
TOREK, 5. 5. 2020   

TEHNIŠKI DAN- GUGAM SE, 

GUGAJ SE 

 

Ta dan bo malo drugačen, tehniško obarvan.    

Želim vam veliko uspeha pri delu in ustvarjanju. 
Tehniški dan bo tokrat namenjen ocenjevanju znanja NIT- ocenjevanje izdelka. 
 
Pomembno je, da najprej prebereš navodila, nato pa pripraviš prostor za delo, ki naj 

bo varen.  

 

 KORAK 1 

RAZMISLI 

Iz česa bi lahko izdelal gugalnico? 

Na kaj bi moral biti pri izdelavi gugalnice še posebej pozoren? 

 KORAK 2 

Preberi učno snov v Učbeniku stran 98. 

V zvezek napiši naslov TEHNIŠKI DAN – GUGAM SE, GUGAJ SE 

Odgovori na vprašanja. 



1. Po čem se razlikujejo gugalnice? 

2. Kateri dve vrsti gugalnic omenja besedilo v učbeniku? 

3. Katere so lastnosti nihalne gugalnice? 

4. Poimenuj vse sestavne dele nihalne gugalnice. 

5. V čem se razlikujeta nihalna in prevesna gugalnica? 

6. Reši naloge v SDZ str. 102, 103 

 

 

  

 

Oglej si razlago na spodnji povezavi. 
 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1388/index1.html     

Kaj pomeni 1 nihaj? 

Kaj je nihajni čas? 

 KORAK 3 

Piši v zvezek 

1. PREDSTAVITEV IZDELKA 

Predstavi svoj izdelek, zapiši, kaj boš delal. 

      2. MATERIALI 
Naštej materiale, ki jih boš uporabil za izdelek. 
 
Doma pobrskaj po predalih in poišči material za izdelavo. 
Lahko uporabiš: papir, karton, kartonaste tulce, špile, slamice, lepilo, DAS-maso, 
plastelin, sukanec, volno…  Uporabi kar želiš in  kar imaš doma! 
 

      3. PRIPOMOČKI IN ORODJA 

 Naštej vse pripomočke in orodja, ki jih boš uporabil pri delu. 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1388/index1.html


      4. NAČRT – SKICA IZDELKA  

 

Primer načrta 

 

 

 KORAK 4 

 

Pripravi delovno površino, orodja in pripomočke  (vse, kar si pro KORAKU 3 

zapisal v zvezek) 

 KORAK 5  

Po svoji zamisli izdelaj nihalno gugalnico.  

 KORAK 6 

Svoj izdelek si natančno oglej in preveri, če je ustrezen (natančno zalepljen, 

če si natančno odmeril dolžine, če gugalnica deluje…) 

V zvezek zapiši morebitne izboljšave (kaj bi lahko naredil boljše, spremenil…) 

 KORAK 7 

V zvezek napiši, kaj si se ta dan naučil, kaj je bilo zanimivo, novo, kje si 

morda imel težave. Pomagaj si s spodnjimi vprašanji. Odgovori v 

zaokroženem besedilu in ne enobesedno. 

 

Kaj moraš storiti, da gugalnica začne nihati? 



Razišči, ali je čas guganja odvisen od dolžine nihajnega droga? Kako boš to 

naredil?  Zapiši v zvezek. 

 KORAK 8 

IZDELEK 

Fotografijo izdelka in zapisa v zvezku od koraka 3 pošlji na moj elektronski naslov 

do 8. 5. 2020. 

KRITERIJI OCENJEVANJA IZDELKA

  
> > KORAK 9     -  KAJ ZNAM, VEM 

 

 

 

 



 

Primeri  izdelkov  

  Foto: splet                                                    

   

 

 

    

                                                                     

 

Pa veselo na delo…..         

 



 


