
 

 
Pozdravljeni petošolci!  

 
 
                   

Za danes sem zopet pripravila križanko. Pri reševanju le te si lahko pomagaš z 

učbenikom od 70. do 73. strani. 

1. V zvezek napiši naslov VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN DRUGIH TEKSTILNIH 

IZDELKOV . 

2. Križanko zalepi v zvezek in jo reši.  

3. Doma sodeluj pri pranju perila (razvrščanje perila, pravilna izbira temperature 

oziroma programa na pralnem stroju, pralno sredstvo - vrsta, količina in kam ga 

vsujemo oziroma vlijemo).   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Starše prosi za dovoljenje in pomoč. 

POSTOPEK: 

- Vzemi majhen kos umazanega perila (rokavico, nogavico, prevleko za blazino ali 

kaj podobnega).  

- Poišči vedro ali podobno posodo za pranje.  

- V to posodo nalij mlačno vodo.  

- Oblačilo namili s pralnim milom ali s praškom za pranje ter ga mencaj med rokami 

in izpiraj v vodi. 

- Ko opaziš, da je čisto, ga speri v čisti vodi. 

- Perilo dobro odtisni in ga daj sušiti.  

Tako so prali nekoč. 

1. Ali si predstavljaš, da bi vsa oblačila prali na tak način?  

2. Koliko časa bi potrebovali, da bi oprali perilo za celo družino? 

3. Kaj pomenita  besedi ŽEHTA in PERILNIK? 

 

 

 
 

Morda pa najdeš odgovor na eni od teh dveh povezav.  

https://www.youtube.com/watch?v=tyewrhyWQq4 

https://www.youtube.com/watch?v=dMqMzWa4vAY 

 

4.  IZZIV ZA RADOVEDNE - 

Ročno pranje perila 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyewrhyWQq4
https://www.youtube.com/watch?v=dMqMzWa4vAY
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1. Umazano perilo hranimo v  _ _ _ _ _ _. 

2. Tekočina, ki jo rabimo pri pranju. 

3. Posledica čiščenja je _ _ _ _ _ _ _. 

4. Po celodnevnem nošenju oblačil, se je na njih nabrala  _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

5. Eno od pralnih sredstev. 

6. Spodnje  _ _ _ _ _ _. 

7. Sredstvo za pranje je pralni  _ _ _ _ _ _. 

8. Pri kosilu je nastal na hlačah  velik   _ _ _ _ _. 

9. Naprava za pranje je _ _ _ _ _ _ stroj.  

10. Postopek pred pranjem perila.  

11. Posoda za prenašanje vode.  

 

REŠITEV:  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

 

Ostanite zdravi, ustvarjalni in nasmejani. 

Učiteljica Zora 


