
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika. Sporočam vam, da bomo 

zaključili s tem predmetov in da vas čaka še zadnja naloga. Najprej pa si poglejmo, kaj ste morali 

izdelati do sedaj: 

 Vodnjak iz naravnih materialov 

 Robotska roka iz kartona 

 Regal iz odpadne embalaže 

 Stol s 3D učinkom (risanje) 

 Stolp iz materiala po lastni izbiri 

Lahko ste kakšen izdelek tudi prilagodili ali pa ga zamenjali z izdelkom po lastni izbiri. Nekateri ste 

sproti pošiljali izdelke in imate že vse naloge opravljene. Nekateri imate pa še čas, da naloge 

opravite. Kaj je potrebno še opraviti, bom vsakemu posebej sporočila na vaš elektronski naslov 

ali pa vam bom poslala sporočilo preko Lo.Polisa.  

Sedaj pa še zadnja naloga. Spodaj sem za vas poiskala nekaj zanimivih spletnih strani, s še bolj 

zanimivimi izdelki. Vaša naloga pa je, da si posnetke ogledate.  

https://youtu.be/cABuPtZR-x8 

20 INCRÍVEIS JOGOS DE PAPELÃO FEITOS EM CASA 

 
 

https://youtu.be/z8Y4Mb-S-t4 

10 Amazing Cardboard Games Compilation 

 
 

https://youtu.be/cABuPtZR-x8
https://youtu.be/z8Y4Mb-S-t4
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https://youtu.be/Dvh1Izg3J0g 

5 Amazing Things You Can Do at Home from Cardboard 

 
 

https://youtu.be/kh-N2JXTS74 

16 Ways To Recycle Your Old Toys / 16 Ways To Reuse LEGO 

 

 

Upam, da so vam bili posnetki všeč in da se zopet vidimo prihodnje leto. Če pa ste ugotovili, da 

vas to ne veseli, vam želim, da se preizkusite še na kakšnem drugem ne tehničnem področju. V 

vsakem primeru, pa se boste zopet seznanili s tehniko v šestem razredu pri rednem pouku. Tisti, 

ki letos obiskujete šesti razred imate na voljo, da se v sedmem razredu odločite za izbirni predmet 

obdelava gradiv, saj v sedmem razredu ni več neobveznega izbirnega predmeta tehnika.  

Vsa gradiva iz škatle, ki jih nismo uspeli uporabiti lahko: 

 Shranite in v primeru, če se boste vpisali tudi drugo leto k neobveznem izbirnem 

predmetu tehnika (za sedmi razred k izbirnem predmetu obdelava gradiv) ponovno 

uporabite.  

 Shranite in s pomočjo staršev izdelate vse izdelke doma vendar potrebujete za to 

potrebna orodja. 

https://youtu.be/Dvh1Izg3J0g
https://youtu.be/kh-N2JXTS74
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 Shranite za kdaj drugič. 

 Zavržete. Namesto, da gradivo zavržete lahko material podarite šoli.  

 

Lahko mi sporočite, kaj vam je bilo všeč pri pouku tehnike in pri delu od doma in kaj vam ni bilo 

všeč, na moj e-naslov polona.trontelj@guest.arnes.si ali pa preko programa Lo.Polis, zavihek 

Sporočilo (označi pošlji Lo.Polis sporočilo, možnost pošlji e-mail, pa naj ne bo označena).  

 

Želim vam, da bi uspešno zaključili šolsko leto, da bi bili zdravi in da bi se lepo imeli.  

 

 

 
 

 

Lep pozdrav od učiteljice Polone 
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