
6. a 

Dragi moji šestošolci, 
imate v rezervi še kaj energije za ta teden? Kako vam je šlo? Ste v glagolu že 
pravi mojstri, pomočniki mojstrov, vajenci ali čisti začetniki?  
Se lotimo dela naprej? 

 Ena od mogoče manjših težav sedanjega časa so bile tudi naše pričeske. So 
vam lasje kaj zrasli, od kar se nismo videli? Ste v tem času obiskali frizerja? 
Se je kdo v vaši okolici pritoževal zaradi svoje frizure? Ampak frizura lahko 
povzroči tudi kakšne druge težave! 
V zvezek na umetnostno stran si napišite: 
Milan Dekleva: ŠPORTNA PRIČESKA        glej berilo str. 138 
in si preberite, kaj se je zgodilo z bratčevo pričesko. 
Vam je bilo prebrano všeč? Zapišite svoje mnenje v zvezek. Nadaljujte eno 
do zapisanih povedi: 

Besedilo mi je bilo všeč, saj … 
Besedilo mi ni bilo všeč, saj … 

V berilu si nato preberite zapisano o avtorju besedila. Z njegovim delom ste 
se srečali že lansko šolsko leto. 
Preberite si vprašanja v poglavju Igra je tudi tvoja – razen zadnjih dveh 
rombkov (). Odgovore si zamislite v glavi; ni pa potrebno, da jih zapišete. 
Nato v zvezku zaključite zapis: 
Ustno sem odgovoril(a) na vprašanja v »Igra je tudi tvoja«. 
Besedilo sodi med dramska dela. Razberemo lahko, kdo nastopa, kaj govori; 
v stranskem besedilu pa, kje in kdaj se odlomek dogaja in kako mora kdo 
govoriti ali kaj mora narediti.  

 Delovni zvezek si odprite na strani 57. Uvodno besedilo o gorskem 
kolesarstvu lahko spustite in se takoj lotite branja besedila Gorsko 
kolesarstvo na strani 58. Če česa ne razumete, si lahko podčrtate in me 
vprašate – ali pa se bo razjasnilo skozi vaje. Naloge so namenjene 
razumevanju besedila, zato tokrat ne potrebujete veliko moje pomoči. Rešite 
naloge 1–3 na strani 59. Na strani 60 tudi rešite vse naloge, 6. ustno. Še 8. 
in 9. naloga na naslednji strani, pa smo za ta teden gotovi . Rešitve si 
seveda lahko preverite spodaj. 
 

Delo tega tedna ni bilo tako težko, kajne? Ne pozabite na spreganje 
glagola, mogoče malo tudi vadite. Glede na to, ali bi radi postali mojstri ali 
ste prepričani, da ste že … 
Lepo vas pozdravljam in pogrešam, 
        vaša ga. Mojca 

  



Vsem, ki jih zanima 

gorsko kolesarstvo. 

REŠITVE 
1. naloga: Pomagala si je s pisnimi viri. 

2. naloga: NPR.: Podatki v besedilu bodo čez pet let še uporabni, saj gre za šport, ki se ne 

spreminja veliko. ALI Podatki v besedilu bodo čez pet let že zastareli, saj se oprema pri tem 

športu oz. discipline hitro spreminjajo oz. razvijajo. 

3. naloga:  strokovnjak za gorsko kolesarstvo  

4. naloga:  

 

5. naloga: C Da bi bralcem predstavil gorsko kolesarstvo in vse, kar je povezano z njim. 

6. naloga: NPR.: Gorski kolesar mora biti vztrajen, samostojen in mora znati tehnično obvladati  

  kolo. 

To sta kolo s prednjim vzmetenjem in polnovzmeteno kolo, ki se ločita med seboj po 

ceni, teži in uporabnosti./To sta kolo s prednjim vzmetenjem, ki je cenejše, lažje in 

kolesarju omogoča, vse, kar potrebuje, in polnovzmeteno kolo, ki je dražje, težje in 

bolj prilagojeno za zahtevne spuste. 

Gorsko kolesarstvo pozna turno kolesarstvo, freeride, dirt. 

Ker ne smejo spravljati v nevarnost ljudi, živali in škoditi okolju. 

7. naloga: 

– Gorski kolesarji vozijo izven urejenih cest. 

– Gorsko kolesarstvo je namenjeno predvsem posameznikom. 

– Freeride in dirt sta zelo preprosti/skrajni zvrsti gorskega kolesarstva. 

– Kolesarska zveza Slovenije skrbi za tekmovalno gorsko kolesarstvo. 

8. naloga: 

C ožje gume    G globok profil gum 

G široke gume   C (večinoma) samo zadnji menjalnik 

G močnejši okvir   G več prestav 

C večji okvir    G manjši okvir 

G ravno ali dvignjeno krmilo     

9. naloga: 

Iz besedila sem izvedel/-a, 

 kaj je gorsko kolesarstvo. 

 kaj spada k opremi gorskega kolesarstva. 

 katere gorske kolesarske discipline poznamo.  

 čemu mora kolesar imeti rokavice. 

 


