
 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK, 22.5.2020 

MAT Utrjevanje znanja 

NIT Poklici, poškodbe 

NIT Cici Vesela šola 

GUM Filmska glasba, Kečeva pesem 

 

MAT Utrjevanje znanja 

Danes bomo malo ponovili pisno seštevanje(5), pisno odštevanje(5) 

in pisno množenje(5). 

  Vzemi zvezek, napiši vaja in prepiši račune. 

 

 

Pozdravljeni! 

Pa smo prišli do konca tedna.  Pridno ste delali, pridno ste mi pošiljali stvari. 

Še danes se potrudite, potem pa uživajte v vikendu. 
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Ko končaš, naj ti mami , oči, brat,… prekontrolira. 

NIT Poklici , nesreče 

 Danes bomo še NIT povezali s tednom o poklicih. Različni poklici 

predstavljajo različna tveganja za poškodbe. 

Preberi si spodnji prispevek.  

To so najnevarnejši poklici v Sloveniji 
Avtor: Rok Atelšek 

Foto: Thinkstock 

Če ste po poklicu kovinar ali mehanik, upravljate ali sestavljate stroje 

oz. delate na gradbišču, vaš poklic spada med bolj nevarne poklice. Vsako 

leto se namreč  v Sloveniji pri delu poškoduje več sto delavcev, nekateri tudi 

huje. Preverite, kateri vse so najnevarnejši poklici pri nas. 

Največ nesreč pri delu se je lani zgodilo v dejavnosti proizvodnje kovinskih 

izdelkov in trgovine na drobno, so nam povedali na inšpektoratu za delo, kjer 

vodijo statistiko nezgod. 

Med bolj nevarne poklice poleg kovinarjev in strojnih mehanikov spadajo še poklic 

sestavljavca strojev in izdelkov, pa tudi voznik strojev in naprav ter delavec v 

gradbeništvu, rudarstvu, predelovalni industriji in proizvodnji. 
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https://siol.net/avtorji/rok-atelsek-19653/


Oglejte si celoten seznam najnevarnejših poklicev v Sloveniji, v katerih se je v 

letu 2016 zgodilo največ nesreč pri delu*. 

 

 

POKLIC 
ŠTEVILO 
NEZGOD 
SKUPAJ 

OD TEGA 
LAŽJE 

NEZGODE 
SMRT 

kovinarji/kovinarke, strojni 
mehaniki/strojne mehaničarke ipd. 

499 482 1 

sestavljavci/sestavljavke strojev, 
naprav in izdelkov 

349 342   

poklici za osebne storitve (kuharji, 
natakarji, frizerji, hišniki, grobarji, 
vozniški inštruktorji, stevardese ...) 

233 226   

upravljavci/upravljavke strojev in 
naprav 

214 206   

vozniki, upravljavci transportnih 
naprav in premičnih strojev 

194 177 2 

delavci/delavke za preprosta dela v 
rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih 
dejavnostih in transportu 

166 155   

gradbinci/gradbinke ipd. (razen 
elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk) 

142 132   

tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških 
strok 

127 118   

Vir: Inšpektorat RS za delo. *Podatki še niso dokončni, gre zgolj za nezgode, zaradi katerih so bili delavci nezmožni za delo več kot tri delovne dni, 

vključno s smrtnimi in kolektivnimi nezgodami pri delu.  

   



Zdaj pa razmisli in zapiši v Nit zvezek kake poškodbe so možne pri 

poklicih v zgornji tabeli.  

 

NIT Cici Vesela šola 

Če želiš, se lahko pozabavaš z zanimivimi interaktivnimi nalogami. 

 

 

 

  

Spoštovane poverjenice, poverjeniki, mentorice in mentorji, 
  

letošnja korona pomlad je nekaj posebnega, zato bo poseben tudi ciciveselošolski dan – trajal bo 

namreč kar od 15. do 31. maja 2020. 
  

Vprašalniki, ki bodo tokrat objavljeni na spletnem portalu www.ucimse.com, bodo interaktivni 

in na voljo vsem, tudi neprijavljenim otrokom. Zato lahko k sodelovanju povabite prav vse 

učence, tudi tiste, ki niso naročeni na revijo Ciciban. 
  

  

Prijazno vas prosimo, da učence v čim večjem številu povabite k 

sodelovanju v Cici Veseli šoli, kajti naloge bodo še bolj zabavne 

in zanimive. 
  

  

Kako boste sodelovali v Cici Veseli šoli? Enostavno 

in brez prijave. Na www.ucimse.com boste kliknili 

gumb Cici Vesela šola in sledili navodilom. 
 

 

 

 

http://emm.mkz.si/link.php?M=1925360&N=12144&L=9331&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=1925360&N=12144&L=9331&F=H


GUM Filmska glasba, Kekčeva pesem 

Včeraj ste si ogledali film Kekec. Danes si poslušajmo znano pesem 

Kekčevo pesem. Besedilo najdeš v pesmarici v učbeniku Glasba, na 

str. 64 in 65. Zapoj, zraven lahko tudi zavriskaš : ) 

https://youtu.be/3e_0H9ztaBU 

 

Za tabo je naporen teden. Uživaj v vikendu. 

Pošlji mi še list uspešnosti in poklice. 

Alenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3e_0H9ztaBU


 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej poglejmo, če ste prav dopolnili miselni vzorec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO KOSTI: 

- 200,ODRASEL 

ČLOVEK 

- 300, DOJENČEK 

 

NALOGE KOSTI: 

- ščitijo NOTRANJE 

ORGANE 

- dajejo telesu OPORO 

in OBLIKO 

- s pomočjo mišic omogočajo 

GIBANJE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj pa si še preberi kaj piše o mišicah in kosteh v učbeniku na str. 

52 in 53. In še malo zabave-kviz. 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/GIBALA/GIBALA.htm 

 

Če ti je še kaj zanimivega, si izpiši  zvezek. 

 

MAT Pisno množenje z večkratniki števila 10 

 

Včeraj smo se naučili še pisno množiti z večkratniki števila 10. 

KOSTI 

POIMENOVANJE KOSTI: 

- MEDENICA 

- KOSTI ROKE 

- LOBANJA 

- KOSTI NOGE 

- PRSNI KOŠ 

- HRBTENICA 

 

 

NAJVEČJA, NAJMANJŠA 

KOST: 

- največja- STEGNENICA 

- najmanjša- STREMENCE 

-  

 

POVEZANE s 

SKLEPI 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/GIBALA/GIBALA.htm


Zdaj pa gremo vadit v DZ, str. 137, naloga 1, str. 138 in str.139 do 

Brez muje se še…. 

REŠITVE: 

 

 

RU Varni internet,  

  Pošljem še en mail s temi navodili. 

 

Pred tabo so prvomajske počitnice. Dobro se spočij in ostani zdrav. 

Danes mi še pošlji LIST USPEŠNOSTI. 

Objemčke, Alenka 

 



 


