
ČETRTEK, 21. 1. 2021 

MATEMATIKA 

DOLŽINSKE ENOTE – naloge (DZ/69, 70) 

 DZ, str. 68–70 
Zmorem tudi to 
 
Samostojno reši naloge.  

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

OPREMA KOLESARJA 
 

 Ponovi, kako mora biti opremljeno kolo. 
 

 Razmisli, kakšna je primerna oprema kolesarja. Več o tem izveš na 
posnetku:  https://youtu.be/do0QDH0a13U 

 

 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/do0QDH0a13U
https://www.youtube.com/watch?v=DPrEGS83fec


DASI – čeprav 

NASUKATI – ogoljufati, prevarati 

OVBE – joj, ojoj 

PAGLAVCI – fantje 

UKANITI – prevarati 

 

SLOVENŠČINA 

J. VANDOT: KEKEC NAD SAMOTNIM BREZNOM 

 Ali prepoznaš osebe na poštnih znamkah? Od kod jih poznaš? Kaj bi lahko 
povedal o njih? 

 

 

 

 

 

 

 Gotovo poznaš Kekca, radoživega in pogumnega fantiča, ki pozna vsako 
gozdno potko in se ne boji strašljivih mož in žena s planin. 
 

 V knjigi Kekec nad samotnim breznom se deček spopade s strašnim 
Bedancem.  

 

 Na spodnji povezavi poslušaj odlomek iz berila:  
 

https://youtu.be/E1ITETmbm-8 
 

 Odlomek najprej tiho, nato pa še glasno preberi. 
 

 Ustno odgovori na vprašanja: 
 

- Kdo je dober in kdo slab v tem odlomku? Kako to veš? 

- Kekec je zaprt. Kako misliš, da se počuti? 

- Kako se ti počutiš, če te imajo prijatelji za bojazljivca? Kako se počuti 
Kekec, ko razmišlja o tem, kaj bodo rekli njegovi prijatelji? 

- Kaj zato sklene? Kako bo izpeljal svoj načrt? 

 

 Predstavljaj si, da si ti Kekec in vsak dan pišeš dnevnik – zapišeš, kaj se ti 
je tisti dan zgodilo. 
V zvezek napiši, kaj bi napisal v dnevnik po tem dogodku iz odlomka. 

Naslov: Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

 

https://youtu.be/E1ITETmbm-8

