Pouk na daljavo za TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 7
Od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

Pozdravljeni sedmošolci!
Pred vami je nova tedenska naloga. Pri prejšnji nalogi smo preverili, kako vam uspe praktično
delo doma. Pri izdelavi izdelka iz umetnih mas ste preizkusili poleg znanih obdelovalnih
postopkov tudi toplotno preoblikovanje umetnih mas.
Tudi ta teden boste izdelovali izdelek.
Nekateri učenci v tem polletju še nimate ocene, zato bo naslednji izdelek pri vas obvezno
OCENJEN, pri ostalih pa po vaši želji. 
Tisti, ki pa kljub že pridobljenim ocenam želite imeti ocenjen tudi ta izdelek, to tudi napišite in
oddate vse potrebno.
Po končanem delu OBVEZNO pošlji sliko opravljenega dela na elektronsko pošto učiteljice
anja.spiljar@gmail.com ali damjana.slander@guest.arnes.si. ali prilepiš sliko v spletno
učilnico pod predmet TIT 7., pod svoj razred.
Če pa imaš kakršnokoli vprašanje pa lahko pošlješ le to na elektronski pošto.

Naloge opravi tisti razred, ki ima v tem tednu na urniku tehniko in
tehnologijo!
NAVODILO ZA DELO
1. Oglej si posnetek na naslednji povezavi:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684137

2. Pripravi si delovno površino in orodje, ki ga boš potreboval za izdelavo izdelka.
3. Izdelaj denarnico
Za izdelavo uporabi tetrapak od mleka ali soka, ki se kot odpadna embalaža najde v vsakem
gospodinjstvu. Pred uporabo tetrapak splakni z vodo. Če doma nimaš luknjač in spenjača
premisli o drugačnem načinu spajanja (lepljenje, šivanje, prebadanje z ostrim predmetom,…)
Pri izdelavi izdelka pazi na pravilno in varno uporabo orodja!
4. V zvezek napiši:
 Ime izdelka:
 Material: naštej uporabljen material





Obdelovalni postopki: naštej obdelovalne postopke ( zarisovanje, striženje, rezanje,
spajanje,...)
Orodja: naštej orodja, ki si jih uporabil
Skica izdelka: nariši skico izdelka s prosto roko in jo kotiraj
Skiciraj denarnico ko še ni prepognjena (raztegnjen tetrapak)!

Kriteriji za ocenjevanje izdelka
Zadostno(2)
Ime izdelka

Fotografija izdelka

Dobro(3)

Prav dobro(4)

Odlično(5)

Ime izdelka

Ime izdelka

Ime izdelka

Zapisan uporabljen
material
Niso našteti vsi
obdelovalni postopki
in orodja

Zapisan uporabljen
material
Niso našteti vsi
obdelovalni
postopki in orodja

Zapisan uporabljen material

Skica brez kotiranja
ali z napakami pri
kotiranju

Skica izdelka s kotiranjem

Fotografija izdelka

Fotografija izdelka

Fotografija izdelka

Našteti so vsi obdelovalni
postopki in orodja

5. Ko boš izdelek izdelal, ga poslikaj skupaj z zapisom v zvezku
in to sliko pošlji na elektronski naslov ali jo oddaj v spletno
učilnico.
Ne pozabi, rok oddaje je 22.5.2020!

Veliko se

!!!!!!!!!!!!!!! Smeh je pol zdravja.

Skupaj zmoremo vse. Ostani doma!
Lep pozdrav,
Anja Špiljar in Damjana Šlander

