
GOSPODINJSTVO  

Dragi učenci! 

V času, ko pouk poteka na daljavo, smo se veliko ukvarjali s kulinariko. Pripravljali 

ste razne sladice, solate, nabodala, razne jedi…nekateri ste celo posneli filmčke o 

svojih podvigih v kuhinji. Lepo! 

Sedaj pa si bomo malo pogledali še teorijo in sicer se bomo v tem tednu učili o 

Vlaknih. 

Preden začneš snov prepisovati pa si 3x preberi snov v učbeniku na strani 52,53,54 

in 55 (za vse, ki nimate učbenika doma je spodaj skenirano besedilo) ! 

Vzemi si zvezek za gospodinjstvo in napiši naslov VLAKNA! Vse kar je zapisano 

spodaj si prepiši v zvezek! Slike ti naj bodo le v pomoč in jih ni potrebno prerisovati! 

VLAKNA 

Vsako blago je sestavljeno iz mnogih manjši nitk. Nekatere nitke vidimo, druge ne.  

           

 

Vlakna so torej osnovni del, iz katerega so narejene nitke in blago. Poznamo naravna 

in umetna vlakna. Med naravna vlakna spadajo bombaž, lan, svila in volna. Umetna 

vlakna pa nastajajo v tovarnah in njihov sestavni del je tudi nafta. Se pa vsa vlakna 

med seboj razlikujejo, razlikujejo se po barvi, dolžini, debelini vlaken…in vlakna so 

različno prožna, trdna, upogljiva in raztegljiva. 

Katera oblačila, poleg hlač, morajo biti trpežna? ( razmisli in odgovor zapiši sam!) 

Oglej si etiketo na enem od svojih oblačil in ugotovi ter zapiši iz kakšnih vlaken je 

narejeno blago! 

 

 

 

 

 

 

 



 

NARAVNA VLAKNA RASTLINSKEGA IZVORA 

Naravna vlakna v tekstilnih tovarnah pridobivajo iz delov rastlin, živalske dlake in 

izločkov. 

Iz bombaževca pridobivamo bombaž in iz bombaža imamo posteljnino, brisače, 

spodnje perilo,…Izdelki iz rastlinskih vlaken dobro vpijajo vlago in znoj, se pa precej 

mečkajo in jih je potrebno likati.  

 Tako izgleda bombaževec. 

NARAVNA VLAKNA ŽIVALSKEGA IZVORA  

Svila je izloček gosenice Sviloprejke in svilarji nit odvijajo s kokonov. Danes največ 

svile pridelajo na Kitajskem in Japonskem. 

 Svila  

Volna je dlaka ovce ali jagnjeta. Izdelki iz volne so topli, udobni, prožni, vpijajo vlago 

in se ne mečkajo. Pri izdelavi tekstila uporabljajo dlako tudi drugih živali ( zajci, 

kamele, lame). 

 Volna ovce 

UMETNA VLAKNA 

Ker je bilo naravnih vlaken premalo, so ljudje začeli izdelovati umetna vlakna. Prva 

umetna vlakna so izdelovali iz koruze, lesa,…danes pa nekatera umetna vlakna 

pridobivajo tudi iz nafte. Vlakna so lahko čista, lahko pa tudi mešana z bombažem ali 



drugimi snovmi (viskoza).Vlakna, ki so pridobljena iz nafte so veliko bolj trda, blago 

se ne mečka, so manj udobna in slabo vpijajo vlago, kar pomeni, da se v njih potimo. 

Za konec pa nariši svoje najljubše oblačilo in zraven napiši iz kakšnih vlaken je 

nastalo ( glej etiketo)! 

 



 

 



 

 



 


