
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. C – 1. skupina  

Sreda, 8. 4. 2020  

Rešitve: Popravi, če si narobe kotiral.  

Narisana je ena od možnosti. 

 

 



 

 

    NAVODILA za AKTIVNOST, sreda, 8. 4. 2020.  

 

    VELIKONOČNI IZDELEK – pisanice (pirhi), velikonočna dekoracija 

 

Bliža se velikonočni čas – čas potic, šunk, »pirhov«, različnih dekoracij. 

V tem tednu doma izdelajte pisanice, naredite dekoracijo, pomagajte pri peki potice,… 

Izdelaš lahko tudi riževa jajca ali marmorno čokoladno jajce. Recepte najdeš na spletni 

strani: 

https://www.passionforsavings.com/rice-krispies-eggs/ 

 

Ideje lahko poiščeš na spletnih straneh  (Pinterest). Nekaj idej je spodaj priloženih. 

 

 

 

 
 

https://www.passionforsavings.com/rice-krispies-eggs/


Izdelava izdelka: 

 sestavine, 

 pripomočki,  

 urejen delovni prostor,  

 zaščita delovne površine,  

 varstvo pri delu. 

 

 Želim ti uspešno delo. Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji na elektronski naslov  

maja.kamenscak@gmail.com     

 

Zelo bom vesela tvoje pošte. 

Lahko naredite metulja.  

 

Poglej si ga na filmčku!             https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

 

 

 

Nekaj idej (uporabi svoje). 

 

 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


     

  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. C – 2. skupina  

SREDA, 8.4.2020 

Popravi preverjanje od prejšnje ure.  

Potem pa boš izdelal nekaj primernega za ta čas. Vsa navodila najdeš spodaj. Uživaj pri delu, 

bodi izviren, natančen in tako pokaži, da skupaj zmoremo skozi to ˝korona obdobje˝. 

 



METULJ  
Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji, ravnatelji, dragi vsi! 

Povežimo se in stopimo skupaj! 

Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu 
pošiljaš upanje. 

Povej to celemu svetu. 

Kako? 

Pošlji v svet metulja upanja. 

Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje 
prijatelje, znance, sošolce, učitelje in cel svet! 

Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave! 

Si za? Skupaj zmoremo! 

 

Tudi na filmčku!             https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

POTREBUJEMO: 

 BEL PAPIR 

 SVINČNIK 

 ŠKARJE 

 LEPILO 

 ŽICO (tipalke lahko izdelaš tudi iz papirja) 

 LESENO PALICO 

 BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR…) 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


1.KORAK 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in 

izrežemo.  

 

       

 

2.KORAK 

Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo/ okrasimo metulja.  

   

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj tako, ko kaže slika 

(prepogni in na okno). 



 

3.KORAK    Prilepimo tipalke.  

4. KORAK 

Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi. 



 

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, VSE, 

Sporoča : JAZ SEM DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 

LAHKO TUDI TAKO…  

 Obrišemo prvega in izrežemo. Vsakega okrasimo na eni strani. 

            

 



 V sredino obeh kril  prilepimo palico in tipalke. Krili zlepimo in 

metulja pritrdimo na prosto. 

   

 

In še izziv! 

Ali sta krili res enaki / simetrični?  

Najdi 5 razlik.

 
 


