
Pozdravljeni  petošolci! 

Po dolgem času smo zopet skupaj. Upam, da ste se med prvomajskimi počitnicami 
malo oddahnili. 

Pridno mi pošiljate fotografije svojih modnih kreacij. Nastaja prav zanimiva 
predstavitev.  

 

NAKUPOVANJE IN OZNAČEVANJE OBLAČIL 

je naslov nove snovi v učbeniku na strani 68 in 69. 

1. Preberi snov.  

2. Vzemi zvezek in napiši naslov: NAKUPOVANJE IN OZNAČEVANJE OBLAČIL 

3. Oglej si spodnji sliki in preglednico.  

 
 

 

 

 

 

velikost oblačila 

surovine, iz katerih 

je narejeno oblačilo 

navodilo za pranje 

navodila za beljenje 

navodilo za sušenje 

navodilo za likanje 
navodilo za kemično 

čistilnico 



 
 

OZNAKE VELIKOSTI:  

 

 

 

 
 

4. Na všiti etiketi svoje majice poišči oznake za vzdrževanje. Oznake preriši v 
zvezek in zraven zapiši  pomen za vsako narisano oznako. Pomagaj si z 
učbenikom na strani 70.  

 

5. Zapis v zvezek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XS: (ANGL.) EXTRA SMALL = ZELO MAJHNO 

S: (ANGL.) SMALL = MAJHNO 

M: (ANGL.) MEDIUM = SREDNJE 

L: (ANGL.) LARGE = VELIKO 

XL: (ANGL.) EXTRA LARGE = ZELO VELIKO 

XXL: (ANGL.) EXTRA EXTRA LARGE = ZELO ZELO VELIKO 

znak  proizvajalca  

proproizvajalca 

Ali  novo oblačilo res 

potrebujem? 
Vsako sezono ne potrebujem 

novih oblačil. 

Svojo garderobo lahko 

dopolnjujem. 

PRED NAKUPOM  DOBRO 
PREMISLIM 

 

Izberem najboljše 

razmerje med kvaliteto in 

ceno.  

Oblačila, ki so mi postala premajhna, 

lahko podarim drugim.  



6. ZA RADOVEDNEŽE 

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš oddajo o recikliranju oblačil. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174673259 

 

7. ČE ŽELIŠ  

Iz stare bombažne majice lahko narediš nakupovalno vrečko.  

Kaj potrebuješ: 
- staro bombažno majico, 
- škarje, 
- dobro voljo. 
 
Postopek: 
- Majico položi na mizo in jo lepo poravnaj. 
 
- Odreži rokave in povečaj odprtino pri izrezu - glej sliko. 
 
 
 
 
 

 
Vir: spletna stran 

 
 
                            
 
- Spodnji del majice razreži na 6 do 7 cm dolge trakove. Nasprotna trakca zaveži 
skupaj, da dobiš dno vrečke.  
 
Še več idej za ustvarjanje pa dobiš na tej spletni strani:  
https://dominstil.si/iz-majice-v-torbo-naredi-sam/ 

 
Bodite ustvarjalni, kreativni, predvsem pa zdravi in nasmejani. 
Učiteljica Zora 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174673259
https://dominstil.si/iz-majice-v-torbo-naredi-sam/


 
 
 
 
 

 

 

 

  
 


