
Učna snov za tehniko in tehnologijo          

         

Razred: 6.        

Čas: teden od 18. 5. do 22. 5. 2020          

Število ur v tednu: 2        

          

Spoštovani učenci!          

V preteklem tednu ste spoznali kako papirnim gradivom povečamo trdnost.    

Sedaj pa je že čas za nov izdelek. Izdelali boste izdelek iz papirnih gradiv. 

Navodila bodo nalašč zelo skopa. S tem se bom prepričal, da obravnavano snov 

razumete in vam hkrati pustil prostor za domišljijo in kreativnost. Kdor se je 

udeležil videokonference že ve, o čem pišem. Za izdelavo izdelka imate tri 

tedne časa.    

Vaša naloga je, da izdelate razgledni stolp zgolj iz papirnih gradiv.  V 

priponkah imate skenirane strani iz delovnega zvezka. Preberite si snov in 

rešite naloge na delovnih listih. Rešene strani iz priponke mi tudi oddajte v 

spletno učilnico.    

Na delovnem listu imate tudi prostor za skico. Narišite jo s svinčnikom, 

prostoročno, kakor se rišejo skice in jo po potrebi dopolnjujte. Uporabite 

papirna gradiva in lepilo za papir, čim manj uporabljajte lepilni trak (ni 

prepovedano, a ga raje ne uporabljajte). Izdelek dopolnjujte po lastni zamisli a 

pazite, da ga ne preveč obremenite, saj se bo sicer porušil. Več o izdelavi 

izdelka bomo debatirali v kanalu.    

    

POMEMBNO: Izdelek končajte do konca maja, rad bi ga ocenil prvi teden 

v juniju ( od 1. do 5.) še raje pa zadnji teden v maju (od 25. do 29.).   

Obvezno fotografirajte vsako fazo izdelave izdelka posebej, več fotografij 

kot boste posneli, bolje bo za vas. Obstaja resna nevarnost, da se bo izdelek 



z vašimi dodatki porušil. V tem primeru boste imeli za pokazat vsaj 

fotografije in vam izdelka ne bo potrebno še enkrat izdelovati. Pri 

ocenjevanju vas bom vprašal tudi o posameznih fazah izdelave zato 

svetujem, da sproti izpolnjujete tudi tehnološki list.    

    

Uporabite lahko tudi gradiva iz vaših škatel, ki so trenutno v šoli. Jaz bom od 

25. 5.  naprej na šoli. Lahko pridete po škatle in izdelke izdelujete doma. Če bo 

le mogoče, boste izdelek lahko izdelovali tudi v šoli, seveda ne vsi skupaj, 

samo po dogovoru.    

Obvezujem se, da bom v tem primeru poskrbel za vse potrebne ukrepe.     

Spremljajte Kanal in osebna sporočila, navodila se spreminjajo iz dneva v dan.    

    

Če se bo kje pojavila kakšna težava me lahko kontaktirate na:  tomaz.mavric@os-

komen.si.  Lahko pa pišete tudi v Kanal v easistentu. Tako bodo lahko vsi prebrali 

vaše vprašanje in moj odgovor in tako se bomo vsi nekaj novega naučili.          


