
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA -7č- 1.skupina torek 21. 4. 2020 

1. V učbeniku za TIT preberi vsebino Varnost pri delu  na strani 12 in 13. Oglej si 
tudi demonstracijo ( str 13/ modri krogec desno spodaj) 
Učbenik najdeš na spletni povezavi 
 
 OSNOVNA ŠOLA 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

               Postopek prijave/registracije: 

Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 

 Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. 
Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa 
in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški 
račun. 

 Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj 
brezplačna gradiva. 

2. Če nimaš dostopa: 

 



 
 
 
 
 
 
 

Demonstracija 

pravilne drže 



 
3. Vzemi list A4 razmisli in odgovori na spodnja vprašanja. Piši s svinčnikom in 

tehnično pisavo. 
a) Navedi osebno varovalno opremo pri delu z umetnimi masami in jo opiši. 
b) Opiši pravilno in varno uporabo noža za rezanje. 
c) Spomni se in naštej katere stroje, orodja in naprave za obdelavo umetnih 

mas smo uporabljali pri pouku TIT in za vsakega zapiši, katere varnostne 
ukrepe si moral upoštevati.  Ugotovi napake in pomanjkljivosti glede 
varnosti pri delu s stroji, pripomočki in napravami., ter predlagaj ukrepe 
za njihovo odpravo. To nalogo reši v spodnji tabeli. 

 
STROJI, ORODJA, NAPRAVE 
ZA OBDELAVO UMETNIH MAS 

VARNOSTNI UKREPI IN 
PRIPOMOČKI 

NAPAKE IN 
POMANJKLJIVOST, KAKO 
BI JIH ODPRAVIL ALI 
IZBOLŠAL 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

4. Ko končaš , daj list  v prozorno mapo (srajčko) , ki jo boš v šoli oddal učiteljici. 

 
 4. Želim ti uspešno delo. Če imaš kakršnokoli vprašanje, povratno informacijo ali predlog, mi 
prosim to sporoči na spletni naslov. Lahko tudi skeniraš ali fotografiraš svoj izdelek. 

laura.cebulj@gmail.com    

zelo bom vesela vaše pošte. 

  



TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA -7č- 2.skupina torek 21. 4. 2020 

Kar štirje učenci mi še niste poslali izdelka iz umetne mase in tehnološkega lista. Prosim, 
če to storite še v tem tednu, ker bo ta izdelek vplival na vašo zaključno oceno pri TIT. 

1. V učbeniku za TIT preberi vsebino Varnost pri delu  na strani 12 in 13. Oglej si 
tudi demonstracijo ( str 13/ modri krogec desno spodaj) 
Učbenik najdeš na spletni povezavi 
 
 OSNOVNA ŠOLA 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

               Postopek prijave/registracije: 

Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 

 Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. 
Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa 
in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški 
račun. 

 Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj 
brezplačna gradiva. 

2. Če nimaš dostopa: 

 



 
 
 

 

 

Demonstracija 

pravilne drže 



3. Vzemi list A4 razmisli in odgovori na spodnja vprašanja. Piši s svinčnikom in 
tehnično pisavo. 

a) Navedi osebno varovalno opremo pri delu z umetnimi masami in jo opiši. 
b) Opiši pravilno in varno uporabo noža za rezanje. 
c) Spomni se in naštej katere stroje, orodja in naprave za obdelavo umetnih 

mas smo uporabljali pri pouku TIT in za vsakega zapiši, katere varnostne 
ukrepe si moral upoštevati.  Ugotovi napake in pomanjkljivosti glede 
varnosti pri delu s stroji, pripomočki in napravami., ter predlagaj ukrepe 
za njihovo odpravo. To nalogo reši v spodnji tabeli. 
 

STROJI, ORODJA, NAPRAVE 
ZA OBDELAVO UMETNIH MAS 

VARNOSTNI UKREPI IN 
PRIPOMOČKI 

NAPAKE IN 
POMANJKLJIVOST, KAKO 
BI JIH ODPRAVIL ALI 
IZBOLŠAL 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

4. Ko končaš, slikaj izdelek in ga pošlji tvoji učiteljici za TIT. List nato daj  v 
prozorno mapo (srajčko), ki jo boš v šoli oddal učiteljici. 

 

 5. Želim ti uspešno delo. Če imaš kakršnokoli vprašanje, povratno informacijo ali 
predlog, mi prosim to sporoči na spletni naslov. Skeniraj ali fotografiraš svoj izdelek 
in ga pošlji na mej elektronski naslov: 

maja.kamenscak@gmail.com    
zelo bom vesela vaše pošte. 

 

 

 


