
MARUŠIN IN ŠPELIN TEHNIŠKI DAN 

Današnji tehniški dan sva ga skupaj preživeli sestrici Maruša in Špela. Seveda naju je ves čas 

spremljala tudi najina mlajša sestrica Manca. Ravno zaradi nje se nisva odpravili nikamor na 

izlet, saj je v najbolj ogroženi skupini. Dve leti nazaj je našo družino pretreslo njeno 

zdravstveno stanje, saj smo jo zaradi virusnih in bakterijskih obolenj skoraj izgubili. Doma 

smo tudi bolj na odmaknjenem, zato smo naredili s skupnimi močmi manjše prometne znake 

in jih na različnih lokacijah uporabljali. Pri tem vemo, da je kje kakšna napaka, ker nam 

okolica ni dopuščala na pravi strani postaviti znaka, vendar je pomemben namen, da sva se ob 

tem pridno naučili pomena in varnosti različnih prometnih znakov. Včasih nama je ponagajal 

tudi veter in nama znak obrnil. 

 

Slika 1: Naredili sva manjše prometne znake in jih pritrdili na pokrovčke z vročo pištolo. Poiskali sva avtomobilčke in 
preprogo. Zraven sva narisali še pasovčka. 

 



Spoznali sva 
znak stop, ki 
pomeni da se 

moramo 
ustaviti. Je 

znak za 
izrecne 

odredbe. 

 

 

Nato sva 
spoznali znak 

za delo na 
cesti. Spada 

med 
prometne 
znake za 

nevarnost. 

 

 



Naslednji je bil 
križišče s 

prednostno 
cesto. Spada 
med znake za 

izrecne 
odredbe. 

  

Nadaljevale 
smo z 

znakom, ki 
prikazuje 

prednost vozil 
iz nasprotne 
smeri. Tudi 
spada med 

znake za 
izrecne 

odredbe. 
 

 

Pri tem znaku 
nama je 

pomagala 
sestrica, in 
sicer sva 

spoznali znak 
prehod za 

pešce. Spada 
med 

prometne 
znake za 

obvestila. 

 
 



Zadnji 
prometni znak 

je bil pa za 
avtobusno 

postajališče, v 
našem 

primeru za 
kombi. Spada 

med 
obvestila. 

 

 

 

 

 

Današnji dan sva preživeli prav sproščeno. Uživali sva zelo in se obenem veliko naučili. Še posebej 

nama je bilo všeč, saj sva nalogo lahko opravljali skupaj. 

Pogrešava šolo in sošolce ter prijatelje in tudi vaju najini učiteljici Anuška in Adrijana skupaj z 

učiteljico Natašo.  

 

Lep pozdrav, 

 

Maruša in Špela Črešnar 


