
TEHNIŠKI DAN - PROMET 

KDAJ? sreda, 22. 4. 2020 

Dragi petošolci! 

Upamo, da se stvari čim prej uredijo in da se kmalu vidimo, saj  morate opravite še kolesarski 

izpit.  Vemo, da ste si tega najbolj želite. Škoda bi bilo, da ne bi imeli te priložnosti. Upamo, 

da se kljub temu pridno učite teorijo, ki jo boste tudi morali opraviti.  

Vemo, da se že znate voziti s kolesi, vendar skupaj s starši je čisto drugače.  Biti odgovoren 

udeleženec v cestnem prometu in se ravnati po predpisanih pravilih, pa ni tako lahko. Starši 

pa pri tem odigrajo ključno vlogo in so vaši prvi učitelji in mentorji, saj vas s svojimi dejanji in 

nasveti prometno vzgajajo.  So vzor in zgled k odgovornemu ravnanju v prometu. 

Kolo je prvo prevozno sredstvo, ki ga preizkusite že zelo zgodaj in tako se začne tudi vaša 

prometna vzgoja. Verjetno se spomnite svojih začetkov na kolesu, vseh padcev in poškodb. 

Veliko spretnosti je potrebnih, da obvladate kolo in pridobite ravnotežje.  

V 5. razredu, ko opravite kolesarski izpit, se lahko samostojno vključite v promet, saj se naučite 

presojati prometne situacije in se varno vključevati v promet.  

Učiteljice smo ti pripravile nekaj gradiva. Poglej si priložene filmčke in ponovi/preveri 

svoje znanje.  

1. OGLED FILMOV:  

BISTRE GLAVE NOSIJO ČELADE  
https://www.youtube.com/watch?v=cBFX47dRVLg&feature=youtu.be  

 

 VARNO S KOLESOM V PROMETU      
https://www.youtube.com/watch?v=jUJC9riCdDA&feature=youtu.be  

 

IZ MAJHNEGA KOLESARJA NAJ ZRASTE ODGOVOREN VOZNIK 

https://www.youtube.com/watch?v=LXqQGNFVfQc&feature=youtu.be   

 

KAJ VEŠ O PROMETU? »KOLESAR« 

https://www.youtube.com/watch?v=9PoX-XyJAho&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cBFX47dRVLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jUJC9riCdDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LXqQGNFVfQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9PoX-XyJAho&feature=youtu.be


2. PREVERI SVOJE ZNANJE! Obkroži/izpiši črko pred pravilno rešitvijo. Če si pravilno 

odgovoril na vsa vprašanja, boš dobil smiselno geslo. Naloge lahko preveriš tudi ustno. 

1. Katero obvezno opremo mora imeti kolo? 

Č) Sprednja in zadnja zavora, bela luč spredaj, rdeča zadaj, odsevniki na pedalih in na 

naperah (bočni), blatnik, zvonec. 

 

K) Sprednja in zadnja zavora, bela luč spredaj, rdeča zadaj, odsevniki na pedalih in na 

naperah (bočni), zvonec. 

 

P) Sprednja in zadnja zavora, bela luč spredaj, rdeča zadaj, odsevniki na pedalih in na 

naperah (bočni), košarico, zvonec. 
 

2. Kako kot kolesarji poskrbimo za večjo vidnost?  

M) Oblečemo svetla oblačila. Hlačnice spnemo z odsevnim trakom. Priporočljiv je dežnik. 

Nosimo vidno čelado (svetlih barv). Prižgemo luči na kolesu in na čeladi (v dežju, mraku, 

ponoči). 

 

T) Oblečemo temna oblačila. Hlačnice spnemo z odsevnim trakom. Priporočljiv je odsevni 

brezrokavnik. Nosimo vidno čelado (svetlih barv). Prižgemo luči na kolesu in na čeladi (v 

dežju, mraku, ponoči). 

 

O) Oblečemo svetla oblačila. Hlačnice spnemo z odsevnim trakom. Priporočljiv je odsevni 

brezrokavnik. Nosimo vidno čelado (svetlih barv). Prižgemo luči na kolesu in na čeladi (v 

dežju, mraku, ponoči). 
 

3. Kaj pomeni prometni znak?  

U) Kolesarska steza. 

P) Kolesarji na cesti. 

L) Prepovedan promet za kolesa. 

 

 

4. Po katerih prometnih površinah  se lahko vozimo s kolesom? 

Z) Po desnem robu vozišča, po kolesarski stezi. 

E) Po desnem robu vozišča, po kolesarski stezi, kolesarski poti, kolesarskem pasu. 

G) Po kolesarski stezi, kolesarski poti, kolesarskem pasu in levem robu vozišča. 

 



 

5. Do katerega leta je kolesarska čelada obvezna? 

V) Do 14. leta. 

I) Do 16. leta. 

S) Do 18. leta. 

 

 

GESLO: _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ (Pošlji učiteljici!) 

 

3. PREVERI SVOJE KOLO:  

• Preveri na svojem kolesu, če ima vso potrebno opremo. 

• Preveri svojo čelado. 

• Spomladi je dobro preveriti delovanje zavor in luči, naoljiti verigo, napolniti 

pnevmatike, očistiti kolo ter preveriti velikost (morda si čez zimo zrasel).  

• Če kolesa še nimaš, boš kolo opremil in pregledal, ko ga boš imel. 

• Pri čiščenju kolesa naredi nekaj fotografij in jih pošlji svoji učiteljici.  

 

Med počitnicami pa vadi spretnostno vožnjo z odročeno levo ali desno roko. 

Učiteljice ti želimo varno vožnjo! 

 

6. Zakaj kolesarji uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado? 

A) Da zaščiti glavo (pred padci, poškodbami...). 

B) Da zaščiti  glavo (pred padci, poškodbami...) in da sem lep. 

C) Da zaščiti glavo (pred padci, poškodbami...) in da jo vsi vidijo. 

7. Kdaj smeš samostojno voziti kolo brez spremstva odrasle osebe? 

T) Do opravljenega kolesarskega izpita ali do 12. leta kolesarim v spremstvu odraslih. 

R) Do opravljenega kolesarskega izpita ali do 14. leta kolesarim v spremstvu odraslih. 

E) Do opravljenega kolesarskega izpita ali do 18. leta kolesarim v spremstvu odraslih, 



4. DODATNA NALOGA: IGRA: MOJSTER KRIŽIŠČNIK  

V SDZ Z glavo na kolo na str. 26, 27 imaš pripravljeno križišče, na str. 35 pa imaš prilogo s 

prometnimi znaki in udeleženci v prometu.  

Dobro si preberi navodilo in si naredi igro ter vadi različne situacije v prometu (mimovožnja, 

zavijanje levo, zavijanje desno, pravilo srečanja, desno pravilo).  Ker še nisi naučil pravil v 

križišču, kjer je promet urejen s prometnimi znaki, se igraj brez prometnih znakov (križišče 

enakovrednih cest). Ostale stvari iz priloge boš uporabil, ko se boš naučili ostala križišča. 

Pri igri naj sodeluje tudi odrasla oseba, ki dobro pozna prometna pravila.  

Tisti, ki SDZ nimate doma, si pomagajte na Radovednih 5 in si igro izdelajte po svoje.  

Bodi iznajdljiv. Križišče lahko narišeš na risalni list, karton, lahko ga oblikuješ z vrvicami, z 

vezalkami, z volno, z  elastiko, s palčkami, s širokim selotejpom, s kolebnicami... Nekateri 

imate doma preprogo s križišči. Vozila so lahko kamenčki, lego kocke, igrače, fižol, zamaški… 

Križišče si lahko v naravi narišete (asfalt – kreda, zemlja – palica…).  

Veliko zabave pri igri! 

Med igro naredi kakšno fotografijo in jo pošlji učiteljici. 

 

Vir: Z glavo na kolo: priročnik za pripravo na kolesarski izpit, Rokus Klett 


