
TEHNIŠKI DAN, 10. teden od 25. do 29. 5. 2020 

 

Navodila za delo na daljavo za učence 8. razreda 

 

Vsebina: Izdelava modelčka za piškote - ribica iz pločevinke 

 

V okviru učnih ciljev pri pouku TIT bomo v naslednjem tednu izvedli tehniški 

dan. V nadaljevanju so opisane aktivnosti, ki jih boste opravili do sobote, 30. 5. 2020. 

Vsi imamo radi piškote še posebej, če jih sami naredimo doma. 🙂 Modelčke 

najdemo v trgovinah, vendar ne moremo vedno najti točno oblikovan modelček , ki si 

ga želimo in zakaj bi kupovali modelčke, če jih lahko enostavno in hitro naredimo 

doma v  kateri koli obliki si želimo. 

Vaša naloga bo izdelat ribico in še kakšen modelček po svoji izbiri. Modelček boste 

uporabili za peko piškotov. 

Vse kar potrebujete je: 

 pločevinke, 

 škarje, 

 razne valjaste predmete okoli katerih 

lahko navijete kovinski trak, 

 lepilo, ravnilo, pisalo, šestilo, 

 spenjač. 

 
 

 

Potek dela: Celoten opis v foto in video obliki je v prilogi. 

Ko imamo vse stvari lahko začnemo! Najprej vzamemo pločevinko, jo zelo dobro 

operemo in ji previdno izrežemo zgornji in spodnji konec. Ko to naredimo pločevinko 

razrežemo na polovico in jo probamo zravnati . Kos pločevine s pomočjo ravnila 

prepognemo na polovico.  



 

 

S pomočjo ravnila in pisala izmerimo in 

narišem črte (približno 3 cm + 2 cm) za 

prepogibanje (rep ribe).  

 

 
 

 

 

Spodnja konca pločevine poveži med 
seboj s pomočjo spenjača. 

 

 

 

 

S pomočjo okroglega telesa (lepilo, 
barvice, flumaster) oblikuj glavo 
modelčka. 

 

 

 

Model je gotov.  Izdelaj še kakšnega 
po svoji zamisli. Vse modelčke dobro 
umij. 

 

 



Ko ste pripravili modelčke, lahko začnete z pripravo piškotov! 😀 Mmmm, že slastno 
diši, kaj ne? 

Za pripravo testa uporabi svoje in znanje svoje družine. Lahko pa si pomagaš tudi s 
pomočjo interneta.  

  

Oddaja poročila: 

V Wordu pripravi kratko poročilo o dnevu dejavnosti. Prilepi svoje slike modelčka 
ribice in pečenih piškotov. 

Dokument oddaj pod svojim imenom v pripravljen padlet: 

https://padlet.com/sasa_silic1/urbxav5xa05r 

Odpri novi zavihek in oddaj svoje poročilo. 

 

Povezava do videoposnetka izdelave modelčka – ribica: 

https://youtu.be/mK-H2lAD3mM  

Priloge: 

Foto zapis (.ppt) 

Vodja tehniškega dne: Saša Silič 

https://padlet.com/sasa_silic1/urbxav5xa05r
https://youtu.be/mK-H2lAD3mM

