Pripravila učiteljica Polona Trontelj

Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika. Upam, da ste se navadili
na pouk na daljavo in da vam ostane še kaj časa za ustvarjanje in izdelovanje. Saj to radi
počnete in vam gre dobro od rok. Ker vas ima večina škatle z gradivom shranjene v šoli in ker so
naši izdelki postali zahtevnejši in potrebujejo obdelavo z orodji in napravami, ki jih verjetno
nimate doma, bomo prilagodili izdelavo izdelkov in bomo tudi pri neobveznem izbirnem
predmetu tehnika pričeli z delom od doma. Za začetek bomo poskusili izdelati doma vodnjak.

VODNJAK
Material:
Trda podlaga
Kamenčki
3 Vejice
Vrv
Posodica

Orodja in pripomočki:
Lepilo

Potek dela:
Pojdi s starši v gozd in naberi ploščate kamenčke in 3 vejice posebnih oblik (glej sliko 1 in 2), pri
tem se seveda izogibaj ostalih obiskovalcev gozda. Če boš uporabil vrtne škarje, naj ti pri tem
pomagajo starši!!! V hiši poišči trdo podlago, lahko je iz lesa, lahko je iz kartona, lahko je iz
odpadne embalaže. Poišči tudi lepilo, lahko je vroče lepilo, lahko je univerzalno, lahko je mekol,
če ne gre drugače, pa uporabi kakršenkoli lepilni trak ali pa poskusi s plastelinom. Zdaj lahko
pričneš z izdelovanjem.

Slika 1: Ena vejica v obliki črke Z (ročaj)

Slika 2: Dve vejici v obliki črke Y (rogovila)
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1. Na trdo podlago prilepi kamenčke v krogu, plast za plastjo. V primeru, da boš uporabil
vroče lepilo, kamenčke primi s pinceto ali s kleščami in naj bodo pri lepljenju prisotni
starši!!! Pri lepljenju si zaščiti delovno površino.

2. Prilepi vejici, ki izgledata kot črka Y, poleg vodnjaka. Prilepi jih pokončno.

3. Poišči zelo majhno posodico (zamašek, naprstnik, ...) in nekaj kar bi lahko uporabil za
ročaj (žica, vrv, vejica, ...). Ročaj prilepi na posodico.

4. Na vejico, v obliki črke Z, zaveži vozel. Vozel lahko dodatno pritrdiš na vejico z lepilom.
Vrv navijaj na vejico, drugi del vrvi pa zaveži na ročaj male posodice. Vejico z posodico
položi na rogovile (glej sliko spodaj) in poskusi zavrteti.
Ta del služi kot ročaj.
Zavrti ga.
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5. Ker se vejica med vrtenjem iztakne iz rogovile. Na vrhu obeh rogovil zalepi še eno vejico
ali pa na kakšen drug način zapri ta del (s plastelinom, s papirnatim trakom,...).

6. Čestitam, izdelek je končan, preizkusi ga.

V kolikor nisi razumel navodil, si navodila lahko pogledaš na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=ozEM6qD6HY0
(DIY Mini Well | How To Make Mini Well With Stones & Twigs)
Svoj izdelek fotografiraj in pošli na e-naslov polona.trontelj@guest.arnes.si ali pa fotografijo
pošlji preko programa Lo.Polis, zavihek Sporočilo (označi pošlji Lo.Polis sporočilo, možnost pošlji
e-mail, pa naj ne bo označena).

Lep pozdrav od učiteljice Polone
VESELO NA DELO

