8. 5. 2020, PETEK
TEHNIŠKI DAN-IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA
NA IZBIRO IMATE TRI IZDELKE.
IZDELEK BO OCENJEN SAMO, ČE BOSTE ŽELELI IZBOLJŠATI OCENO
PRI NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI.
IZDELEK SLIKAJ IN MI GA POŠLJI DO TORKA, 12. 5. 2020.
1. HRANILNIK
- priporočena navodila za izdelavo
https://www.ringaraja.net/clanek/naredimo-sami-simpaticen-hranilnik_8304.html

Kaj potrebujete?
- plastična steklenica s širokim grlom in pokrovčkom
- škarje ali nož
- izolirni oziroma zaščitni lepilni trak
- bombažno blago v poljubni barvi
- lepilo
- kartonasta škatla od jajc
- kos kartona
- kosmata žica ali navadna izolirna žica

Navodila za izdelavo

1) Izrežite plastično stekelnico.
Da bo prašiček – hranilnik lepše izpadel, svetujemo da najprej nekoliko skrajšate plastično
steklenico. Izrežite sredinski del steklenice in preostala dva dela, prednji del s pokrovčkom in
dno steklenice, stisnite skupaj enega v drugega ter zalepite. Tako boste dobili krajšega in bolj
okroglega prašička.
Da bo celotna konstrukcija hranilnika bolj fiksna, vam svetujemo da uporabljate silikonsko
lepilo oziroma lepilo, ki je nekoliko močnejše od običajnih lepil za lepljenje papirja.

2) Obliko oblepite z zaščitnim lepilnim trakom.
»Prozornega« prašička oblepite z zaščitnim lepilnim trakom po celem telesu. Na hrbtu izrežite
režo za vstavljanje kovancev in bankovcev.

3) Dodajte ušesa in noge.
Iz kartonaste škatle od jajc ali kakšnega drugega kartona izrežite štiri »hiške«, ki jih boste
uporabili za prašičkove noge. Preostanek kartona lahko uporabite za ušesa: na raven karton
narišite dva nekoliko daljša trikotnika in ju izrežite ter zalepite na vrh prašičkove glave, da
boste prašiček imel ušesa. Ušesa pritrdite tako, da na glavi prašička s škarjami ali nožem
naredite dve tanki zarezi, v kateri zataknete kartonasti ušesi.
4) Prašička ovijte s tkanino.
Prašiček – hranilnik ovijte z mehko bombažno tkanino, tako da bo mehak in prijeten na dotik.
Za prašičkovo »kožo« lahko uporabite kose blaga, ki vam ostajajo. Pri barvi se prepustite
domišljiji, saj je lahko hranilnik pisan kot mavrica ali v barvi pravega pujska iz kmetovega
svinjaka.
Blago narežite na trakove, ki jih skupaj z otrokom zavijta v male »kačice«, ki jih nato v
krogih zalepite na prašička. Če nimate na voljo tkanine, lahko prašička pobarvate ali nanj
zalepite pisan papir. Tudi takšen hranilnik bo zelo lep in unikaten.
Ne pozabite še na repek! Izdelajte ga iz kosmate žice ali običajne žičke, ki vam ostaja. Žico
zvijte v mini spiralo in jo pričvrstite na zadnji del, na ritko.
5) Prašička še okrasite.
Z ostanki kartona in žice lahko vašemu prašičjemu hranilniku izdelate klobuček, rožico,
deteljico, karkoli vam narekuje ustvarjalnost oziroma karkoli bo všeč vašemu otroku. Nad
pokrovčkom, prašičkovim noskom, narišite in pobarvajte oči. Nareditemu tudi rilec iz koščka
kartona, gume ali spužve. In prašiček – hranilnik je končan.

2. AVTO
- navodila so v učbeniku na strani 52

3. HIŠICA
- navodila so v učbeniku na strani 94

SPLOŠNI OPISNI KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRAKTIČNIH
IZDELKOV PRI NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI
ODLIČNO (5) Učenci in učenke: - izdelajo izdelek v skladu z navodili, izdelek deluje (če
je to predvideno) - pri izdelavi so natančni, izdelek je estetski - pri praktičnem delu uporabijo
teoretično znanje, samostojno rešijo tehnične probleme, pri delu so izvirni in domiselni - orodje
uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje je vzorno urejeno - prepričljivo
razložijo zgradbo in delovanje izdelka ter njegovo uporabnost, pri razlagi uporabljajo strokovne
izraze.

PRAV DOBRO (4) Učenci in učenke: - izdelajo izdelek v skladu z navodili, izdelek deluje
(če je to predvideno) - pri izdelavi so natančni, izdelek ima manjše estetske napake - pri
praktičnem delu uporabijo teoretično znanje, samostojno rešijo večino tehničnih problemov, pri
delu so domiselni - orodje uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje je vzorno
urejeno - razložijo zgradbo in delovanje izdelka ter njegovo uporabnost, pri razlagi uporabljajo
večinoma strokovne izraze.

DOBRO (3) Učenci in učenke: - izdelajo izdelek pretežno v skladu z navodili, izdelek deluje
(če je to predvideno) z manjšimi napakami - pri izdelavi so manj natančni, izdelek ima estetske
napake. Pri praktičnem delu uporabijo teoretično znanje, večino tehničnih problemov rešijo s
pomočjo sošolcev ali učitelja - orodje uporabljajo ustrezno, ga ne poškodujejo, delovno okolje
je urejeno - razložijo bistvene elemente zgradbe in delovanja izdelka ter njegovo uporabnost,
pri razlagi redko uporabljajo strokovne izraze.

ZADOSTNO (2) Učenci in učenke: - izdelajo izdelek pretežno v skladu z navodili, izdelek
deluje (če je to predvideno) z večjimi napakami - pri izdelavi niso natančni, izdelek ima estetske
napake - pri praktičnem delu le redko uporabijo teoretično znanje, tehnične probleme rešijo s
pomočjo sošolcev ali učitelja - orodje uporabljajo ustrezno, ga funkcionalno ne poškodujejo,
delovno okolje je urejeno - razložijo nekatere elemente zgradbe in delovanja izdelka, pri razlagi
ne uporabljajo strokovnih izrazov.
NEZADOSTNO (1) Učenci in učenke: - ne izdelajo izdelka v skladu z navodili, izdelek
ne deluje (če je to predvideno) - pri izdelavi niso natančni, izdelek ima večje estetske napake pri praktičnem delu ne uporabijo teoretičnega znanja - orodje uporabljajo neustrezno, delovno
okolje je neurejeno - ne znajo razložiti bistvenih elementov zgradbe in delovanja izdelka, pri
razlagi ne uporabljajo strokovnih izrazov.

