
VARNO MLADOSTNIŠTVO 5. RAZRED 

5. B – ČETRTEK, 7. maj 2020: 

Tudi za danes in ta teden predlagam kombinacijo vožnje na spretnostnem poligonu in 

reševanje simulacije izpita v spletni učilnici. 

Spodaj še enkrat prilagam skico spretnostnega poligona. 

Želim vas obvestiti, da so se v podjetju Primotehna d.o.o., ki se ukvarja z izobraževanjem 

voznikov različnih kategorij, odločili dati zanimive izobraževalne vsebine za kolesarje 

brezplačno na voljo. Predlagam, da jih učenci pregledajo, gotovo se bo našlo precej 

zanimivega in predvsem koristnega pri pripravi na kolesarski izpit. Mimogrede – na zavodu za 

šolstvo se v teh dneh ukvarjajo tudi s preigravanjem možnosti, da bi učenci 5. razreda 

mogoče lahko opravili kolesarski izpit v letošnjem letu. Glede na to, da trenutno velja, da ne 

bodo prišli več v šolo, je sicer možnost po moji oceni zelo majhna, tako da učence to verjetno 

čaka v naslednjem šolskem letu. O odločitvi vas bom obvestil. 

NAVODILA ZA UPORABO GRADIVA PRIMOTEHNA D.O.O.: 

Učence v spletni učilnici čaka v lekcijah sistematično podana vsa učna snov, kvizi, igrice in več kot 200 
animacij in filmov, ki na enostaven in učinkovit način prikažejo pravilna in napačna ravnanja v 
prometu. 

Postopek prijave/registracije: 

1. Potrebno si je ustvariti račun. Desno zgoraj v zelenem traku je napis (Prijava). Kliknite na Prijava in 
odprla se vam bo stran za prijavo. Prijavite se s klikom na gumb "Ustvari nov račun". 

 2. Na vpisan email boste dobili potrditveni mail s povezavo, katero je treba odpreti. S tem ste tudi 
aktivirali račun. 

 3. Potem se je potrebno s tem računom prijaviti na isti strani. 

 4. Po uspešni prijavi vam bo desno zgoraj v zeleni vrstici pisalo vaše ime. Nato izberite 
kategorijo KOLESARJI. 

 5. Po izbiri kategoriji se vam bo odprla nova stran, kjer izberete prvo možnost BREZPLAČNI DOSTOP 
– ŠOLSKO LETO 2019/2020. 

 

Lep teden!        Učitelj Bojan Novak 
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