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• Bralna pismenost

• Matematična pismenost

• Naravoslovna pismenost

• Digitalna – informacijska pismenost

• Finančna pismenost

• Potrošnikova pismenost

• Okoljska pismenost

• Estetska in umetniška pismenost

• …

PISMENOSTI



GOSPODINJSTVO



SPLOŠNI CILJI

Učenke/učenci

• spoznajo, razumejo, usvojijo, uporabijo in ovrednotijo pomen pravilne, varne in 
varovalne prehrane ter vpliv prehrambnih navad in razvad na zdravje, 

• navajajo se na zdravo in kulturno prehranjevanje in pravilno ter gospodarno 
uporabo živil,

• se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in energijskih 
vrednosti posameznega obroka, 

• usposabljajo se za uporabo ustreznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov in 
njihovo vzdrževanje z upoštevanjem varnosti pri uporabi le-teh,



• se naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o 
osebni in družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in 
razpoložljivih virih ter na poznavanju ekonomske propagande in 
njenega vpliva na potrošnika,

• usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi 
materialnih dobrin, časa in energije,

• razvijajo smisel za zdravo, praktično in estetsko oblačenje,

• usposabljajo se za funkcionalno, racionalno, higiensko, varno in 
estetsko urejanje bivalnega okolja ob upoštevanju etnoloških in 
arhitekturnih značilnosti,

• razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za 
vsakdanja opravila.



Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane na 
pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin 
učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, 
osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški 
vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in okolju .
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Pri učencih je postalo pomembno, da znajo 
poiskati informacije, z njimi ravnati in jih kritično 
ovrednotiti, da so sposobni samostojno in 
ustvarjalno razmišljati, učinkovito izražati in 
utemeljevati svoje ideje, samostojno pristopati k 
odprtim problemom, za katere ni preprostih in 
enosmernih rešitev, se samozavestno spopadati z 
njimi tudi v sodelovanju s sošolci.

To so znanja in veščine, ki bodo učencem 
koristila vse življenje in jim omogočala 
kakovostno življenje in delo v sodobni 
družbi.
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OSNOVNI MODULI PRI PREDMETU 
GOSPODINJSTVO

SLOVENIJA

• EKONOMIKA 
GOSPODINJSTVA

• HRANA IN PREHRANA

• BIVANJE IN OKOLJE

• TEKSTIL, OBLAČENJE IN 
OBUTEV

FINSKA

• POTROŠNIK IN DRUŽBA

• PREHRANA IN KULTURA 
PREHRANJEVANJA

• DOM IN OKOLJE

• DRUŽINA IN ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI



VZGOJA POTROŠNIKA
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HRANA IN PREHRANA
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Higiena živil

• Higiena pri delu z živili

• Nakup in shranjevanje živil

• Higiena pri pripravi živil

• Okužba živil: mikroorganizmi, okužbe, zastrupitve s 
hrano



Toplotna in mehanska obdelava živil:
OSNOVNI KUHARSKI POSTOPKI
• kuhanje • pečenje • cvrenje • dušenje 

POKUŠANJE JEDI 

SENZORIČNE LASTNOSTI LJUDI: 
• videz 
• vonj 
• okus   
• konsistenca 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in 
DAN SLOVENSKE HRANE – 19. november 2021



PRAKTIČNO DELO – AVTENTIČNI PRIMERI
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EKONOMIKA GOSPODINJSTVA



BIVANJE IN OKOLJE

TEKSTIL IN OBLAČENJE



VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI S 
POUDARKOM NA AVTENTIČNIH PRIMERIH

Vir: Shutterstock



IZBOR VSEBIN/CILJEV/UČNIH 
DOSEŽKOV 

• Natančna določitev ciljev/učnih dosežkov

• Izbor kakovostnih in strokovnih spletnih vsebin in 
gradiv

• Preverjanje in ocenjevanje (FS)



ZAKLJUČKI

• Strategija načrtovanja izvedbe vzgojno-izobraževalnega 
procesa.

• Ciljana izvedba dejavnosti, ki pripomore k doseganju 
kakovostnih učnih dosežkov.

• Spremljava učnih dosežkov in podajanje kakovostne 
povratne informacije.

• Poseben poudarek nameniti avtentičnim primerom, ki 
pripomorejo k prehranski, potrošnikovi in finančni 
pismenosti.


