
Do nedelje, 10. 5. 2020, imate vsi zamudniki še možnost oddati vse manjkajoče zadolžitve (pošljite 

na moj e-mail). 

Vaše sprotno delo bo del zaključne ocene pri predmetu Tehnika in tehnologija. 

 

7., 8., 9. in 10. teden (4. 5. – 29. 5. 2020) - 4 šolske ure 

 
Pozdravljeni učenci. 

Današnja naloga bo praktična. Izdelali boste izdelek, ki je povezan z vsakdanjim življenjem in  
vsebino o UMETNIH SNOVEH. 

Izdelali boste izdelek, kjer boste uporabili odpadno embalažo iz umetnih snovi, hkrati pa tudi  

druga gradiva, ki jih imate doma. Torej – ODPADNA EMBALAŽA V NOVI PREOBLEKI. 

 

V tem obdobju, ko naše življenje poteka popolnoma drugače kot smo vajeni in moramo res paziti 

na higieno, je še posebej pomembno, da doma poskrbimo tudi za odpadke. Bodite pozorni na 

ločevanje ter redno in ustrezno odlaganje odpadkov, pomagajte doma vzdrževati red. Ob tem 

lahko razmišljate, kako bi vsaj nekaterim od njih podaljšali »življenjsko dobo« tako, da bi iz njih 

izdelali izdelek z novim načinom uporabe. 

Uporabite, kar imate pri roki, posvetujte se z domačimi in veselo ustvarjajte. 

Da pa ne zmanjka idej, sem nekaj predlogov priložila (filmčki iz spletne strani youtube). 

 
PROJEKTNA NALOGA: IZDELEK IZ ODPADNE EMBALAŽE iz UMETNIH SNOVI 
 
Navodilo za delo: Iz odpadne embalaže, narejene iz umetnih snovi, naredi poljuben zahtevnejši  

izdelek. Za vezivo uporabi le umetne snovi (lepila, lepilni trak, elastike …). 

1. Poišči odpadno embalažo iz umetnih snovi. Pripravi si več možnosti. 

2. Pripravi si delovno površino, svinčnik, ravnilo, škarje, nož, … orodje, ki ga boš potreboval. 

3. V zvezek nariši skico svojega izdelka, sproti si zapisuj, katere delovne postopke in orodja 

uporabljaš (zarisovanje (ravnilo, flomaster…), rezanje (škarje, nož za papir…), brušenje, lepljenje, …) 

pri izdelavi svojega izdelka, da ti bo lažje izdelati poročilo. 

4. Začni z izdelavo izdelka. 

5. Upoštevaj pravila varnega rokovanja z orodjem.  

Če boš uporabil vir toplote (svečko, likalnik …) s tem seznani svoje starše. 

6. Izdelek dekoriraj, lahko narediš skupino izdelkov … 

 

 
1. SPOROČILO UČITELJU: Ko začneš delati, mi sporoči, kaj boš delal. 

2. SPOROČILO UČITELJU: Ko izdelek končaš, ga slikaj v narisu, tlorisu in stranskem risu ter 

trodimenzionalno iz poljubne smeri. Obenem v zvezek čitljivo napiši še POROČILO O  

DELU (glej tabelo spodaj) in mi vse skupaj pošlji. 
 
 
OPOZORILO: Projektno nalogo bom ocenila! POŠLJI LE CELOTNO NALOGO (ne po delih). 
 
 
Rok oddaje (4 fotografije in »Poročilo o delu«): najkasneje do 30. 5. 2020 na moj e-mail. 

Ne odlašaj! Zamuda in kasnejši popravki naloge pomenijo nižjo oceno. 
 
 



 
 
 

KRITERIJ OCENJEVANJA: OCENA: 

zahtevnost izdelka = 2 t 

natančnost izdelave = 2 t 

fotografije (naris, tloris …) = 2 t 

poročilo = 4 t 

4 – 5,5 … zd 

6 – 7 … db  

7,5 –  8,5 … pd  

9 – 10 … odl 

 
 
POROČILO O DELU: čitljivo napiši v zvezek. 

Poročilo naj bo lepo oblikovano, s celimi stavki. Na primer: "Čas izdelave: Za izdelavo izdelka  

sem potreboval-a 4 ure." in ne le "4 ure" 

 

 

Pomoč: za vse, ki nimate idej - poglejte filmčke: 

https://youtu.be/PROw1OFTK5w 

https://youtu.be/hfDUf8g94nA 

https://youtu.be/x_Dk1licVl0 
 

 

Bodite kreativni in natančni. Veliko zabave pri ustvarjanju.    

 
 
                        učiteljica Koren 
 
 

POROČILO O DELU 

Naslov projekta: 

Avtor: 

Mere izdelka (DxŠxV): 

Uporabljeni materiali: 

Uporabljeni delovni postopki: 

Uporabljena orodja in pripomočki: 

Čas izdelave (koliko ur): 

Kratek opis izdelave: 

Opis končnega izdelka: 

Zaključek (uporaba, sklepna misel): 

 

https://youtu.be/PROw1OFTK5w
https://youtu.be/hfDUf8g94nA
https://youtu.be/x_Dk1licVl0

