
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika (NIP Tehnika) 

 

V prejšnjem tednu je odpadel pouk NIP tehnika. Upam, da ste bili pravočasno obveščeni in da 

ste ta čas izkoristili, da dokončate še neopravljene naloge. Zdaj pa spet zavihajmo rokave in 

se lotimo dela. Tokrat bomo po svojih zmožnostih poskusili izdelati predmet iz naše škatle za 

NIP tehniko. Pouk bo še vedno potekal na daljavo (objavljanje navodil, srečanje v MTeamsih). 

 

Pokukaj v svojo škatlo NIP tehnika 

 

Pa poglejmo, kaj iz naše škatle bi lahko izdelali doma:  

 

❖ 4. razred je do sedaj v šoli izdelal peresnico in stojalo za knjige. 

Poskusi izdelati doma - Stojalo za epruveto (vazica), str.25. 

Prilagoditev: Ovij žico okoli okrogle lesene palice, nato nadaljuj ovijanje še okoli cevi iz 

aluminija. Vse te pripomočke najdeš v škatli. Nekdo naj ti pomaga držati leseno palico in cev 

iz aluminija medtem, ko boš ti navijal. Vstavi epruveto v stojalo, stojalo po potrebi poravnaj.  

 

 

 

❖ 5. razred je do sedaj v šoli izdelal obesek, letalo, zabojnik, nekateri  celo hanojski stolp. 

Poskusi izdelati doma - Etui za mobilni telefon, str.19.  Mere prilagodi meram telefona, za 

katerega boš izdelal etui (glej načrt str.35 – spodaj) 

Prilagoditev: Ne potrebuješ velik luknjač in kladivo s katerim izsekaš krog. Krog izreži s 

škarjami. 

 

 



Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

❖ 6. razred je do sedaj v šoli izdelal škatlico (predalček z ohišjem) in pričeli smo z 

izdelovanjem knjige.  

Poskusi doma - dokončati knjigo, str.5.  

 

V primeru, da si jo že dokončal razmisli ali bi lahko še kakšen izdelek iz škatle izdelal doma. O 

tem boš poročal na naših srečanjih.  

 

Srečanje preko MTeamsih bo potekalo: 

▪ 4.BC v ponedeljek 15.3. ob 13.50, 
▪ 4.AD v ponedeljek 15.3. ob 14.15 

(spletna povezava do srečanja je enaka kot za prvo srečanje). 
 

▪ 5.CD v torek 16.3. ob 13.50, 
▪ 5.AB v torek 16.3. ob 14.15, 
▪ 6.ABC v ponedeljek 15.3. ob 13.20 

 
(odpri program Microsoft Teams, v levem kotu poišči koledar in ga odpri, poišči datum 

našega srečanja in klikni na NIP TIT sestanek ter se pridruži sestanku) 
 

V primeru, da imate še kakšno vprašanje ali pa če se srečanja ne morete udeležiti, mi lahko 

pošljete fotografijo vašega izdelka preko: 

o MTeamsov 

o Lo. Polisa  

o e-pošte polona.trontelj@guest.arnes.si.  

 

Na voljo imate en teden, da opravite nalogo oziroma do našega srečanja v MTeamsih. 

Srečanje je namenjeno, da si med seboj izmenjamo izkušnje. 

 
 

Lep pozdrav od učiteljice Polone 
 

VESELO NA DELO 
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