
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

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

 

Pouk NIP tehnika še vedno poteka na daljavo kljub temu, da se vračamo v šolo. Zelo dobro 

opravljate svoje delo tudi na daljavo.  

V tem tednu pa poskusimo izdelati še en izdelek iz škatle za tehniko. 

 

 2. Izdelek iz škatle za NIP tehnika 

 

❖ 4. razred – PTIČJA KRMILNICA, str.13 

 

 

 
 

Prilagoditev:  

Če nimate doma olfa noža, ne boste mogli narediti prepogiba na strehi. V tem primeru 

izdelajte streho iz kakšnega drugega materiala (odpadna embalaža, odpadni papir). V 

kolikor boš uporabil za streho odpadni papir razmisli, kako bi streho zaščitil v primeru 

dežja.  

 

 

Če si izgubil delovni zvezek z navodili, bodo navodila iz delovnega zvezka objavljena 

tudi na MTeams sporočilih.  
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❖ 5. razred – STOJALO ZA PISALNI PRIBOR, str.15 

 

 

 

 

Prilagoditev:  

• Ni potrebno, da odrežete podlago. 

• Ni potrebno, da uporabite ušesne klešče. Tulca lahko spnete s spenjačem ali 

jih skupaj zlepite ali z luknjačem naredite luknjo na obeh tulcih in jih povežete 

z vrvico.  

 

Če si izgubil delovni zvezek z navodili, bodo navodila iz delovnega zvezka objavljena 

tudi na MTeams sporočilih.  

 

 

 

❖ 6. razred – IZDELEK PO LASTNI ŽELJI 

 

Predlogi: 

▪ Izdelek po lastni želji iz materiala, ki ga imate na voljo doma (npr. iz odpadne 

embalaže, odpadnega papirja, blaga,…). 

▪ Učenci, ki ste obiskovali NIP tehniko že v 5.razredu, lahko izberete in izdelate  

izdelek po navodilih iz škatle za 5.r, če jo imate še shranjeno.  

▪ Uporabite gradivo (material) iz škatle za 6.r (5.r) in izdelate izdelek po lastni 

želji (npr. dele zlepite skupaj, da nastane izdelek).  V tem primeru ne delate po 

navodilih iz delovnega zvezka.  
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Srečanje preko MTeamsih poteka: 

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

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

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

 

 
 

Lep pozdrav od učiteljice Polone 
 

VESELO NA DELO 
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