Lap-Drozg, 1994). 

 
Leta 2000 se postopoma uvede devetletna osnovna šola. Učenci, ki so obiskovali osemletno 

osnovno šolo, so iz petega razreda šli v sedmi razred. V šolskem letu 2008/09 je devetletna 

šola uvedena v celoti. Gospodinjski pouk se umesti v peti in šesti razred kot obvezen predmet, 

ki je imel  87,5 urni fond, pri čemer je pouk gospodinjstva v petem razredu eno uro tedensko 

in v šestem eno uro in pol. Učenci sedmega, osmega in devetega razreda lahko izberejo kot 

izbirni predmet sodobno pripravo hrane (35 ur)  in načine prehranjevanja (32 ur), katerega 

lahko izberejo samo učenci devetega razreda (Predmetnik devetletne osnovne šole, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 12 

4. GOSPODINJSTVO DANES - V DEVETLETNI OSNOVNI 

ŠOLI 

 

Pri osnovnošolskem predmetu gospodinjstvo se učenci učijo, kakšni naj bodo odnosi in 

razmerja med psihofizičnimi, emocionalnimi, ekonomskimi, socialnimi in estetskimi 

potrebami človeka. Te odnose in razmerja obravnavajo v okviru doma, družine in 

gospodinjstva, v okviru tržnih možnosti in samooskrbe ter s posebnim poudarkom na 

izobraževanju potrošnikov kot uporabnikov tržnih izdelkov in storitev. Učijo se tudi, kakšna 

naj bodo razmerja med denarnimi prihodki in izdatki za obleko, stanovanje, hrano in druge 

dobrine. 

Vsakdo izmed nas ima dom in družino, v kateri zadovoljuje osnovne življenjske potrebe. Za 

zadovoljevanje potreb so potrebni viri. Upravljanje z viri, ki so na voljo posamezniku in 

družinam za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, tvori hrbtenico štirim področjem, ki 

jih obravnavamo v učnih modulih pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli (Učni načrt – 

GOSPODINJSTVO, 2003): 

1. Ekonomika gospodinjstva. 

2. Tekstil, oblačenje in obutev. 

3. Bivanje in okolje. Stanovanje. 

4. Hrana in prehrana. 

 

Ekonomika gospodinjstva in tekstil ter, oblačenje in obutev sta obravnavani v petem razredu, 

modula bivanje in okolje ter hrana in prehrana pa sta obravnavana v šestem razredu.  

 

 

4.1. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

 

Učenci: 

• razvijajo zaznavne spretnosti s sprejemanjem informacij preko vidnega, slušnega, 

okušalnega, tipalnega in kinestetičnega občutka;  

• razvijajo sposobnosti razumevanja, uporabe, načelnega povezovanja in tvornega mišljenja 

za preudarno zadovoljevanje nujnih osnovnih potreb z viri; 
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• se naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in družinski 

ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih in tudi na znanju o 

ekonomski propagandi in njenem vplivu na potrošnika ter s tem povezanih potrošnikovih 

pravicah; 

• oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na 

pridobljenih spretnostih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne 

uporabe in vzdrževanju materialov, pripomočkov ter naprav za osebno in družinsko 

uporabo za področja: obleka in obutev, hrana in prehrana, stanovanje in oprema ter vplivu 

tega na okolje; 

• razumejo, spoznajo, usvojijo, uporabijo in vrednotijo pomen pravilne, varne in varovalne 

prehrane ter vpliv prehrambenih navad in razvad na zdravje;  

• spoznajo in usvojijo spretnosti načrtovanja in varnega izdelovanja določenih izdelkov ter 

preko njih izražajo svojo osebno ustvarjalnost;  

• spoštujejo naravno in kulturno dediščino ter se zavedajo pomembnosti gospodinjskih 

aktivnosti in medčloveških odnosov; 

• oblikujejo osebno in družbeno omiko ter čut za pripadnost družini in družbi, v tem 

občutijo zadovoljstvo in spoznavajo kulturo okolja; 

• se s sprostitvenim delom navajajo na življenjsko pomembne naloge, kulturno obnašanje in 

enakovredno delitev dela v skrbi za samega sebe, za druge in za okolje.  

(Učni načrt – GOSPODINJSTVO, 2003) 

 

 

4.2. GOSPODINJSTVO  V  DNEVIH  DEJAVNOSTI 

 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo 

discipline in predmetna področja, ki so vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi 

dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo 

vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dnevov dejavnosti so, da omogočijo učenkam in 

učencem utrjevanje in povezovanje znanja, ki so ga pridobili pri posameznih predmetih in 

predmetnih področjih, da uporabijo to znanje in ga nadgradijo s praktičnim učenjem v 

kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem 

družbenem okolju.  
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Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in 

učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za 

razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in 

učenke znanje različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so 

namenjeni vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi vso 

šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje. 

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega izobraževanja znese 

135 dni. To je več kot 75 % dni, ki so namenjeni pouku v enem šolskem letu. 

Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur (Dnevi dejavnosti, 1998). 

 

 

4.2.1. NARAVOSLOVNI  DNEVI 

 

Naravoslovni dnevi vsebujejo naslednja področja: biologijo, kemijo, fiziko, astronomijo, 

gospodinjstvo, geologijo, fizično geografijo in matematiko.  

Predlagane vsebine naravoslovnega dne v okviru gospodinjstva: 

• skrb za zdrave zobe, nega zob; 

• naše telo in skrb za zdravje; 

• zdravo živimo in se lahko učimo le v čistih šolskih prostorih; 

• zdravje, higiena in rekreacija; 

• hrana, prehrana in zdravi načini prehranjevanja; 

• konzerviranje živil; 

• analiza prehrane - uporaba računalnika; 

• varnost in zdravje; 

• svetovni dan zdravja; 

• medsebojni odnosi in zdravje; 

• varujmo srce in ožilje; 

• spolna vzgoja in aids; 

• svetovni dan invalidov; 

• preprečevanje vseh vrst odvisnosti. 

(Dnevi dejavnosti, 1998) 
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4.2.2. TEHNIŠKI DNEVI 

 

Tehniški dnevi se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije ter gospodinjstva – predlagane 

vsebine poglabljajo in dopolnjujejo tako, da učenke in učenci aktivno rešujejo problem. 

Predlagane vsebine tehniških dni v povezavi z gospodinjstvom: 

• kako stanujemo (pohištvena oprema: postelja, stoli, mize - ergonomske zahteve, 

vrste); 

• izdelava, ponudba v trgovini, reklamno gradivo in navodila, izdelava maket); 

• tekstil v stanovanju (barve in vzorci, zavese, preproge in tekstilne talne obloge); 

• ogrevanje, zračenje, razsvetljava stanovanjskega prostora; 

• vzdrževanje in čiščenje stanovanja; 

• čisto okolje (odpadki, koš za smeti − načrtovanje, cena, izdelava, vzdrževanje). 

(Dnevi dejavnosti, 1998) 
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5. RAZISKAVA O UPORABNOSTI VSEBIN PREDMETA 

GOSPODINJSTVO 

 

5.1. CILJI, NAMEN IN HIPOTEZE 

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem želela pridobiti mnenja osnovnošolcev in odraslih o 

uporabnosti vsebin predmeta gospodinjstvo. 

 

Na osnovi študija literature in lastnih izkušenj sem postavila naslednje raziskovalne 

hipoteze: 

H1: Večina osnovnošolcev in odraslih meni, da je znanje, ki ga pridobijo pri pouku 

gospodinjstva,  v življenju uporabno. 

H2: Znanje, pridobljeno pri pouku gospodinjstva, se zdi bolj uporabno ženskam.  

H3: Osnovnošolci pridobljeno znanje pri predmetu gospodinjstvo zaznavajo kot uporabno v 

večji meri kot odrasli.  

H4: Tako šolarji kot odrasli največji pomen pripisujejo prehranskim vsebinam.  

 

5.2. METODOLOGIJA 

 

Na podlagi spoznanj iz literature sem sestavila dva vprašalnika. Enega za osnovnošolce in 

enega za odrasle (Priloga A in B).  

Anketirala sem 130 učencev in učenk 6. razreda. Anketni vprašalnik je vseboval 17 vprašanj, 

od tega je bilo 11 vprašanj izbirnega tipa in 6 vprašanj, ki so jih morali ustrezno dopolniti. 

Drugi anketni vprašalnik sem naključno razdelila med odrasle. Anketo je rešilo 130 odraslih 

oseb iz vseh predelov Slovenije. Bili so različne starosti in izobrazbe, saj sem želela dobiti kar 

najbolj reprezentativen vzorec. Anketni vprašalnik je vseboval 15 vprašanj, od tega je bilo 12 

vprašanj izbirnega tipa in 3 vprašanja, ki jih je bilo potrebno ustrezno dopolniti.  

Rezultate sem ustrezno statistično obdelala in jih prikazala v obliki grafov in/ali tabel. 
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5.3. REZULTATI RAZISKAVE 

 

5.3.1. SPOL, STAROST IN IZOBRAZBA 

 

V anketiranju je sodelovalo 130 osnovnošolcev in 130 odraslih. V vzorcu osnovnošolcev je 

bilo 54,6 % dečkov in 45,5 % deklic, ki so bili stari med 11 in 12 let (Tabela 2). 

Vzorec v celoti zajema 51,9 % žensk in 48,1 % moških. 58,5 % odraslih žensk in 41,5 % 

odraslih moških je sodelovalo pri reševanju ankete.  

Odrasle sem glede na starost v anketnem vprašalniku razdelila v šest razredov. Največ 

odraslih anketirancev je med 21. in 30. letom starosti, najmanj pa je starih med 51. in 60. let 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2: Splošni podatki o anketirancih 

ODRASLI OSNOVNOŠOLCI DEMOGRAFSKI 

PODATKI N % N % 

                             SPOL 

Moški 54 41,5 71 54,6 

Ženski 76 58,5 59 45,5 

                            STAROST 

11 let / / 45 34,6 

12 let / / 85 65,4 

14–20 let 17 13,1 / / 

21–30 let 38 29,2 / / 

31–40 let 32 24,6 / / 

41–50 let 20 15,4 / / 

51–60 let 10 7,7 / / 

nad 61 let 13 10,0 / / 
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Največ anketirancev ima končano 7. stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da imajo narejeno 

diplomo ali magisterij. Najmanj pa je tistih anketirancev, ki nimajo dokončane osnovne šole. 

Nobeden od anketirancev ni imel dokončane 8. stopnje izobrazbe (doktorata). 19,2 % je tistih 

anketirancev, ki imajo končano srednjo poklicno šolo, 24,6 % pa 5. stopnjo izobrazbe    

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Podatki o izobrazbi odraslih anketirancev 

ODRASLI 
IZOBRAZBA 

N % 

1. stopnja – nedokončana OŠ 2 1,5 

2. stopnja – OŠ 11 8,5 

3. stopnja – nižje poklicno izobraževanje 11 8,5 

4. stopnja – srednje poklicno izobraževanje 25 19,2 

5. stopnja – gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško 
izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno 
izobraževanje 

32 24,6 

6. stopnja – višje strokovno izobraževanje 11 8,5 

7. stopnja – visoko strokovno izobraževanje, 
univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij  

38 29,2 

8. stopnja – doktorat 0 0 
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5.3.2. GOSPODINJSKA OPRAVILA DOMA 

 

Najprej sem želela ugotoviti, katera gospodinjska opravila opravljajo doma osnovnošolci in 

katera odrasli.  

Sesanje in pometanje ter pospravljanje so gospodinjska opravila, ki so pri obeh skupinah 

anketirancev največkrat obkrožena. Priprava pogrinjka je bila pri osnovnošolcih in odraslih 

obkrožena 81-krat, kar me je zelo presenetilo, saj sem pričakovala, da je to opravilo, ki ga v 

večini gospodinjstev opravljajo otroci. Da osnovnošolci sami ne plačujejo položnic, je 

razumljivo, zato je to tudi gospodinjsko opravilo, ki je bilo najmanjkrat obkroženo.   

Pod drugo so odrasli navedli šivanje in odnašanje smeti (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Primerjava gospodinjskih opravil, ki jih osnovnošolci in odrasli opravljajo doma 

 

 

5.3.3. GOSPODINJSKA OPRAVILA, KI SO SE JIH ANKETIRANCI  UČILI V ŠOLI 

PRI POUKU GOSPODINJSTVA 

 

Zanimalo me je tudi, katerih gospodinjskih opravili so se osnovnošolci in odrasli učili pri 

pouku gospodinjstva. Rezultati (Tabela 5) so pokazali, da je najpogostejše opravilo, ki so se 

ga osnovnošolci in odrasli učili v šoli pri pouku gospodinjstva, kuhanje. 83,1 % 

osnovnošolcev in  skoraj 61 % odraslih je obkrožilo kuhanje. Nad rezultatom nisem 

presenečena, saj večina ljudi pouk gospodinjstva še zmeraj povezuje s kuhanjem. Tudi 

OSNOVNOŠOLCI  ODRASLI GOSPODINJSKA 
OPRAVILA N % N % 

pranje in obešanje perila 48 36,9 105 80,8 
likanje perila 39 30,0 84 64,6 
kuhanje 70 53,8 103 79,2 
pomivanje posode 94 72,3 101 77,7 
shranjevanje živil 60 46,2 86 66,2 
priprava pogrinjkov 81 62,3 81 62,3 
sesanje in pometanje 108 83,1 114 87,7 
pospravljanje 110 84,6 114 87,7 
brisanje prahu 86 66,2 98 75,4 
načrtovanje nakupov 28 21,5 80 61,5 
nakupovanje 53 40,8 103 79,2 
plačevanje položnic 4 3,1 83 63,8 
skrb za vrt in domače živali 66 50,8 102 78,5 
drugo 0 0 5 3,8 
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priprava pogrinjka je opravilo, ki je pri obeh skupinah anketirancev na 2. mestu gospodinjskih 

opravil, ki so se jih učili v šoli pri pouku gospodinjstva. 

 

Tabela 5: Gospodinjska opravila, ki so se jih osnovnošolci in odrasli učili pri pouku 

gospodinjstva 

OSNOVNOŠOLCI ODRASLI GOSPODINJSKA 
OPRAVILA N % N % 

pranje in obešanje perila 5 3,8 13 10,0 
likanje perila 3 3,2 18 13,8 
kuhanje 108 83,1 79 60,8 
pomivanje posode 74 56,9 41 31,5 
shranjevanje živil 67 51,5 41 31,5 
priprava pogrinjkov 83 63,8 64 49,2 
sesanje in pometanje 7 5,4 10 7,7 
pospravljanje         38 29,2 13 10,0 
brisanje prahu   5 3,8 10 7,7 
načrtovanje nakupov 21 16,2 26 20,0 
nakupovanje 12 9,2 11 8,5 
plačevanje položnic 5 3,8 9 6,9 
skrb za vrt in domače živali 2 1,5 10 7,7 
drugo 2 1,5 10 7,7 

 

 

Osnovnošolci so pod drugo napisali šivanje, odrasli pa razen šivanja še vezenje in krpanje 

nogavic. Presenetilo me je, da so odstotki osnovnošolcev, ki so se učili gospodinjska opravila, 

kot so pranje in obešanje perila, likanje perila, načrtovanje nakupov in plačevanje položnic, 

tako nizki, saj so to teme, ki so v učnem načrtu in se jih učijo pri pouku gospodinjstva.  

 

 

 

5.3.4. NAJBOLJ UPORABNE TEME PO MODULIH  

 

Osnovnošolci so tudi ocenili uporabnost posamezne teme, ki je predpisana v učnem načrtu po 

modulih, medtem ko so odrasli ocenili uporabnost le tistih tem, ki so jih sami obravnavali pri 

pouku gospodinjstva. Teme, ki so jih ocenjevali osnovnošolci in odrasli, so enake, ker sem 

želela videti, če so odrasli obravnavali iste teme, kot so predpisane danes.   
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Modul: EKONOMIKA GOSPODINJSTVA: 

 

Tabela 6: Ocena uporabnosti tem iz modula ekonomika gospodinjstva 

 

 

Tabela 7: Primerjava tem iz modula ekonomika gospodinjstva po rangih med osnovnošolci in 

odraslimi 

RANG OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
1 varčevanje varčevanje 
2 denar denar 
3 oblike denarja prihodki in odhodki 
4 načini plačevanja varstvo potrošnika 
5 varstvo potrošnika načini plačevanja 
6 prihodki in odhodki oblike denarja 

 

 

Pri obeh skupinah anketirancev je na prvem mestu varčevanje in na drugem denar, kar 

pomeni, da se že osnovnošolci zavedajo, da je potrebno varčevati, če si želimo nekaj ustvariti 

ali nekaj kupiti. Vendar sem pa presenečena, da so prihodki in odhodki pri osnovnošolcih na 

zadnjem mestu, saj gre pri tej temi za denar, ki se ga zasluži, in za denar, ki se ga zapravi. 

Načini plačevanja in oblike denarja sta temi, ki sta odraslim najmanj pomembni. Tema, ki je 

bila pri odraslih najmanjkrat ocenjena, so načini plačevanja, kar lahko pomeni, da je to tema, 

ki je večina odraslih sploh ni imela pri pouku gospodinjstva ali pa se je ne spomnijo več. 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
TEMA 

TOČKE RANG TOČKE RANG 
denar 614 2 304 2 
varčevanje 648 1 318 1 
oblike denarja 570 3 195 6 
načini plačevanja 567 4 203 5 
prihodki in odhodki 544 6 226 3 
varstvo potrošnika 565 5 208 4 
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Modul: TEKSTIL, OBLAČENJE IN OBUTEV: 

 

Tabela 8: Ocena uporabnosti tem iz modula tekstil, oblačenje in obutev 

OSNOVNOŠOLCI ODRSALI 
TEMA 

TOČKE RANG TOČKE RANG 
tekstilni izdelki 638 8 250 4 
tekstilna vlakna 716 4 265 2 
vrste blaga 691 5 262 3 
plemenitenje blaga 771 2 200 8 
oblačila 833 1 235 6 
kakovost in lastnosti blaga 653 7 237 5 
vzdrževanje tekst. izdelkov 682 6 281 1 
obutev 765 3 212 7 

 

 

Tabela 9: Primerjava tem iz modula tekstil, oblačenje in obutev po rangih med osnovnošolci in 

odraslimi 

RANG OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
1 oblačila vzdrževanje tekstilnih izdelkov 
2 plemenitenje blaga tekstilna vlakna 
3 obutev vrste blaga 
4 tekstilna vlakna tekstilni izdelki 
5 vrste blaga kakovost in lastnosti blaga 
6 vzdrževanje tekstilnih izdelkov oblačila 
7 kakovost in lastnosti blaga obutev 
8 tekstilni izdelki plemenitenje blaga 

 

 

Oblačila so pri osnovnošolcih najbolj pomembna tema iz modula tekstil, oblačenje in obutev, 

pri odraslih pa so na 6. mestu. Zanimivo je, da je plemenitenje blaga pri odraslih na zadnjem 

mestu, pri osnovnošolcih pa na 2. mestu. Tukaj se mi zastavlja vprašanje, zakaj je tako velika 

razlika. Mogoče odrasli ne vedo, kaj dejansko se pri tej temi obravnava, vendar bi v tem 

primeru bilo število anketirancev, ki so izpustili oceno te teme, višje. Razumljivo je, da je pri 

odraslih najbolj uporabna tema vzdrževanje tekstilnih izdelkov, saj na to gledajo res iz 

uporabnega vidika, medtem ko je pri osnovnošolcih na 6. mestu. Seveda sta pri osnovnošolcih 

pranje in likanje perila opravili, ki sta zastopana v zelo nizkem številu, ki so se jih učili v šoli 

pri pouku gospodinjstva. 

  

 



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 23 

Modul: BIVANJE IN OKOLJE: 

 

Tabela 10: Ocena uporabnosti tem iz modula bivanje in okolje  

OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
TEMA 

TOČKE RANG TOČKE RANG 
urejanje bivalnega okolja 434 5 262 4 
kvaliteta bivanja 458 3 254 5 
bivališča 472 2 267 3 
onesnaževanje vode, zraka, tal in   
druge vrste onesnaževanja 

498 1 290 2 

varčna poraba energije in virov 446 4 303 1 
 

 

Tabela 11: Primerjava tem iz modula bivanje in okolje po rangih med osnovnošolci in odraslimi 

RANG OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
1 onesnaževanje vode, zraka, tal 

in druge vrste onesnaževanja 
varčna poraba energije in virov 

2 bivališča onesnaževanje vode, zraka, tal  
in druge vrste onesnaževanja 

3 kvaliteta bivanja bivališča 
4 varčna poraba energije in virov urejanje bivalnega okolja 
5 urejanje bivalnega okolja kvaliteta bivanja 

 

 

Onesnaževanje vode, zraka, tal in druge vrste onesnaževanja je tema, ki je pri osnovnošolcih 

najbolj uporabna tema, pri odraslih pa je na 2. mestu, kar pomeni, da se obe skupini anketirancev 

zavedata, da je čisto okolje pomembno in da je onesnaževanje potrebno preprečiti. Pri odraslih je 

najbolj uporabna tema varčna poraba energije in virov, kar lahko povežem z varčevanjem iz 

modula ekonomika gospodinjstva, kjer so kot najbolj uporabno temo izbrali varčevanje. Bolj ko 

varčujemo z viri in energijo, manj denarja za to porabimo. Osnovnošolci so na 2. mesto dali 

bivališča, na 3. mesto pa kvaliteto bivanja, ki je pri odraslih najmanj uporabna tema. 
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Modul: HRANA IN PREHRANA: 

 

Tabela 12: Ocena uporabnosti tem iz modula hrana in prehrana  

OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
TEMA 

TOČKE RANG TOČKE RANG 
živila 1078 1 363 4 
dodatki v hrani 856 9 306 8 
varna hrana 1067 2 320 7 
označevanje živil 937 4 270 10 
pripomočki v kuhinji 858 8 292 9 
priprava jedi 924 9 377 3 
priprava pogrinjka 992 3 328 6 
obnašanje pri jedi 904 7 378 2 
obnašanje v kuhinji 855 10 346 5 
zdrava prehrana 925 5 427 1 

 

 

Tabela 13: Primerjava tem iz modula hrana in prehrana po rangih med osnovnošolci in 

odraslimi 

RANG OSNOVNOŠOLCI ODRASLI 
1 živila zdrava prehrana 
2 varna hrana obnašanje pri jedi 
3 priprava pogrinjka priprava jedi 
4 označevanje živil živila 
5 zdrava prehrana obnašanje v kuhinji 
6 priprava jedi priprava pogrinjka 
7 obnašanje pri jedi varna hrana 
8 pripomočki v kuhinji dodatki v hrani 
9 dodatki v hrani pripomočki v kuhinji 

10 obnašanje v kuhinji označevanje živil 
 

 

Odrasli so kot najbolj uporabno temo iz modula hrana in prehrana izbrali zdravo prehrano, kar 

pomeni, da se zavedajo pomena zdrave prehrane za človeka. Osnovnošolci so na 1. mesto dali 

živila, kamor spada tudi voda. Presenetilo me je, da je priprava pogrinjka pri osnovnošolcih 

na 3. mestu. Pri odraslih je druga najbolj uporabna tema obnašanje pri jedi, kar so 

osnovnošolci ocenili kot sedmo najbolj uporabno temo.  
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5.3.5. NAJBOLJ UPORABEN MODUL  

 

Preverila sem tudi uporabnost posameznih modulov. Osnovnošolci so imeli v anketnem 

vprašalniku naštete module, katerim so po njihovem mnenju podali oceno uporabnosti.  

 

Tabela 14: Ocena uporabnosti modulov pri osnovnošolcih 

MODUL 1 2 3 4 TOČKE RANG 
hrana in prehrana 89 23 13 5 456 1 
ekonomika gospodinjstva 5 14 29 82 448 2 
bivanje in okolje 25 67 29 9 414 3 
tekstil, oblačenje in obutev 12 26 59 33 399 4 

 
 

Da je za osnovnošolce najbolj uporaben modul hrana in prehrana, me ni presenetilo. S tem 

sem tudi delno potrdila hipotezo H4, ki pravi: Tako šolarji kot odrasli največji pomen 

pripisujejo prehranskim vsebinam. Tudi šolarji so pripisali največji pomen prehranskim 

vsebinam. Zanimivo pa je, da je ekonomika gospodinjstva na 2. mestu, saj sem pričakovala, 

da bo ocenjena kot najmanj uporaben modul. Na 4. mesto so osnovnošolci dali tekstil, 

oblačenje in obutev, kar pomeni, da se jim teme iz tega modula zdijo najmanj uporabne. 

 

 

Tabela 15: Ocena uporabnosti modulov pri odraslih 

MODUL TOČKE RANG 
hrana in prehrana 1317 1 
tekstil, oblačenje in obutev 1046 2 
ekonomika gospodinjstva 958 3 
bivanje in okolje 963 4 

 

 

Odraslih nisem posebej spraševala o uporabnosti modulov, ker sem predvidevala, da ne bodo 

vedeli, katere teme se sploh obravnavajo pri določenem modulu. Rezultate sem dobila iz 

odgovorov na vprašanje, katere teme, ki so jih obravnavali pri pouku gospodinjstva, se jim 

zdijo najbolj uporabne. Za vsako temo posebej, ki je razvrščena po modulih, sem izračunala, 

koliko anketirancev je dejansko ocenilo posamezno temo. Število anketirancev sem zmnožila z 

ocenami in nato seštela tako, da sem dobila točke za vsak modul posebej. S pomočjo točk sem 

potem lahko določila rang za posamezen modul.  



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 26 

Tudi odrasli pripisujejo največji pomen prehranskim vsebinam. S tem sem v celoti potrdila 

hipotezo H4, ki pravi: Šolarji in odrasli največji pomen pripisujejo prehranskim vsebinam. 

Odrasli so vsebine iz modula tekstil, oblačenje in obutev ocenili kot druge najbolj uporabne 

vsebine, medtem ko se osnovnošolcem vsebine, ki so obravnavane iz tega modula, zdijo 

najmanj uporabne.  

 

5.3.6. POTROŠNIŠKO VEDENJE ANKETIRANCEV IN POZNAVANJE 

POTROŠNIKOVIH  PRAVIC  

 

Zanimalo me je, kako znanje, ki so ga pridobili pri pouku gospodinjstva, uporabljajo v 

vsakdanjem življenju. V anketo sem vključila naslednja vprašanja: Ali pri nakupu oblačil 

pogledate na etiketo? Na kaj ste pozorni pri kupovanju živil? in Koliko časa imate za 

reklamacijo izdelka z napako? 
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Graf 1: Nakup oblačil 

 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, na kaj so anketiranci pozorni, ko nakupujejo oblačila. 

Kateri podatki, ki so napisani na etiketi, so zanje pomembni. 47 % odraslih in 44,6 % 

osnovnošolcev pri nakupu oblačila pogleda na etiketo, ker tako izvedo, kako se oblačila 

vzdržujejo in iz katerih vlaken so. 43 % osnovnošolcev in 34 % odraslih pa pogleda na etiketo 
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samo zato, da izvedo velikost, se pravi, da jim vzdrževanje in material nista pomembna pri 

nakupu oblačil. 11 % osnovnošolcev in 9 % odraslih pa etikete sploh ne pogleda. 

Pod drugo so osnovnošolci navedli, da pogledajo na etiketo zato, ker jih prosi mama, ki slabše 

vidi. Odrasli pa so navedli, da pogledajo etiketo, da dobijo informacijo o velikosti, ceni, 

materialu in vzdrževanju. 
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Graf 2: Nakup živil 

 

53,8 % osnovnošolcev pri nakupu živil gleda na ceno, pri odraslih pa je procent manjši za 

24,6 %. 27,7 % odraslih kupuje tista živila, ki so jih doma že uporabljali. Kar 23,8 % odraslih 

in 12,3 % osnovnošolcev prebere vse, kar piše na embalaži. 10,8 % odraslih in osnovnošolcev 

pogleda samo na rok uporabe.  

Pod drugo so odrasli napisali, da najpogosteje kupujejo živila, ki so sprejemljiva z vidika 

zdrave prehrane, da so pozorni na pridelavo oziroma izdelavo (da je čim bolj naravno), 

svežost, izgled in ceno. Osnovnošolci so pod drugo napisali, da so pozorni na kvaliteto živil.  
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REKLAMACIJA IZDELKA Z NAPAKO 
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Graf 3: Reklamacija izdelka 

 

Potrošnik lahko za izdelek z napako uveljavlja vse zahtevke po Zakonu o varstvu potrošnikov 

ne glede na to, ali je bil kupljen v redni prodaji ali pa na razprodaji. Svoje pravice lahko na 

podlagi odgovornosti za stvarno napako uveljavlja, če o napaki obvesti prodajalca v roku 

dveh mesecev od dneva, ko je bila odkrita oziroma v dveh letih po nakupu izdelka 

(Reklamacija izdelka z razprodaje, 2007). 

Kar 53,1 % odraslih je obkrožilo odgovor, da lahko v osmih dneh reklamira izdelek z napako. 

To pa pomeni, da svojih potrošniških pravic ne poznajo in da nasedajo trgovcem, ki imajo 

napisano, da lahko izdelek vrnejo v osmih dneh. 31,5 %  osnovnošolcev je obkrožilo, da 

imajo 30 dni časa, da reklamirajo izdelek z napako. Le 5 % anketirancev je obkrožilo pravilni 

odgovor, da imajo za reklamacijo izdelka z napako 60 dni časa. Varstvo potrošnikov je tema, 

ki so jo osnovnošolci dali na 5. mesto po uporabnosti, odrasli pa na 4. mesto.    
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5.3.7. PRIPRAVA  JEDI 

 

Odrasle sem spraševala, kje so se naučili pripravljati jedi. Zanimalo me je, kolikšen bo delež 

anketirancev, ki so se naučili pripravljati jedi v šoli pri pouku gospodinjstva.  

 

3%

3% 14%

9%

71%

na kuharskem tečaju

doma, naučili so me starši

v šoli pri pouku
gospodinjstva

naučil/a sem se sam/a s
pomočjo kuharskih knjig

drugo

 

 

Graf 4: Priprava jedi 

 

71 % odraslih se je naučilo pripravljati jedi doma s pomočjo staršev. 14 % je takih, ki so se 

jedi naučili pripravljati sami ali pa s pomočjo kuharskih knjig. 9 %  odraslih se je naučilo 

pripravljati jedi na kuharskem tečaju in le 3 % v šoli pri pouku gospodinjstva.  Pod drugo so 

odrasli navedli, da ne kuhajo. 

 

 

Pri osnovnošolcih me je zanimalo, če pripravijo jedi, ki so jih pripravili v šoli pri pouku 

gospodinjstva, tudi doma. 

76 % osnovnošolcev jedi, ki so jih pripravili v šoli, pripravijo tudi doma le, če jim je bila jed 

dobra. Le 5 % anketiranih osnovnošolcev vedno pripravi jed tudi doma. 8 % je takih, ki doma 

sploh ne kuhajo in 11 % osnovnošolcem jedi, ki se pripravljajo v šoli pri pouku 

gospodinjstva, niso dobre.  
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Graf 5: Osnovnošolci pripravijo jedi doma 

 

 

Preverila sem tudi, če jedi pripravijo samostojno ali s pomočjo staršev. 

35 % osnovnošolcev, ki pripravljajo jedi doma, pripravi jedi samostojno in v kar 45 % 

pomaga mama pri pripravi jedi in le v 5 % pomaga oče. Presenetljivo pa je, da je 15 % 

anketiranih osnovnošolcev odgovorilo, da jim pomagata oba starša. 
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Graf 6: Pomoč pri pripravi jedi  
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73,8 % odraslih je na vprašanje, če so pri pouku gospodinjstva kdaj pripravljali jedi, 

odgovorilo z da. Zanimalo pa me je tudi, katere jedi so pripravljali.  
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Graf 7: Jedi, ki so jih pripravljali odrasli pri pouku gospodinjstva 

 
60,8 % odraslih je pri pouku gospodinjstva pripravljalo sladice. Sledijo testenine, mesne jedi 

in sendviči. Najmanjkrat so pripravljali juhe.   

 

5.3.8. PREHRANSKA PIRAMIDA 

 

Anketiranci so dobili nalogo, da sestavijo prehransko piramido. V piramido, ki je že bila 

razdeljena na posamezne dele, so morali pravilno razvrstiti skupine živil, tako da so v 

posamezen del piramide vnesli črko, ki je bila navedena pred določeno skupino živila.  
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Pri osnovnošolcih je bilo 77,7 % v celoti pravilno izpolnjenih prehranskih piramid. 81 

odraslih, kar predstavlja 62,3 %, je tudi pravilno izpolnilo prehransko piramido. Glede na to, 

da se prehranjevalna piramida obravnava v 6. razredu, sem pričakovala, da bo procent 

osnovnošolcev, ki so pravilno izpolnili piramido, večji. Čeprav se o prehranski piramidi 

veliko govori in jo lahko zasledimo v raznih oglasih, na različnih plakatih v čakalnicah, sem 

pričakovala, da bo procent pravilno rešenih piramid pri odraslih manjši. Iz pogovora z 

nekaterimi odraslimi anketiranci sem ugotovila, da so prehransko piramido pravilno rešili, 

vendar sploh ne vedo, kaj predstavlja in kakšen je namen prehranjevalne piramide.    

 

5.3.9. LOČEVANJE ODPADKOV 

 

V anketni vprašalnik sem dala tudi nalogo, da razvrstijo naštete odpadke v zabojnike za 

ločeno zbiranje odpadkov. Rezultati pravilno razvrščenih odpadkov so podani v grafu 9 in 10. 

 

 

55
,4

30
60

36
,9

53
,8

71
,5

40
26

,9
69

,2
64

,6
72

,3
61

,5
41

,5
57

,7
42

,3

53
,8 56

,9 63
,1

30 33
,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Osnovnošolci

alu folija

varčna žarnica

embalaža od mleka

baterija

pločevinka

zvezek

pokvarjen mobitel

gobica za posodo

steklenica

plastenka od čistila

časopis

kozarec za vlaganje

kovinski pokrovček

prazne bombice

ovenele rože

ovojni papir

plastična vrečka

jogurtov lonček

zračnica od kolesa

stari čevlji

 

Graf 9: Ločevanje odpadkov – osnovnošolci 
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Pri osnovnošolcih sta le dva (1,5 %) pravilno razporedila vse odpadke. Glede na to, da se o 

ločevanju odpadkov veliko govori in da nas spodbujajo k ločevanju odpadkov na vsakem 

koraku, sem pričakovala, da bo več osnovnošolcev pravilno razvrstilo odpadke. Največ težav 

so imeli pri razvrstitvi gobice za pomivanje posode, varčne žarnice, zračnice od kolesa in 

starih čevljev. Sem pa pričakovala, da bodo vsi osnovnošolci pravilno razvrstili zvezek, 

časopis, steklenico, kozarec za vlaganje in pločevinko. Pri nevarnih odpadkih, kot sta mobitel 

in baterije, sem kot pravilni odgovor upoštevala tudi, če so napisali, da jih lahko odnesejo 

nazaj v trgovino. Na to možnost so se spomnili trije osnovnošolci.  
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Graf 10: Ločevanje odpadkov – odrasli 

 

30 odraslih je pravilno razporedilo vse odpadke, kar predstavlja 23,1 %. Upala sem, da bo 

procent pravilno razvrščenih odpadkov večji, saj bi to pomenilo, da so odrasli anketiranci bolj 

ozaveščeni o ločevanju odpadkov. Vendar, če pogledam na procente pravilno razvrščenih 

posameznih odpadkov, sem z rezultatom zadovoljna, saj so vsi odpadki v več kot 50 % 

pravilno razvrščeni.  
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5.3.10. UPORABNOST PREDMETA GOSPODINJSTVO 
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Graf 11: Uporabnost predmeta gospodinjstvo  

 

70,2 % odraslih meni, da predmet gospodinjstvo ni uporaben, ker so sami poslušali le 

določene teme. Predmet je bil v njihovem času bolj teoretičen, zelo nepraktičen in 

neživljenjski. Za njih je bil to predmet za sprostitev in od njega niso veliko odnesli. 77,7 % 

osnovnošolcem je predmet gospodinjstvo uporaben, saj jih določenih dejstev in opravil starši 

ne naučijo. Zavedajo se tudi, da se pri predmetu učijo sodelovanja z drugimi učenci. 

S tem sem potrdila hipotezo H3, ki pravi: Osnovnošolci pridobljeno znanje pri predmetu 

gospodinjstvo zaznavajo kot uporabno v večji meri kot odrasli.  

Na podlagi rezultatov lahko hipotezo H1: Večina osnovnošolcev in odraslih meni, da je 

znanje, ki ga pridobijo pri pouku gospodinjstva,  v življenju uporabno; le delno potrdim, saj 

so takega mnenja le osnovnošolci.  
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Graf 14: Uporabnost predmeta gospodinjstvo po spolu 

 

54,1 % žensk meni, da je predmet gospodinjstvo uporaben, kar pomeni, da se jim zdi 

uporabno tudi znanje, ki ga pridobijo pri tem predmetu. 50,4 % moških je mnenja, da predmet 

ni uporaben. Primerjava odgovorov glede na spol pokaže, da je hipoteza H2: Pridobljeno 

znanje pri pouku gospodinjstva se zdi bolj uporabno ženskam; potrjena.   
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5.4. POVZETEK  UGOTOVITVE  RAZISKAVE 

 

Osnovnošolcem se zdi predmet gospodinjstvo uporaben, medtem ko se odraslim ne. Znanje, 

ki ga pridobijo pri pouku gospodinjstva, se zdi bolj uporabno ženskam kot moškim. 

 

V svoji raziskavi sem v celoti potrdila tri hipoteze, eno pa le delno zavrnila.  

Delno je potrjena le hipoteza, da večina osnovnošolcev in odraslih meni, da je znanje, ki ga 

pridobijo pri pouku gospodinjstva, v življenju uporabno. Tako menijo le osnovnošolci.  

Raziskava je pokazala, da je kuhanje gospodinjsko opravilo, ki so se ga osnovnošolci in 

odrasli učili v šoli pri pouku gospodinjstva. Najbolj uporabni modul je hrana in prehrana. 

Odrasli so iz tega modula ocenili, da je  najbolj uporabna tema zdrava prehrana, osnovnošolci 

pa so se odločili za živila. Ekonomika gospodinjstva je pri osnovnošolcih drugi najbolj 

uporaben modul, pri odraslih pa je to tretji najbolj uporaben modul. Najbolj uporabna tema iz 

tega modula je varčevanje − za odrasle in za osnovnošolce,.  

Za osnovnošolce je modul tekstil, oblačenje in obutev na zadnjem, četrtem mestu, pri odraslih 

pa na drugem mestu uporabnosti. Oblačila so tema, ki je pri osnovnošolcih najbolj uporabna, 

pri odraslih pa je to tema vzdrževanje tekstilnih izdelkov. Modul bivanje in okolje je pri 

odraslih na zadnjem mestu, pri osnovnošolcih pa na tretjem mestu. Iz tega modula so 

osnovnošolci ocenili kot najbolj uporabno temo onesnaževanje vode, zraka, tal in druge vrste 

onesnaževanja, odrasli pa varčno poraba energije in virov.  

 

Le 5 % anketirancev ve, da imajo 60 dni časa za reklamacijo izdelka z napako. Pri nakupu 

oblačil anketiranci pogledajo na etiketo, da izvedo velikost oblačila, kako se oblačilo vzdržuje 

in iz katerih vlaken je. Osnovnošolci pri nakupu živil gledajo najbolj na ceno, medtem ko je 

odraslih, ki gledajo na ceno, skoraj 25 % manj. Odrasli kupujejo tista živila, ki so jih doma že 

uporabljali. 

71 % odraslih anketirancev se je naučilo pripravljati jedi doma tako, da so jih naučili starši. 

Le 3 % odraslih se je naučilo pripravljati jedi v šoli pri pouku gospodinjstva. Večina 

osnovnošolcev pripravi jedi, ki so jih pripravili pri pouku gospodinjstva, tudi doma. Od tega 

jih 35 % pripravi jedi brez pomoči staršev. 

Pri pouku gospodinjstva je večina odraslih pripravljala jedi. Največkrat so pripravljali sladice, 

testenine, mesne jedi in sendviče.  
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78 % osnovnošolcev in 62 % odraslih je pravilno sestavilo prehranjevalno piramido. Pri 

ločevanju odpadkov pa so bili odrasli bolj uspešni kot osnovnošolci, saj je 30 odraslih 

pravilno razvrstilo odpadke, medtem ko sta samo 2 osnovnošolca pravilno razvrstila vse 

odpadke. Pri osnovnošolcih ni nobenega odpadka, ki bi ga vsi anketiranci pravilno razvrstili. 

Pri odraslih so vsi odpadki v več kot 50 % pravilno razvrščeni in kar štirje so taki, ki so jih vsi 

anketiranci pravilno ločili.  

 

Eden od splošnih ciljev predmeta je, da se učenci s sprostitvenim delom navajajo na 

življenjsko pomembne naloge, kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skrbi za 

samega sebe in za druge ter okolje.  

Učenci se preko praktičnega dela, kjer sami izkusijo in preizkusijo določene teme in vsebine, 

ki so se jih teoretično naučili pri pouku, lahko navadijo na življenjsko pomembne naloge, 

kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela. Kako naj se učenec nauči lupiti krompir ali 

pomivati posodo, če tega nikoli ne poizkusi? Kako bo znal izpolniti plačilni nalog, če ga še 

nikoli ni videl? Kako naj pravilno npr. zlika obleko, če ne ve, kaj pomenijo oznake na všiti 

etiketi? Znati teorijo je eno, znati uporabiti to znanje v vsakdanjem življenju je pa tisto, kar to 

teoretično znanje naredi nekaj vredno. S tem, ko skupina učencev skupaj sodeluje pri 

praktičnem delu, se učijo, kako se kulturno obnašati drug do drugega in kako si enakovredno 

deliti dela med seboj.  
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6. PRIPRAVA NA UČNO ENOTO 

UČITELJEVA PRIPRAVA                                                              

Ime in priimek učitelja: PETRA PAVLIN 

Šola:  OŠ ŠKOFLJICA 

Razred:    5.                       

Predmet: GOSPODINJSTVO                                                                                                                             

Učna tema:      HIGIENA PREHRANE 

Učna enota:     OKUŽBE S HRANO 

 

Operativni učni cilji: 

♦ učenci prepoznajo znake pokvarjene hrane 

♦ učenci poznajo znake zastrupitve s hrano 

♦ učenci naštejejo možne okužbe z živili in predvidijo ukrepe za preprečevanje okužb 

♦ učenci znajo ukrepati v primeru  zastrupitve s hrano 

♦ učenci razumejo pomen pravilnega shranjevanja živil  

 

Didaktični obliki: 

� frontalna 

� individualna. 

 

Metoda (e): 

� razlaga 

� razgovor 

� individualno delo 

� didaktična igra – vislice 

 

Učna sredstva: 

a) učili: 

� prosojnice 

� delovni list 

b) učni pripomočki: 

� grafoskop 

� tabla in kreda  
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Didaktične komponente:                                                                Čas v min                  

I. Uvajanje             7 
II. Osvajanje novega znanja/Problem      18 
III. Ponavljanje                    17 
IV. Zaključek             3 

 
 

IZVEDBA UČNE ENOTE 
 

                     Učna  strategija 
Etape/ 
Faze 

Učitelj Učenec Metode/oblike 
dela 

Čas 

Uvajanje 
 
 
 
 
 
 

Na tablo napiše 
črtice za didaktično 
igro – vislice. Geslo 
je SALMONELA. 
 
Sprašuje učence, če 
vedo, kaj je 
salmonela, kaj 
povzroča, kje jo 
najdemo … 

Ugibajo črke in tako 
pridejo do gesla. 
 
 
 
Poslušajo in 
odgovarjajo. 

Razgovor 7 min 

Osvajanje 
novega znanja/ 
Problem 

Učence vpraša, kaj 
je mikroorganizem. 
S pomočjo 1. 
prosojnice jim 
razloži, kaj 
mikroorganizmi 
potrebujejo za rast 
in razmnoževanje.  
 
Vpraša, kako lahko 
pridejo škodljivi 
mikroorganizmi v 
živila (pomaga si z 
2. prosojnico),  
kakšni so znaki 
pokvarjenega živila, 
kaj se zgodi, če tako 
živilo pojemo …  
 
S pomočjo 3. 
prosojnice razloži, 
kaj je to okužba, 
kakšni so znaki 
okužbe s hrano in 
kako ukrepamo v 
primeru zastrupitve 

Poslušajo in 
odgovarjajo. 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo in 
odgovarjajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo. 

Razgovor  
Razlaga 
 
 
 
 
 
 
Razgovor 
Razlaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlaga 

18 min 
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s hrano. Razloži 
tudi, pri kateri hrani 
morajo biti še 
posebej previdni. 

Ponavljanje Učencem da 
navodila za 
reševanje delovnega 
lista. 
 
Je na voljo za 
dodatna vprašanja. 
 
Posluša in 
odgovarja. 

Poslušajo navodila. 
 
 
 
Samostojno rešujejo 
delovne liste. 
 
Preberejo izpolnjen 
delovni list. 

Razlaga 
Individualno delo  
 
 
Razgovor 
 
 
Razlaga 
 

17 min 

Zaključek Na tablo ponovno 
napiše črtice za 
didaktično igro – 
vislice. Sedaj je 
geslo   HIGIENA. 
Povzame, da lahko z 
ustrezno higieno 
rok, kuhinje, 
kuhinjskih 
pripomočkov in 
živil preprečimo 
okužbe. 

Ugibajo črke in tako 
pridejo do gesla. 
 

Razgovor 
Razlaga 

3 min 
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DELOVNI LIST: OKUŽBE S HRANO 

 

1. Kaj so mikroorganizmi? _____________________________________ 

_________________________________________________________ 

Mikroorganizmi za rast in razmnoževanje potrebujejo: 

♦ ______________________________ 

♦ ______________________________ 

♦ ______________________________ 

♦ ______________________________ 

 

2. DOPOLNI! 

_________________ je vdor bolezenskih 

mikroorganizmov v telo. V naše telo lahko 

pridejo z ____________, ______________ in 

_____________. Okužimo se lahko tudi preko 

ran ali sluznice. _____________ napadajo naše 

celice, _____________ pa pogosto izločajo 

_____________ snovi, zaradi katerih zbolimo. 

3. Napiši naslov miselnega vzorca. 

 

 

 
 

SLABOST 

BRUHANJE 

POVIŠANA TELESNA 
TEMPERATRURA 

VRTOGLAVICA 

GLAVOBOL 

DRISKA 
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4. Oglej si spodnjo sliko in označi, kaj vse lahko okuži hrano. 
  

 
Vir: http://cnx.org/content/m23751/latest/ 

 

5. Kako preprečimo okužbe s hrano? Pomagaj si s sliko iz 4. naloge. 
 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________ 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Gospodinjstvo − kot eden od predmetov v šoli − je zelo uporabno, saj so teme, ki so 

predpisane po učnem načrtu, koristne in uporabne tudi v vsakdanjem življenju. Teme so 

življenjske in slej ko prej se bodo učenci z njimi soočali v svojem življenju. Od učitelja je 

odvisno, ali bo teme res predstavil tako, da jih bodo »otroci« že kot učenci vključili v 

vsakdanje življenje. Učiteljeva naloga je, da učence spodbuja, da sodelujejo pri gospodinjskih 

opravilih doma in v šoli, saj se bodo le tako lahko naučili določenih veščin.  

Starši, ki svoje otroke vključujejo v gospodinjska opravila, učijo svoje otroke, da bodo nekoč 

lahko postali samostojni.  

 

Veliko ljudi predmet gospodinjstvo enači s kuhanjem, kar pa je velika zmota, saj se pri pouku 

gospodinjstva obravnavajo še druge teme. Kuhanje je le majhna kapljica v morje znanja, ki ga 

učenci pridobijo pri tem predmetu. Pri tem se mi je postavilo vprašanje, zakaj jim najprej 

pride na misel kuhanje? Eden od razlogov je zagotovo ta, da se večina praktičnih ur pouka res 

odvija v gospodinjski učilnici, kjer učenci kuhajo in pripravljajo jedi. Mogoče tudi zato, ker 

učenci svoje »izdelke«, ki so jih pripravili, pojedo in tako res najbolje ocenijo svoje delo, saj 

sami vidijo, ali je bila jed dobra ali ne. Saj je znano, da si bolj zapomnimo stvari, ki smo jih 

praktično izkusili, kot pa če samo poslušamo teorijo.  

Na to imajo velik vpliv učitelji, saj lahko praktičen del pouka prenesejo iz gospodinjskih 

učilnic, kjer se kuha, nazaj v razred, kjer se lahko učijo drugih ročnih spretnosti - pletenja, 

tkanja in šivanja. Žal pa so to ročne spretnosti, ki jih dandanes tudi učitelji gospodinjstva 

večinoma ne znajo več. Kako naj jih potem učijo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 44 

8. LITERATURA IN VIRI 

 

8.1. LITERATURA 

 

Collins, C., Parcell, G. (2002). Učimo se leteti. Priročnik za upravljanje znanja. Ljubljana: 

GV.  

Čater, T. (2001). Management znanja kot pripomoček za razvijanje konkurenčne prednosti 

podjetja. IB revija, 35, 76−85.  

Dremelj, M. [et al.] (2006). Gospodinjstvo za šestošolc(k)e. Učbenika za gospodinjstvo v 6. 

razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: i2. 

Falatov, V. (1994). Znanje je moč. Šolski razgledi, 45 (15), 3. 

Gornik, J., Kozoderc, D. (2006). Nefiks: indeks neformalnega izobraževanja. Domžale: 

Pigment. 

Hager, P. (2001). Lifelong Learning and the contribution of Informal Learning. V 

International Handbook of Lifelong Learning (str. 79–92). Kluwer academic Publishers. 

Halliday, J. (2001). Lifelong Learning, Changing Economic and the World of Work. V: 

International Handbook of Lifelong Learning, (str. 93–108). Kluwer academic 

Publishers. 

Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana: DZS. 

Hrovat, M. (1996). Znanje velja. Zbornik prispevkov o miselnih vzorcih, učenju in znanju v 

prihodnje. Ljubljana: ARTUR. 

Kajzer, Š. Knez-Riedl, J. (2001). Na znanju temelječa teorija firme in management znanja. 

Naše gospodarstvo, 47 (1−2), 61−68. 

Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Lap-Drozg, M. (1992). Razvoj specialne didaktike gospodinjskega izobraževanja. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Lap-Drozg, M. (1994). Specialna didaktika gospodinjstva. II. del. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta.   

Marentič-Požarnik, B. (1998). Kako pomembna so pojmovanja, učenja in poučevanja za 

uspeh kurikularne prenove (prvi del). Sodobna pedagogika, 3−4, 244−259. 

Novak, M. (2005). Vloga učitelja v devetletni osnovni šoli. Nova Gorica: Melior, Založba 

Educa. 



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 45 

Nonaka, I., Konno, N. (1999). The Concept of »Ba«: Building a Fundation for Knowledge 

Creation. Oxford: Butterworth-Heinmann. 

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford 

University Press. 

Poljak, V. (1974). Didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Pučko, D. (1998). Poslovodenje znanja in vpliv na strateško poslovodenje ter analizo. 

Organizacija, Kranj.  

Sitar, A. S., (2006). Oblike in razsežnosti znanja v organizaciji. Maribor: Založba Pivec.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1995). Ljubljana: DZS. 

Webster's Encyclopaedic Unabridged Dictionary of the English Language. (1989). New 

York: Gramercy. 

 

8.2. VIRI 

 

Predmetnik devetletne osnovne šole. (2010). Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno       

12. 09. 2010, iz 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predme

tniki/Predmetnik_splosni.pdf  

Učni načrt – GOSPODINJSTVO. (2003). Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno           

12. 09. 2010 iz 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predme

ti_obvezni/Gospodinjstvo_obvezni.pdf  

Dnevi dejavnosti. (1998). Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 12. 09. 2010 iz 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_dru

go/Dnevi_dejavnosti.pdf  

Reklamacija izdelka z razprodaje. (2007). Zveza potrošnikov Slovenije. Pridobljeno             

29. 8. 2011 iz http://www.zps.si/svetovanje-in-zakonodaja/garancija-napaka-na-

izdelku/reklamacija-izdelka-z-razprodaje.html?Itemid=263  

Safety and first aid in the kitchen. (2009). Siyavula Uploaders. Pridobljeno 07. 11. 2011 iz  

http://cnx.org/content/m23751/latest/ 

 

 

 



Petra PAVLIN – Uporabnost vsebin predmeta gospodinjstvo v vsakdanjem življenju 
 

 46 

9. PRILOGE 

 

A) ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

B) ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ODRASLE 



 

 

A)      ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Lepo pozdravljen-a! 
 
Sem absolventka biologije in gospodinjstva na Pedagoški fakulteti. Pišem diplomsko nalogo z naslovom 
Uporabnost gospodinjskega znanja. Ker me zanima, kakšno je tvoje mnenje o uporabnosti znanja, ki si 
ga pridobil/a pri pouku gospodinjstva, te lepo vabim k sodelovanju tako, da izpolniš ta anketni 
vprašalnik. 
Na anketni vprašalnik se ti ni potrebno podpisati, te pa prosim, da odgovarjaš iskreno.  
 
Zahvaljujem se ti za pomoč in sodelovanje! HVALA ☺ 
 
Obkroži ustrezno črko! 
  
 
1. Spol:     Ž         M                     2. Starost: _________ (napiši na črto) 
 
 
3. Obkroži črke pred naštetimi gospodinjskimi deli, ki jih opravljaš doma. 

a     pranje in obešanje perila 
b     likanje perila 
c     kuhanje 
d     pomivanje posode 
e     shranjevanje živil 
f      priprava pogrinjkov 
g     sesanje in pometanje 

h      pospravljanje         
i      brisanje prahu   
j      načrtovanje nakupov 
k     nakupovanje 
l      plačevanje položnic 
m    skrb za vrt in domače živali 
n     drugo: ___________________________ 

 
4. Obkroži črke pred naštetimi gospodinjskimi deli, ki si se jih naučil pri pouku gospodinjstva? 

a     pranje in obešanje perila 
b     likanje perila 
c     kuhanje 
d     pomivanje posode 
e     shranjevanje živil 
f      priprava pogrinjkov 
g     sesanje in pometanje 

h     pospravljanje         
i      brisanje prahu   
j      načrtovanje nakupov 
k     nakupovanje 
l      plačevanje položnic 
m    skrb za vrt in domače živali 
n     drugo: ___________________________ 

 
 
5. Katere teme se ti zdijo najbolj uporabne iz vsebin, ki obravnavajo ekonomiko gospodinjstva? 
(Na črto napiši številke od 1 do 6, pri čemer pomeni 1 najbolj uporabno, 6 pa najmanj uporabno.) 

____ denar 
____ varčevanje 
____ oblike denarja 
____ načini plačevanja 
____ prihodki in odhodki  
____ varstvo potrošnika 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Katere teme se ti zdijo najbolj uporabne iz vsebin, ki obravnavajo tekstil, oblačenje in obutev? 
(Na črto napiši številke od 1 do 8, pri čemer pomeni 1 najbolj uporabno, 8 pa najmanj uporabno.) 

____ tekstilni izdelki 
____ tekstilna vlakna 
____ vrste blaga 
____ plemenitenje blaga 
____ oblačila 
____ kakovost in lastnosti blaga 
____ vzdrževanje tekstilnih izdelkov 
____ obutev 
 

 
 
7. Katere teme se ti zdijo najbolj uporabne iz vsebin, ki obravnavajo bivanje in okolje?  
(Na črto napiši številke od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 najbolj uporabno, 5 pa najmanj uporabno.) 

____ urejanje bivalnega okolja 
____ kvaliteta bivanja 
____ bivališča 
____ onesnaževanje vode, zraka, tal in druge vrste onesnaževanja 
____ varčna poraba energije in virov 

 
 
8. Katere teme se ti zdijo najbolj uporabne iz vsebin, ki obravnavajo hrano in prehrano?  
(Na črto napiši številke od 1 do 11 (12), pri čemer pomeni 1 najbolj uporabno, 11 (12) pa najmanj 
uporabno.) 

____ živila 
____ voda 
____ dodatki v hrani 
____ varna hrana 
____ označevanje živil 
____ pripomočki v kuhinji 
____ priprava jedi 
____ priprava pogrinjka 
____ obnašanje pri jedi 
____ obnašanje v kuhinji 
____ zdrava prehrana 
____ drugo: ________________________________ 

 
 
9. Katera vsebina se ti zdi najbolj uporabna?  
(Na črto napiši številke od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 najbolj uporabno, 4 pa najmanj uporabno.) 

____ ekonomika gospodinjstva 
____ tekstil, oblačenje in obutev 
____ bivanje in okolje 
____ hrana in prehrana 

 
 

10. Koliko časa ima kupec na razpolago, da pri prodajalcu reklamira (vrne) izdelek z napako (s 
katerim ni zadovoljen)? 

a       5 dni 
b      8 dni 
c     10 dni 
d     30 dni 
e     60 dni  
 

 



 

 

11. Ali pri nakupu oblačila pogledaš na etiketo? 
a     da, ker tako izvem, kako se oblačilo vzdržuje in iz katerih vlaken je 
b     da, vendar samo zato, da izvem velikost oblačila 
c     ne, etikete sploh ne pogledam   
d     drugo: ____________________________________________     

 
 
 
12. Na kaj si pozoren/pozorna, kadar sam/a kupuješ živila? 

a     na ceno 
b     na privlačnost embalaže  
c     preberem vse, kar piše na embalaži  
d     vedno pogledam samo rok uporabe 
e     vedno kupim samo tista živila, ki smo jih doma že uporabljali  
f     nikoli ne kupujem živil 
g    drugo: ______________________________________________ 

 
 
 
13. Ali jedi, ki jih pripravite pri urah gospodinjstva, pripraviš tudi doma? 

a     da, vedno 
b     da, če mi je jed dobra 
c     ne, ker doma ne kuham 
d     ne, ker mi jedi niso dobre 
 
 

 
14. Če si pri 13. vprašanju obkrožil/a odgovor a ali b, odgovori na vprašanje, drugače pusti 
prazno.  
Ali jedi pripraviš samostojno ali v sodelovanju s starši? 

a    jedi pripravim samostojno 
b    pri pripravi jedi mi pomaga mama 
c    pri pripravi jedi mi pomaga oče 
d    oba starša mi pomagata pripraviti jed 
 
 
 

15. Izpolni prehransko piramido tako, da vpišeš številko na ustrezno mesto.  
 
 

1 mleko in mlečni izdelki 
2 zelenjava 
3 kruh, žito in žitni izdelki, testenine, riž, krompir 
4 meso in mesni izdelki, ribe, jajca 
5 maščobe, olje, sladkarije 
6 sadje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EMBALAŽA 

STEKLO 

PAPIR 

 
16. Odpadke moramo ločevati. Razvrsti odpadke, ki so našteti, v ustrezne zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov tako, da jih povežeš s črto.

 
alu folija 
varčna žarnica  
embalaža od mleka  
baterija 
pločevinka  
zvezek 
pokvarjen mobitel 
gobica za pomivanje posode 
steklenica 
plastenka od čistila 
časopis 
kozarec za vlaganje živil 
kovinski pokrovček 
prazne bombice 
ovenele rože 
ovojni papir 
plastična vrečka 
jogurtov lonček  
zračnica od kolesa 
stari čevlji 

 
V kateri zabojnik bi odvrgel/odvrgla odpadke, ki so ostali? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
  
 
17. Ali se ti zdijo ure gospodinjstva poučne? 

a     ne, ker se vse, kar smo se učili pri gospodinjstvu, lahko naučim od staršev 
b     da, ker me določenih dejstev/opravil starši ne naučijo 
c     da, ker mi doma ni potrebno opravljati nobenega gospodinjskega dela  
d     ne, ker doma ne opravljam nobenega gospodinjskega dela  
e     ne vem, ker mi je čisto vseeno, kaj se učimo   
d    da, ker se učim tudi sodelovanja z drugimi učenci 
f     drugo:__________________________________________________ 
 
 

HVALA ZA SODELOVANJE! ☺ 
Želim ti lepe počitnice! 

                                        Petra Pavlin



 

 

B)      ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Sem absolventka biologije in gospodinjstva na Pedagoški fakulteti. Pišem diplomsko nalogo z naslovom 
Uporabnost gospodinjskega znanja. Ker me zanima, kakšno je Vaše mnenje o uporabnosti gospodinjskega 
znanja, Vas lepo vabim k sodelovanju tako, da izpolnite ta anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik je anonimen, Vas pa prosim, da odgovarjate iskreno.  
 
Zahvaljujem se Vam za pomoč in sodelovanje! HVALA ☺ 
 
Obkrožite ustrezno črko! 

 
1. Spol:     Ž         M       2. Starost:  

a     14–20 let 
b     21–30 let 

3. Izobrazba:         c     31–40 let 
a    1. stopnja izobrazbe − nedokončana OŠ    d     41–50 let 
b    2. stopnja izobrazbe − OŠ       e     51–60 let 
c    3. stopnja izobrazbe − nižje poklicno izobraževanje    f      nad 61 let 
d    4. stopnja izobrazbe − srednje poklicno izobraževanje    
e    5. stopnja izobrazbe − gimnazijsko, srednje poklicno-   
          -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo   
  strokovno izobraževanje 
f     6. stopnja izobrazbe − višje strokovno izobraževanje
g    7. stopnja izobrazbe − visoko strokovno izobraževanje,     
          univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij 
h    8. stopnja izobrazbe − doktorat     

 
 

4. Obkrožite črke pred naštetimi gospodinjskimi deli, ki jih opravljate doma. 
a     pranje in obešanje perila 
b     likanje perila 
c     kuhanje 
d     pomivanje posode 
e     shranjevanje živil 
f      priprava pogrinjkov 
g     sesanje in pometanje 

h      pospravljanje         
i      brisanje prahu   
j      načrtovanje nakupov 
k     nakupovanje 
l      plačevanje položnic 
m    skrb za vrt in domače živali 
n     drugo: ___________________________ 

 
 

 5. Obkrožite črke pred naštetimi gospodinjskimi deli, ki ste se jih naučil pri pouku gospodinjstva. 
a     pranje in obešanje perila 
b     likanje perila 
c     kuhanje 
d     pomivanje posode 
e     shranjevanje živil 
f      priprava pogrinjkov 
g     sesanje in pometanje 

h     pospravljanje         
i      brisanje prahu   
j      načrtovanje nakupov 
k     nakupovanje 
l      plačevanje položnic 
m    skrb za vrt in domače živali 
n     drugo: ___________________________

 
 
 



 

 

 
6. Spodaj so naštete teme, ki se jih obravnava pri urah gospodinjstva.  
���� V prvem stolpcu s kljukico označite tiste teme, ki ste jih VI obravnavali pri urah 
gospodinjstva. 
���� Pri temah, ki ste jih označili, pa ocenite tudi, kako pomembna se vam zdi ta tema za življenje. 
Ocenite tako, da naredite križec pri ustrezni oceni. 

5 – zelo pomembno   
4 – pomembno 
3 – ne vem, vseeno mi je 
2 – manj pomembno  
1 – nepomembno 

 
  5 4 3 2 1 
 denar      
 varčevanje      
 oblike denarja      
 načini plačevanja      
 prihodki in odhodki      
 načrtovanje nakupov      
 varstvo potrošnika      
 tekstilna vlakna      
 tekstilni izdelki      
 vrste blaga      
 plemenitenje blaga      
 oblačila      
 kakovost in lastnosti blaga      
 vzdrževanje tekstilnih izdelkov      
 obutev      
 urejanje bivalnega okolja      
 kvaliteta bivanja      
 bivališča      
 onesnaževanje vode, zraka in tal      
 druge vrste onesnaževanja       
 varčna poraba energije in virov      
 živila in voda      
 dodatki v hrani      
 varna hrana      
 označevanje živil      
 pripomočki v kuhinji      
 priprava jedi      
 priprava pogrinjka       
 obnašanje pri jedi      
 obnašanje v kuhinji      
 zdrava prehrana      

 
 

7. Koliko časa ima kupec na razpolago, da pri prodajalcu reklamira izdelek z napako? 
a       5 dni 
b      8 dni 
c     10 dni 
d     30 dni 
e     60 dni  

 
 



 

 

 
8. Ali pri nakupu oblačila pogledate na etiketo? 

a     da, ker tako izvem, kako se oblačilo vzdržuje in iz katerih vlaken je 
b     da, vendar samo zato, da izvem velikost oblačila 
c     da, vendar pogledam samo ceno 
d     ne, etikete sploh ne pogledam   

          e     drugo: ______________________________________________     
 
 
9. Na kaj ste najbolj pozorni, kadar kupujete živila? 

a     na ceno 
b     na privlačnost embalaže  
c     preberem vse, kar piše na embalaži  
d     vedno pogledam samo rok uporabe 
e     vedno kupim samo tista živila, ki smo jih doma že uporabljali  
f     nikoli ne kupujem živil 
g    drugo: ______________________________________________ 
 
 

10. Kje ste se naučili pripravljati jedi, ki jih pripravljate doma? 
a     na kuharskem tečaju 
b     doma, naučili so me starši 
c     v šoli pri pouku gospodinjstva 
d     naučil/a sem se sam/a s pomočjo kuharskih knjig  
e     drugo: ______________________________________________ 
 
 

11. Ali ste pri pouku gospodinjstva kdaj pripravljali jedi?  
a     da 
b     ne 
 
 

12. Če ste pri 11. vprašanju obkrožili odgovor a, odgovorite na vprašanje, drugače pustite 
prazno. 
Katere jedi ste pripravljali? (Lahko obkrožite več odgovorov) 

a     juhe 
b     solate 
c     sendviče 
d     sladice 

e     testenine 
f      mesne jedi 
g     zelenjavne jedi 

    
 
13. Izpolnite prehransko piramido tako, da vpišete številko na ustrezno mesto.  
 
 

1 mleko in mlečni izdelki 
2 zelenjava 
3 kruh, žito in žitni izdelki, testenine, riž, krompir 
4 meso in mesni izdelki, ribe, jajca 
5 maščobe, olje, sladkarije 
6 sadje 
 

   
 
 
 



 

 

 
14. Odpadke moramo ločevati.  
Razvrstite odpadke, ki so našteti, v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov tako, da na 
črto napišete ustrezno črko. 

___ alu folija 
___ varčna žarnica  
___ embalaža od mleka  
___ čajna vrečka 
___ baterija 
___ pločevinka  
___ zvezek 
___ pokvarjen mobitel 
___ gobica za pomivanje posode 
___ steklenica 
___ plastenka od čistila 
___ časopis 
___ kozarec za vlaganje živil 
___ olupki pomaranče  
___ kovinski pokrovček 
___ prazne bombice 
___ ovenele rože 
___ ovojni papir 
___ plastična vrečka 
___ jogurtov lonček  

 
 
 

 
 
 

___ zračnica od kolesa 
___ stari čevlji 

 
 
V kateri zabojnik bi odvrgli odpadke, ki so Vam ostali? V kvadrat napišite ustrezen zabojnik, 
na črte pod kvadratom pa odpadke, ki bi jih odvrgli v ta zabojnik. 
 

 
 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________   

______________________ 

______________________ 

______________________    

______________________ 

______________________

 
15. Ali se Vam je zdel predmet gospodinjstvo v okviru vašega šolanja dovolj obširen? 

a     da, saj smo se naučili vseh stvari, ki so potrebne za življenje 
b     ne, ker smo obravnavali le določene teme 
c     v šoli nismo imeli predmeta gospodinjstvo 
d     drugo: ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

HVALA ZA SODELOVANJE! ☺ 
       Petra Pavlin 

Embalaža 

Steklo 

Papir 


