Pripravila učiteljica Polona Trontelj

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

Počitnice so za nami. Verjamem, da vam je uspelo odmisliti šolo, da ste se naužili lepega
vremena in da ste pripravljeni na nove šolske dogodivščine. Pri tem predmetu ostajamo na
daljavo, dokler vas ne obvestimo drugače.
Srečanje preko MTeamsih bo potekalo:
▪ 4.BC v ponedeljek 1.3. ob 13.50,
▪ 4.AD v ponedeljek 1.3. ob 14.15
(spletna povezava do srečanja je enaka kot za prvo srečanje).
▪
▪
▪

5.CD v torek 2.3. ob 13.50,
5.AB v torek 2.3. ob 14.15,
6.ABC v ponedeljek 1.3. ob 13.20

(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.
Sedaj pa si poglejmo navodila za ta teden.

Ročno šivanje

V tehniki poznamo ročna in strojna dela. Stroji in naprave nam olajšajo življenje. Pri delu na
daljavo se poslužujemo predvsem ročnih del, zato se bomo tudi tokrat preizkusili v ročnih
delih in sicer v šivanju.
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Pripomočki: Šivanka, nit
Material: Blago

Spodaj imate povezavo do posnetka, ki prikazuje kako zašiti gumb (posnetek 1) in ker
poznamo več vrst gumbov prilagam še en posnetek (posnetek 2), ki prikazuje kako zašiti tri
različne vrste gumbov.

Posnetek 1 (Kako zašiti gumb)
https://www.youtube.com/watch?v=Zuu4CFP-7rA

Posnetek 2 (How to Sew a Button - for Absolute BEGINNERS)
https://www.youtube.com/watch?v=Du6gq3ks0SQ

V kolikor ste že vešči šivanja, lahko namesto gumba zašijete tudi luknjo v nogavici, kuhinjski
krpi, puloverju, hlačah ali zašijete izdelek po vaši želji (npr. vrečko, mehko igračko, žep,
peresnico, oblačila za igrače, trak za lase, …).

Na voljo imate en teden, da opravite nalogo oziroma do našega srečanja v MTeamsih.
Srečanje je namenjeno, da si med seboj izmenjamo izkušnje.

Lep pozdrav od učiteljice Polone
VESELO NA DELO

Spletni vir slike:
https://depositphotos.com/26896189/stock-illustration-tools-and-materials-forsewing.html

