
Pozdravljeni drugošolci! 

Danes bomo imeli tehniški dan. Namenili ga bomo našemu planetu Zemlji, saj je jutri, 22. 4., 

Dan Zemlje. 

Za začetek  in uvod si oglejte  videoposnetke: 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw 

 

Za našo Zemljo lahko naredimo marsikaj.  Se spomnite 

videoposnetka o Listku in Kapljici? 

Lahko si ga pogledate še enkrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 

Oglej si še enkrat učbenik za spoznavanja okolja na strani 64. Tu piše (in tudi v zvezke ste 

zapisali), da skrbimo za našo Zemljo tako, da zbiramo star papir, varčujemo z vodo in 

električno energijo, sejemo in sadimo nove rastline, kompostiramo in ločujemo odpadke. 

V posnetku o Kapljici in Listku ste slišali tudi besedo RECIKLIRANJE? Ali veste, kaj pomeni?  

 

To je znak za recikliranje. 

 

Pomeni, da izdelek (material), ki ga ne potrebujemo več, uporabimo za nekaj drugega, 

novega. Tudi mi bomo danes reciklirali.  Izdelali bomo nov izdelek (igračo) iz odpadne 

embalaže. 

Prikazala vam bom postopke za izdelavo treh igrač: 

1. AVTOMOBILČEK NA ZRAČNI POGON 

2. VRTAVKA 

3. PRIPOMOČEK ZA LOVLJENJE ŽOGICE 

 

Izdelali bosta dva predmeta. Avtomobilček je obvezen, med drugim in tretjim izdelkoma pa 

lahko izbirate. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic


1. AVTOMOBILČEK NA ZRAČNI POGON 

 

Potrebujemo:  

- čista odpadna embalaža (tetrapak mleka ali soka, lahko tudi kaj drugega) 

- 2 leseni palčki za ražnjiče 

- 2 slamici 

- 4 pokrovčki od soka ali mleka (ali kaj 

podobnega) 

- plastičen ali papirnat lonček 

- balonček (lahko, ni nujno) 

- lepilni trak 

- škarje 

 

 

Najprej boste pripravili zgornji del avta (karoserijo). Karoserije ne bomo kaširali s papirjem in 

lepilom iz vode in moke, niti ne barvali, ker ste to delali že pri likovni umetnosti z vazo. Lahko 

pa seveda to naredite, če želite, da bo vaš avto lepši. Na karoserijo boste z lepilnim trakom 

prilepili podvozje. In kako naredimo podvozje? Vzeli boste 

dve leseni palčki, jih malo skrajšali in jim odrezali špice. 

Vsako palčko boste vtaknili v slamico, ki jo boste precej 

skrajšali. Slamica naj bo precej krajša od palčke. Nato boste 

na konce palčk nalepili kolesa. Tu vam morajo pomagati 

starši. Če imate silikonsko lepilo, naj vam starši nalepijo 

koleščka ali s kakšnim vrtalnikom nasadijo kolesa na palčki. 

Na koncu boste na karoserijo nalepili (lahko tudi z lepilnim trakom) papirnat ali plastičen 

lonček. Avto se bo premikal, če boste pihali v notranjost lončka. Lahko uporabite tudi sušilec 

za lase in avto bo vozil še hitreje. 

Tako je preprosto vozilo izdelano. Lahko pa ga še izpopolnite, če želite. Jaz sem imela 

tetrapak z odprtino in na to sem nataknila balonček. Na drugi strani sem s špičastim 

svinčnikom naredila še eno odprtino. Skozi to odprtino sem napihnila balonček, tiščala zrak v 

balončku, dokler avto nisem postavila na tla in potem vse skupaj spustila. Avto se je pomikal 

naprej toliko časa, dokler je bilo v balončku še kaj zraka. 

Delovanje mojega avtomobilčka si lahko ogledaš spodaj: 
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2. VRTAVKA 

Potrebujemo:  

- staro CD-ploščo,  

- leseno palčko s 

špico (ražnjič 

palčka), 

- 2 manjša kosa 

tršega papirja, 

- manjše kose 

barvnega papirja, 

- škarje in lepilo 

 

CD okrasimo z lepljenjem različnih barvnih kosov papirja. Lahko jih nalepiš brez 

kakšnega posebnega reda (različne barve ploščice, lahko se nekaj svetlečega CD-ja 

tudi še vidi). Čez odprtino na obeh straneh CD-plošče nalepimo dva trša papirja in 

poiščemo sredino. Vanjo zapičimo konico lesene palčke.  

Vrtavka je izdelana. Lahko jo samo še zavrtimo. Lahko izdelaš zanimivo igro. Na 

vrtavko napiši različne gibalne naloge: npr. naredi 10 počepov, naredi 10 poskokov … 

Izvesti moraš tisto nalogo, na katero se vrtavka po končanem vrtenju nagne. 
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3. PRIPOMOČEK ZA LOVLJENJE ŽOGICE 

Potrebujemo: 

- 2 čisti embalaži tekočega praška ali mehčalca, 

- žogico 

 

Starši naj vam pomagajo izrezati embalaži na tak način, 

kot kaže slika in igra se lahko začne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starše prosim za fotografijo dveh izdelkov. Če morda nimate materiala, lahko prilagodite, 

improvizirate ali naredite izdelka takoj, ko boste imeli ustrezen material. 

 

 

In ne pozabite: danes imamo ob 16.00 srečanje na ZOOM-u. 

                                             Se vidimo! 


