
Pouk na daljavo za TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 6  

od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 

Pozdravljen/a! 

Pa je še en teden za nami. Upam, da ste vsi zdravi in da ste pri delu samostojni in organizirani kolikor se le 

da. Seveda ni prepovedano za kakšno zadevo povprašati nas učitelje. Čaka nas novo PRAKTIČNO oz. 

USTVARJALNO delo, ki upava, da vam bo malo popestril čas pred prazniki in mizo med prazniki.  

Upam da s prejšnjo nalogo niste imeli težav.  

Po končanem delu, če želiš  lahko pošlješ sliko opravljenega dela na elektronsko pošto učiteljice 

anja.spiljar@gmail.com ali damjana.slander@guest.arnes.si. Če pa imaš kakršnokoli vprašanje pa lahko 

pošlješ le to na elektronsko pošto. 

 
VELIKONOČNI PTIČKI IN PIRHI IZ PAPIRJA 

 
 

 

Material, ki ga potrebujemo za delavnico:  

● barvni ali bel karton 
● navadni papir različnih barv 
(lahko je navaden bel papir ali pisan papir od reklam) 
● olfa nož ali male škarjice  
● lepilo 
● lepilni trak 
● škarje 
● šivanka in sukanec 
● ravnilo 
 

Postopek za ptička: 
● izrežemo šablono večjega in manjšega ptička iz  kartona ali valovite lepenke 
● s pomočjo šablone s svinčnikom obrišemo trup ptička na barvnem kartonu in nato s škarjami izrežemo 
(če imamo škarje z narebrenim rezilom, bo vse še lepše) 
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● pripravimo si navaden papir v obliki pravokotnika (cca. 10 cm širine in 20 cm dolžine) in iz njega 
naredimo harmoniko   

 

 
 

● na sredini ptička z ravnilom potegnemo 1,5 cm dolgo črto in zarežemo z olfa nožem (male škarje), ter 
skozi zarezo potegnemo harmoniko do polovice 

 
 

● harmoniko na zgornjem delu ptička raztegnemo in na vrhu skrajna robova zalepimo  z lepilnim trakom 

     
 

● iz tanjšega papirja izrežemo majhen polkrog za kljunček, ga prepognemo in nalepimo na ptička 



 
 

● šivanko z nitjo vtaknemo na zgornji rob ptička, da naredimo zanko 

 

Postopek za pirhe: 
● izrežemo šablono pirha iz tršega kartona  
● šablono polagamo na barvast karton in s svinčnikom obrišemo obliko pirhov (za en pirh bomo 
potrebovali dva dela)   
● en del prerežemo s škarjami od zgoraj navzdol  do polovice pirha, drug del pa od spodaj navzgor  do 
polovice pirha 
● vstavimo en del pirha v drugega po zarezi, da se dela stakneta  
● s pomočjo šivanje vstavimo nit, da dobimo zanko 

 ptičku lahko narišeš tudi oko, pirhu pa kakšen vzorec 

 ptiči in pirhi so lahko različnih velikosti. 
 

 

                                   
 

Ptički in pirhi vseh barv ali pa tudi čisto preprosto beli bodo lep velikonočni okras, ko jih bomo obesili na 

veje forzicije ali japonske kutine. 

 

       
 



 

 

 

 

 

Veliko se !!!!!!!!!!!!!!! Smeh je pol zdravja.  

Skupaj zmoremo vse. Ostani doma! 

 

Lep pozdrav, Damjana Šlander in Anja Špiljar 


