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

 

Veselo smo že zakorakali v mesec december. Upam, da ste že praznično razpoloženi in da vas 

trenutna situacija ne ovira na poti do ustvarjanja in dobrega počutja. 

December smo pričeli z izdelovanjem košare iz papirja. Verjamem, da ste zadovoljni s svojim 

izdelkom in da ga boste koristno uporabili (npr. za shranjevanje bonbonov, novoletnih okraskov, 

potice, suhega sadja in oreščkov,…).  

Sedaj pa se bomo lotili izdelovanja iz prav posebnega materiala in to je iz modelirne mase. Na 

voljo nimamo gline, niti das mase, zato bomo naš izdelek naredili iz slanega testa. Verjetno ste že 

kdaj izdelovali izdelke iz slanega testa, tokrat pa  boste pripravili tudi maso. Iz mase boste izdelali 

izdelek po vaši želji. Lahko izdelate več manjših izdelkov (npr. okraski) ali enega večjega (npr. 

krožnik).  

 

IZDELEK IZ SLANEGA TESTA 

 

 

 

Sestavine za pripravo mase: moka, sol in voda, olje (po želji) 

V tabelah spodaj je zapisanih pet načinov priprave slanega testa. Osnovne sestavine v petih 

načinih se razlikujejo le v razmerju in v količini ter v tem ali je dodano tudi olje. Izberi si en način 

in ga preizkusi.  
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Navodila: 

1. V posodo stresite sestavine. Sestavine dobro premešajte in pregnetite, da dobite gladko 

testo. 

Po želji testo obarvate. V testo dodate nekaj kapljic jedilne ali tempera barve, lahko dodate 
tudi bleščice ter ponovno pregnetete, da se barvilo enakomerno razporedi po testu. 
Izdelek lahko pobarvate tudi pozneje, ko se posuši.   

2. Testo oblikujete po želji (figurice, živalice, jaslice, smrekice, krožnike, košarice, …) ali pa 

ga razvaljate in z modelčki oblikujete (npr. okraski). Izdelek lahko olepšate z 

odtiskovanjem (npr. na testo pritisnete čipkasti prtiček, pokrovček od flomastra, liste, 

vejice iglavcev, storže...) 

 

V primeru, da ste izdelovali okraske, v okrasek naredite še luknjo, skozi katero boste 

kasneje napeljali vrvico. Luknjo lahko naredite z zobotrebcem, slamico,… 

 

Način 2: Minivrtec 
 

• 2 skodelici moke 
• 1 skodelica soli 
• 1 skodelica vode 
• 1 žlica olja 

Način 1: Oblizni prste 
 

• 300 g moke (gladka, bela) 

• 300 g soli 

• 2 dl vode 

• 1 žlica olja 
 

Način 4: Varuška živa 
 

• 1 skodelico  moke,  

• 1 skodelico soli  

• vode (toliko da se masa poveže) 
 

Način 3: Navihančki 
 

• 1 skodelica bele moke 
• 1/2 skodelice soli 
• 1/2 skodelice vode 

Način 5: Dobra novica 
 

• 2 skodelici moke,  

• 2 skodelici fino mlete soli  

• 1 skodelico vode. 

• kapljico olja 
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3. Izdelek posušite. Svoje izdelke lahko posušite na več načinov: 

 

a) Okraske zložite na list papirja in jih kakšen teden pustite v toplem in 

suhem prostoru. Tako se bodo še najbolje posušili tanki okraski.  

 

b) Če želite pohiteti s sušenjem tankih okraskov, lahko slano testo postavite 

tudi v pečico, za 30 minut na 100°C. 

 

c) Večje figurice in ostalo je primerneje, če jih nekaj časa sušite na zraku, 

nato pa za pol ure postavite v pečico, ogreto na 50°C.  

 

d) Če se vam mudi, lahko okraske za deset minut zložite neposredno v 

pečico, ki jo prej segrejete na 180°C. A bodite previdni in svoje izdelke kar 

naprej preverjajte, ali so na otip že suhi, saj se lahko zgodi, da bodo ob 

predolgem pečenju porjaveli ali razpokali.  

 

V primeru, da želite da ima vaš okrasek določeno obliko ga posušite tako, da ga položite na 

predmet katerega obliko želite, da ohrani (npr. okrasek položite na krožnik in ob sušenju bo 

prevzel obliko krožnika). 

 

4. Izdelek lahko olepšate z barvanjem, z bleščicami, s perlicami,… V primeru, da ste izdelovali 

okraske, okrasku skozi luknjo napeljite vrvico ali trak in zavežite. 
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Na voljo imate en teden, da naredite izdelek oziroma do našega srečanja v MTeamsih. 

Srečanje je namenjeno, da si med seboj izmenjamo izkušnje: 

4.BC v ponedeljek ob 13.00, 
4.AD v ponedeljek ob 14.00, 

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

5.BCD v torek ob 12.00, 
5.A v torek ob 14.15, 

6.ABC v ponedeljek ob 12.00, 
 

(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) 

 
 

 
 
 

Lep pozdrav od učiteljice Polone 
 

VESELO NA DELO 

 

 

 

 

 

 

Spletni viri: 
 

https://www.varuska-ziva.si/slani-piskotki-okraski-iz-slanega-testa-2/ 
http://dobranovica.si/slano-testo-hitro-pripravljen-poceni-nadomestek-modelirne-mase/ 
https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/slano-testo-za-ustvarjanje-z-najmlajsimi/ 
http://navihancki.si/slano-testo-kot-plastelin-in-izdelovanje-pisanih-ogrlic/ 
http://www.minivrtec.si/ustvarjanje-za-vsak-dan-slano-testo/ 

 
 

https://www.varuska-ziva.si/slani-piskotki-okraski-iz-slanega-testa-2/
http://dobranovica.si/slano-testo-hitro-pripravljen-poceni-nadomestek-modelirne-mase/
https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/slano-testo-za-ustvarjanje-z-najmlajsimi/
http://navihancki.si/slano-testo-kot-plastelin-in-izdelovanje-pisanih-ogrlic/

