
 

Pozdravljeni petošolci! 

Skrbno mi pošiljate fotografije svojih izdelkov - igrač. Vseh prispevkov sem zelo vesela. 

Takoj, ko bom dobila fotografije od vseh petošolcev, vam bom poslala predstavitev vaših 

izdelkov.   

 

Danes bomo pa pokukali malo v učbenik in v svoje omare. 

1. Odpri U na strani 62  in si preberi snov do strani 67 - OBLAČILA IN TEKSTILNI IZDELKI 

ZA DOM. 

2. V zvezek napiši naslov  OBLAČILA IN TEKSTILNI  IZDELKI  ZA  DOM. 

3. Poišči pare. Pare lahko povežeš, lahko jih pobarvaš z isto barvo. Če pa nimaš možnosti 

kopiranja, pa pare prepiši v zvezek. Pomagaš si lahko z učbenikom. 

 

VRHNJA OBLAČILA 

  

Lastnosti blaga za ta oblačila so vpojnost vlage, zračnost, 

zaščita pred vetrom. Pogosto je obdelano z apretiranjem. 

Večinoma je to pleteno blago in iz močno raztegljivih vlaken 
 

SPODNJE IN SPALNO PERILO 

  

Varujejo telo pred mrazom, prepihom in vlago ter ščitijo kožo 

pred sončnimi žarki in poškodbami. 

 

 

ŠPORTNA OBLAČILA 

 

Mora biti vpojno, pralno, zračno in prilagajoče se telesu. 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA GOSPODINJSTVO 

 

Njihova najpomembnejša lastnost je vpijanje vode. 

 

 

TEKSTILNI IZDELKI 
ZA HIGIENO 

 

Blago mora biti pralno in se ne sme mečkati, tkano in zelo 

trpežno, odporno proti drgnjenju. 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA OPREMO POSTELJ 

 

Narejeni so predvsem iz bombaža ali lanu. Blago je navadno 

tkano in dobro vpija vlago. 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA STANOVANJSKO OPREMO 

 

 
Narejeni so iz bombažnih in volnenih vlaken, pa tudi iz 

kemičnih. Dobro vpijajo vlago in se lepo perejo in likajo. 

 

 

 



4. Naštete besede razvrsti v razpredelnico.  

Hlače, krilo, jopica, pulover, majica, bunda, plašč, dežni plašč, vetrovka, rokavice, šal, kapa, 

spodnjice, majica brez rokavov, modrček, pižama, spalna srajca, nogavice, dres, kopalke, 

trenirka, vetrovka, prt, pogrinjek, kuhinjska brisača, prijemalka, predpasnik, brisača, umivalna 

krpica, kopalni plašč, vzmetnica, nadvložek, vzglavnik, posteljnina, zavese, preproge, talne in 

stenske obloge. 

VRHNJA OBLAČILA 

 

SPODNJE IN SPALNO PERILO 

 

ŠPORTNA OBLAČILA 

 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA GOSPODINJSTVO 

 

TEKSTILNI IZDELKI 
ZA HIGIENO 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA OPREMO POSTELJ 

 

TEKSTILNI IZDELKI 

ZA STANOVANJSKO OPREMO 

 

 

5. Sedaj se pa malo sprehodi po stanovanju.  

-  V roki imaš razpredelnico z razvrščenimi besedami in svinčnik.  

-  Vse, kar je napisano v razpredelnici in najdeš v stanovanju (v svoji sobi, omari, kuhinji, 

dnevni sobi, kopalnici in še kje), obkroži s svinčnikom. 

-  Neobkrožene besede napiši spodaj na črto.  

_____________________________________________________________________ 

6. Koliko si jih napisal? 

_____________________________________________________________________ 

 
Ostanite zdravi in nasmejani, 
učiteljica Zora 


