
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

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

 

Počasi bomo zaključili z našim predmetom. Na voljo imate še dva tedna, da dokončate naloge 

in si tako izboljšate oceno. Tisti, ki ste že vse naloge opravili, pa se boste preizkusili v ugankah. 

 

UGANKE 

 

Uganka je  kratko besedilo za razvedrilo, zabavo, ki duhovito opisuje stvar, ki jo je treba 

uganiti. Na spletu je malo ugank o orodjih, napravah in pripomočkih, ki jih uporabljamo pri 

tehniki, zato je vaša naloga, da si izmislite ali poiščete eno uganko, ki opisuje orodje, stroje, 

pripomočke,… oziroma karkoli povezanega s tehniko.  

 

 

 

 

Spodaj vam podajam nekaj primerov ugank v povezavi s tehniko.  

o Trde so, a ne kot kamen, 

             so pečene, niso kruh, 

             ko prispejo do zidarja, 

             ta iz njih zidove ustvarja. 
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o Prva reže trdo zemljo, 

             druga pesek premetava, 

             a brezskrbna mala sestra 

             se v peskovniku zabava. 

 

o Če so češnje previsoko 

             in jih ne dosežeš s tal, 

             kaj prislonil boš ob vejo, 

             da jih lažje boš obral? 

 

o Trn ni, pa vendar zbode, 

             živa ni, pa vendar dela, 

             skoz uho ji vtakni nitko, 

             pa bo luknja kmalu cela. 

 

Srečanja bodo od sedaj naprej potekala po spremenjenem urniku vendar še vedno na 

daljavo.  

 

Srečanje preko MTeamsih poteka: 

▪ 4.BC v ponedeljek 17.5. ob 13.50, 14.30 

▪ 4.AD v ponedeljek 17.5. ob  14.15, 14.50 
(spletna povezava do srečanja je enaka kot za prvo srečanje). 

 
▪ 5.CD v torek 18.5. ob 13.50, 14.30 
▪ 5.AB v torek 18.5. ob 14.15, 14.50 
▪ 6.ABC v ponedeljek 17.5. ob 13.20, 15.15 

 
(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.  

mailto:polona.trontelj@guest.arnes.si
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Lep pozdrav od učiteljice Polone 
 

VESELO NA DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Sto_ugank 

 

 


