
1. URA  

Poimenuj spodnje predmete in zapiši njihova imena pod slike. Nato prepiši črke označene s 

puščico na pravo mesto. 

                              

   __  __  __  __  __          __  __  __  __  __  __  __                      __  __  __  __                        __  __  __ 

 

__  __  __  __  __  __  __                  __  __  __  __  __  __ 

 

                      

      __  __  __  __  __                   __  __  __  __  __                __  __  __  __ 

 

            __  __  __                                            __  __  __  __  __  __ 

                               

 

      __  __  __  __  __                                             __  __  __  __ 

 

      __  __  __  __  __                                           S  __  __  __  A 

Ti je katera od teh besed že znana? V kolikor ti ni, nič hudega. V današnji uri boš vse te 

besede slišal večkrat. 



Pojdi k svoji omari z oblačili in iz nje povleci 5 kosov oblačil. Na vsakem oblačilu poišči našit 

listek, na katerem so našteta vlakna, iz katerih so. Nato z listkov prepiši v spodnjo tabelo kot 

kaže primer. 

siva majica 95 % bombaž 5 % elastan  / / / 

      

      

      

      

      

  

Ukvarjali se bomo s sestavinami naših oblačil, ki jim pravilno rečemo TEKSTILNA VLAKNA. 

Zagotovo se spomniš pravljice Kdo je Vidku napravil srajčico? Videk je prejel volno, s 

pomočjo drugih živali pa je nato prišel do najlepše srajčice. Volna je ŽIVALSKO VLAKNO, 

poznamo tudi RASTLINSKA in UMETNA VLAKNA.  

Katero vlakno je najbolj primerno za naša oblačila, nam povedo značilnosti vsakega vlakna 

(rastlinska vlakna vpijajo znoj, živalska nas grejejo, umetna nam omogočajo raztezanje in 

večjo trdnost oblačila,…). 

Glede na tabelo lahko najverjetneje ugotoviš, da so skoraj vsa oblačila iz bombaža, 

najverjetneje pa vključujejo še kakšno drugo vlakno: lan, svilo, elastan,…  Zakaj so določena 

oblačila iz različnih vlaken boš ugotovil ob branju učbenika za Gospodinjstvo na strani 45 in 

46 ali na priponkah čisto na koncu.  

 

VSE KAR SMO SPOZNALI DO SEDAJ ZAPIŠI V OBLIKI KRAJŠEGA ZAPISA V ZVEZEK: 

Naslov: TEKSTILNA VLAKNA 

Zapis:  

Vlakna so surovina za izdelavo tekstilnih izdelkov.  

Vlakna se med seboj razlikujejo po: dolžini, 

debelini, trdnosti, upogljivosti. 

 



Dve glavni naravni vlakni za oblačila sta BOMBAŽ in LAN. Naravna vlakna lahko sicer 

pridobimo tudi iz jute, konoplje ali kokosa. Na strani 47 in 48 v učbeniku si lahko prebereš 

več o rastlinskih vlaknih.  

Tvoja naloga zdajle je, da poskusiš najti čim več različnih podatkov o bombažu in lanu ter si 

jih zapišeš v zvezek. Pomagaš si lahko z internetnimi stranmi: 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Bomba%C5%BE 

- https://www.tosama.si/svetovalnica1/arhiv1/clanek-bombaz 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Lan 

- https://www.gorenjske-lekarne.si/svetovanje-clanek/lan-navadni 

- Kje uspeva bombaž ali lan? 

- Kakšne barve je bombaž, ki zraste na polju? 

- Kakšne barve je lan, ki zraste na polju? 

- Kakšna so vlakna bombaža? 

- Kakšna so vlakna lanu? 

- Zakaj uporabljamo bombaž? 

- Zakaj uporabljamo lan? 

- … 

Ko vse podatke najdeš se loti reševanja križanke, ki je priložena na koncu. Rešeno prilepi v 

zvezek (če imaš možnost tiskanja doma, drugače samo zapiši gesla). 

 

Poskusi tudi doma najti kakšno bombažno in laneno stvar in ju primerjaj med seboj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bomba%C5%BE
https://www.tosama.si/svetovalnica1/arhiv1/clanek-bombaz
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lan
https://www.gorenjske-lekarne.si/svetovanje-clanek/lan-navadni


      

        

      

           

          

       

           

       

        

          

 

    

    

     

      

            

     
 

Lanena stebla tarejo _____________________. 

Rastlinska vlakna pridobivamo iz različnih _____________________. 

Lanena _______________ lahko uporabljamo tudi za prebavo. 

Bombažna vlakna so malo _______________________. 

____________ bombaževca najdemo po celem svetu , največ na Kitajskem, v Indiji in v ZDA. 

Bombaž dobro vpija tekočino, zato ga uporabljamo za B______________. 

Lan v Sloveniji pridelujejo v _________    ________________, znani tudi po belih brezah. 

Pri rastlinah za vlakna izkoriščamo _______________, cvetove, liste ali plodove. 

___________________ vlakna pridobivamo iz plodov kokosove palme. 

___________________ je grmovnica na katerem zrastejo cvetovi bombaža. 

Za vlakna bombaža izkoriščamo __________ bombaževca. 

Kulturna rastlina z modrimi cvetovi je __________. 

________ se uporablja za vrvi, preproge in pohištvene tkanine. 

Vatirane _________________ imajo na koncih palčke bombaž. 

_____________________ iz kokosovih vlaken vidimo pri veliko vhodih v hišo. 

V Babilonu so bombažu rekli tudi belo ____________.  


