
 

1 LES  6r 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

MERILO- rešitve, merilo 
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                                                   LES 

Cilj : v naslednjih urah bomo spoznali gozd, njegov pomen za ljudi, živali in okolje, rabo in 

pridobivanje lesa v vsakdanjem življenju. Na žalost letos verjetno ne bomo izdelovali 

izdelkov iz lesa, bomo pa vse pripravili, da to nadoknadimo, ko se spet srečamo.  
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NAVODILO ZA DELO: 

 

 Na spodnjih povezavah imaš dostop do 2 kratkih filmov. 

 Najprej si film pozorno poglej, nato ga poglej še enkrat in odgovarjaj na vprašanja. Vsi 

odgovori so podani v vsebini filma.   Odgovore zapiši na list, ki ga daš v mapo za tehniko.  

 Odgovore pošlji, ko boš pogledal oba filmčka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52-Fqke3Mag / Firbcologi gozd 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA iz filma FIRBCOLOGI - gozd 

1. Kaj se lahko naučimo v gozdu? 

2. Kateri dve živali so predstavljali otroci? 

3. Koliko vrst kač živi v Sloveniji? 

4. Kolikšen je smrtni odmerek modrasovega strupa? 

5. Koliko lahko meri jelenovo rogovje? 

6. Kaj je transpiracija? 

7. Koliko % vlage oddajo rastline v ozračje? 

8. Koliko litrov vode na leto transpirira hrast? 

9. Kako ugotovimo, da iz rastlin izhaja voda? 

10. Koliko živalskih vrst živi v gozdu? 

11. Koliko različnih vrst žuželk najdemo v gozdu? 

12. Kolikšna je površina  gozdov, ki prekrivajo Slovenijo? Koliko % celotne Slovenije je 

to? 

13. Zakaj se v gozdu skoraj ne sliši mestnega hrupa? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODJklxRtpmk / Deček in gozd 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA iz risanke DEČEK in  gozd. 

1. Kako se je deček počutil, ko ga je mamica odpeljala v gozd? Ali je bil vesel? Zakaj? 

2. Kako se je najprej obnašal v gozdu? 

3. Katere živali je v gozdu srečal? 

4. Kaj mu je naročil jazbec? 

5. Kako se je deček hotel nalogi izogniti? 

6. Kako je popravil razbito jajce? 

7. Česa se je deček v gozdu naučil? 

8. Kakšen fant je postal? 

9. Kakšno je sporočilo risanke? 

 

KER SE BLIŽAJO LEPI DNEVI IN JE PANDEMIJA NEKOLIKO POPUSTILA, SE 

S STARŠI ALI PRIJATELJI PODAJ NA IZLET V GOZD. OPIŠI SVOJE 

DOŽIVLJANJE GOZDA. Ali si opazil kaj posebnega in zanimivega? V gozd raje ne 

hodi sam. Zakaj ne ?  

  Želim ti veliko užitka ob gledanju filma. Svoja razmišljanja in odgovore pošlji na:  

jozica.urukalo@guest.arnes.si     

                                                     Zelo bom vesela tvoje pošte.                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=52-Fqke3Mag
https://www.youtube.com/watch?v=ODJklxRtpmk


 

 
 

1 VODNI MLINČEK – OCENJEVANJE IZDELKA 

13. maj 2020 

PETEK, 15.5.2020 

Aktivnost za ocenjevanje znanja: izdelava izdelka iz lesa  

Nekateri učenci v tem ocenjevalnem obdobju še nimate oceno. Zato vam bom ocenila ta 

izdelek. Časa za izdelavo imate 14 dni.  

Samostojno naredi izdelek: 

- vodni mlinček - posnetek si oglej na spodnji povezavi, opis izdelave pa preberi v 

navodilih spodaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbTSc7sRWpQ 

 

- izdelava mostu (spodaj posnetek izdelava mostu iz kartona, ti pa uporabi kakšen les –

palčke.) 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=nBmPENPlUImIUQdQVenDeHxp – izdelava mostu 

 

Želim ti uspešno delo. Če imaš kakršnokoli vprašanje, povratno 

informacijo ali predlog, mi prosim to sporoči.  

 

Slikaj ali skeniraj svoje izdelke in mi jih posreduj. 
spela.gregorcic@guest.arnes.si    

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbTSc7sRWpQ
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=nBmPENPlUImIUQdQVenDeHxp
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