
TOREK, 19. 1. 2021 
 

SLOVENŠČINA 

2. URA: PRIPOVED  
 

 Za začetek si poglej razlago za ponovitev snovi: 

https://youtu.be/N6OklTRr400  
 

 Sedaj pa reši 3. nalogo v DZ na str. 97.  

Besedilo večkrat preberi. Ugotovil boš, da so odstavki pomešani. Označi jih s 

številkami od 1 do 7. Določi tudi, ali določen odstavek spada v uvod, jedro ali 

zaključek. 

 

Namig: Med letošnjimi počitnicami smo bili na morju, kjer sva z očijem….  

To bi moral biti 1. odstavek in spada v uvod, zato v okvirčka pred odstavkom 

vpišeš:  

 

 

 

MATEMATIKA 
 

2. URA: DOLŽINSKE ENOTE – naloge (DZ/67) 

Naloge bomo reševali skupaj na videosrečanju, ob 9.30. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 

1. URA: OPREMA KOLESA 
 

 V spomin si prikliči svoje kolo. Opiši ga – kaj vse ima? 
 

 Poglej si posnetek, kjer boš izvedel, kako mora biti opremljeno tvoje kolo, da 
boš ti na njem čim bolj varen: 
https://youtu.be/F5p6OGd5xVs  

         

 Pozorno preberi snov v učbeniku na str. 29. 
 
 
 
 
 

1. U 

https://youtu.be/N6OklTRr400
https://youtu.be/F5p6OGd5xVs


 Prepiši v zvezek: 
 

OPREMA KOLESA 
 

Da se lahko s kolesom podaš v svet prometa, moraš imeti ustrezno kolo in biti 
tudi sam primerno opremljen. Predvsem pa moraš dobro poznati prometna 
pravila in se ravnati po njih. 
 
OPREMA KOLESA 
Kolo mora biti tehnično brezhibno, kar pomeni, da pravilno delujejo vsi deli in 
oprema na kolesu ter prometno varno, kar pomeni, da mora imeti tvoje kolo 
vso dodatno predpisano opremo. 
 
Kako nastavimo sedež in krmilo? 
Sedež nastavimo tako, da se s prsti na nogah še dotikamo tal. 
Krmilo pa tako, da so naše roke rahlo pokrčene. 
 
 
 

 Skiciraj kolo in označi njegove dele. Lahko si pomagaš s sličico na posnetku, 
ki si si ga ogledal na začetku. 

 
2. URA: OPREMA KOLESARJA 
 

 Ponovi, kako mora biti opremljeno kolo. 
 

 Razmisli, kakšna je primerna oprema kolesarja. Več o tem izveš na posnetku:  
https://youtu.be/Lsvc80jHzKw  

 

 Prepiši v zvezek: 
 

OPREMA KOLESARJA 
 

Obvezno moraš imeti kolesarsko čelado! Pri padcu varuje tvojo glavo pred 

poškodbami. 

Da te bodo kot kolesarja drugi vozniki na cesti lažje opazili, bodi oblečen v 

oblačila svetlih in živih barv. Takšna naj bo tudi tvoja čelada. 

 

 Nariši sebe kot pravilno opremljenega kolesarja. 
 

 Poglej si prispevek o pravilni uporabi čelade. Na posnetku boš videl tudi 

poskus z jajcem v čeladi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DPrEGS83fec 

https://youtu.be/Lsvc80jHzKw
https://www.youtube.com/watch?v=DPrEGS83fec

