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Navodila za delo od doma za učence 6. razredov pri predmetu 

Tehnika in tehnologija 

(5. del) 

Pozdravljeni učenci,  

Za nami je že četrti teden dela od doma. Do sedaj ste morali 

opraviti sledeče naloge:  

 Poiskati 6 izdelkov iz lesa in napisati iz katere vrste lesa je izdelek narejen. 

 Izdelati izdelek iz vejic. 

 Narisati skico pisalne mize in skice njenih posameznih delov ter dele izmeriti. 

 Ročno izdelati papir. 

Za peti teden pa so sledeča navodila: 

 Preglej, če si opravil vse naloge in če jih nisi, imaš zdaj čas, da jih dokončaš in pošlješ po 

elektronski pošti: polona.trontelj@guest.arnes.si in igor.presern@guest.arnes.si. 

 

 Odpri si svojo elektronsko pošto. Brezplačno prijavo nudijo naslednje spletne strani: 

 https://www.google.com/intl/sl/gmail/about/  

 https://outlook.live.com/owa/ 

 https://www.icloud.com/mail 

 

Klikneš na USTVARI RAČUN in potem slediš navodilom (si izbereš ime tvojega 

elektronskega naslova, priporočam kar tvoje ime in priimek@........., saj boš uporabil e-

pošto za uradne zadeve, kot je pisanje učiteljem, pisanje zobozdravnikom, poizvedovanje 

po spletnih straneh npr. kdaj bo izšla nova računalniška igrica, kdaj bo zopet na zalogi 

ustvarjalni material, še sprejemate prijave za vpis v vaš športni klub,... 

  

 Iz kartona izdelaj pripomoček za zlaganje perila.  

Material:  

6 x A4(21cm x 30 cm) karton, lepenka ali trši papir (platnice starih zvezkov, DZ) 
Pripomočki: Svinčnik, ravnilo, tapetniški nož (olfa nož) ali škarje, lepilni trak  
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Oglej si navodila na spletni strani:  
https://www.youtube.com/watch?v=KvesQzlFFoo 
https://www.youtube.com/watch?v=XtjsBUSiORs 

 

Imaš tudi posodobljen zlagalnik 
https://www.youtube.com/watch?v=kuKMYj1msRU&t=140s 

https://www.youtube.com/watch?v=gqq8eAl5Xyk    
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V primeru, da nimaš na voljo kartona za izdelavo, pa si oglej in poskusi zlaganje perila 

kot prikazuje posnetek, objavljen na spletni strani (4 varianta): 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw-rseVKSSg 

 

 

 

Lastnosti kot so spretnost, marljivost, iznajdljivost so pri tehniki zelo zaželjene. Orodja, 

pripomočki in naprave človeku olajšajo življenje.  

Si tudi ti zasledil ali izumil kakšen zanimiv pripomoček, ki bi ga lahko uporabili na domu in bi ga 

želel deliti z nami.  

Imaš tudi ti kakšne posebne spretnosti, npr. žongliranje, sestavljanje piramide iz kart, 

sestavljanje rubikove kocke, šivanje, ...?  

 

Vse zanimivosti lahko sporočiš na e-naslov: Poslikaj izdelek in ga pošlji. 

polona.trontelj@guest.arnes.si in igor.presern@guest.arnes.si. 

 

 
"Drobna dejanja, ki jih naredimo, so boljša kot velika, ki jih samo načrtujemo."  

George Marshall 
 
 

"Vrhovni zakon izumiteljstva je, da človek postane izumitelj le z delom."  
Alain Emile Chartier 

 

                        
 

 
Veselo na delo in lep pozdrav od učiteljice Polone in učitelja Igorja. 
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