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Vstavi manjkajoče besede!

Na ________________ se pripelje res veliko ljudi, ampak ali ne bi bilo ________________ , da bi se 

prijatelji dogovorili in se s ________________ avtom pripeljali do večjega ________________________ na 

robu mesta, od koder bi šli naprej s kolesom, peš ali z ____________________________?

Poišči in obkroži pravilni trditvi.

a)  V danski prestolnici ljudje sploh ne hodijo od doma, ker vsi 
delajo za računalniki.

b) V danski prestolnici se veliko ljudi vozi z mestnimi avtobusi. 

c) V danski prestolnici se ljudje prevažajo s čolni na vesla.

d)  V danski prestolnici se veliko ljudi vozi s kolesi in s podzemno 
železnico. 

e)  Vsi prebivalci danskega glavnega mesta so odlični športniki. 
Zato zjutraj tečejo, namesto da bi šli v službe in šole.

f)  Vsak prebivalec danske prestolnice se vozi z električnim 
vozilom, ki mu ga je podarila prejšnja županja.

Katero veliko napako ima potniško letalo?

a)  V letalu je tako močan prepih, da se 
prehladimo.

b) Skorajda vsako pade na tla.

c) Porabi veliko goriva in onesnažuje ozračje.

d) Prepočasno je in prehrupno.

Katera novost v Ljubljani je prijetna  
in prijazna do okolja?

a) Izposoja plinskih mask.

b) Izposoja koles.

c)  Opuščena naftna ploščad na Ljubljanici, kjer 
so uredili imeniten adrenalinski park.

d) Vožnja z avtomobili po starem delu mesta.
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Kaj loči električni avto od avta na bencin? 

 a) Električni avto je tih, bencinski pa še bolj.

 b)  Električni avto te lahko strese, medtem ko  
pri bencinskem te nevarnosti ni.

 c)  Električni avto je do okolja prijazen, avto na 
bencin pa spušča v zrak strupene pline.

 d) Prav nič. Vozilo je vozilo.   

Zakaj se še vedno veliko ljudi ne odloči za 
nakup električnega ali hibridnega avtomobila?

a) Ker so ljubitelji starodobnikov.

b) Zaradi previsoke cene.

c) Zaradi navezanosti na vonj bencina.

d) Zaradi predsodkov do novotarij.

    

Kako se obnašamo v gozdu?

a)  Paziti moramo, da nam na glavo ne pade slon 
z drevesa.

b)  Poteptamo vse strupene gobe, da se ne bi 
živali zastrupile z njimi.

c)  Zelo glasno pojemo, ker je človeško petje 
gozdnim živalim blizu.

d)  Ne povzročamo nemira med živalmi  
in ne smetimo.

Zakaj so kolo, skiro, rolka, rolerji, kotalke še vedno zakon?

a)  Ker pomenijo zdravega duha v zdravem telesu in ne  
onesnažujejo okolja.    

b) Ker si z njihovo pomočjo višji od sošolcev.

c) Ker so imenitno poslikani.
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