
 

OSNOVNA ŠOLA  

Lucijana Bratkoviča Bratuša 

RENČE 

Trg 31, 5292 Renče 

 

 

telefon: 05 39 858 01 

fax: 05 39 858 19 

e-mail: oslbbr@os-rence.si 

Izobraževanje na daljavo 
Ura:  1/20, 2/20, 3/20 in 4/20 
Predmet: IND KOL 
Datum: 18. 3. 2020 in 25. 3. 2020 (7. in 8. ura, 13:30 – 14:15 in 14:20 – 15:05) 
Učitelji: Juretič Marko 
 

 

Spoštovani! 

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla ter vseh potrebnih navodil za registracijo 

na Spletno učilnico KOLESAR mi prosim pišite na naslov marko.juretic@os-rence.si 

 
Vprašanja za izpit MESTO, katerega rešujemo tudi potem na izpitu so identična tistim, 

ko gre za res. Zato priporočam, da se učite direktno na primerih. Večino jih učenci že 

znajo tudi sami odgovoriti. Preverjeno. Sam rešujem z otroki naloge tako, da jim 

preberem vprašanje (vedno smo mi v vlogi kolesarja) in potem še vse tri možne 

odgovore. Otrok mora brati sam, na ta način veliko bolje razume, kaj je prebral in mu 

bo tudi samostojno lažje. Vi mu lahko pomagate kjer menite, da je res zgrešil v 

smislu:»Ali si prepričan/a, da je tako?« Nič narobe, če otrok reši tudi kaj narobe. Na 

napakah se učimo! Na koncu ob zaključku simulacije greste lahko skozi napačne 

odgovore in predebatirate kaj je bilo narobe. 

 

Najtežje jim je pri pojmih in pravilih kot so: 

• pravilo srečanja; 

• desno pravilo; 

• križišče enakovrednih cest; 

• prednostna cesta. 

 

Poskusov je neomejeno. Tudi, če ne zaključite testa ga lahko naslednjič nadaljujete od 

tam, kjer ste končali. Delajte te vaje takrat, ko imate vi in otroci čas, ne pa zato, ker jih 

morate. Naj bo otrok z njimi neobremenjen. Portal je na voljo ves čas in škoda bi bilo, 

da ga ne izkoristite za vajo. Sploh takrat, ko bo dež in otroci brez drugih nalog. 

 

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si. 

 

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav, 

Marko Juretič 
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