
1. TIT 

Pozdravljen pri praktičnem delu.  

 Po tehnološkem zaporedju bi danes sledilo načrtovanje izdelka. Glede na trenutne razmere pa se v 

kratkem še ne bomo vrnili v šolske prostore, zato bomo delo prilagodili. Odgovori na spodaj zapisana 

vprašanja. Le ta se ti štejejo kot opravljena naloga za ta teden. Lahko pa pošlješ kakšno fotografijo 

preko sporočil ali kanala, kako ti je uspela izdelava maske. 

l. PREVERI SE O USVOJENEM ZNANJU 

Preveri svoje znanje in odgovori na vprašanja! Če ne gre, sva ti priložili izvleček snovi! 

1) Opiši surovine za proizvodnjo umetnih snovi. 

2) Kako delimo umetne snovi glede na mehanske in tehnološke postopke? 

3) Razloži razliko med termoplasti in duroplasti?  

4) Kakšen je vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje?. 

lI. PRAKTIČNO DELO 

Pri praktičnem delu v delavnici moramo uporabljati zaščitna sredstva. Verjetno se jih spomniš: 

rokavice, predpasnik, zaščitna očala, zaščitna maska. Da so zaščitna sredstva uporabljena tudi v 

drugih situacijah, danes slišimo povsod. Izdelal boš zaščitno masko, ki zaščiti naša dihala predvsem 

pred večjimi prašnimi delci.  

Na spodnji povezavi si oglej video in izdelaj maske, katere lahko uporabiš sam, nekaj pa jih boš 

prinesel za ocenjevanje v šolo kot izdelek na daljavo. 

Navodila si oglej na spodnji povezavi. 

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM 

Zaščiti sebe in druge, naj bo pozdrav do naslednjega tedna.  

Vaši učiteljici. 

lII. PRAKTIČNO DELO V DELAVNICI 

Pri praktičnem delu v delavnici bomo natančneje spoznali orodja, stroje in obdelovalne postopke, ki so 

primerni za obdelavo in preoblikovanje umetnih snovi. Do takrat pa bo dovolj, da si priloženo tabelo le 

prebereš in si poskušaš čim več zapomniti 

OBDELAVA UMETNIH SNOVI 

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM


MEHANSKA OBDELAVA UMETNIH 

SNOVI 

Orodja in stroji za mehansko obdelavo 

umetnih snovi so enaki kot pri 

obdelavi papirja in lesa. 

Za ZARISOVANJE uporabljamo 

merilni pripomoček in pisalo; 

pomagamo si lahko s šablono. 

                                              

 

 

 

REZANJE uporabimo pri tankih in 

mehkih materialih (folije in penaste 

gume). Uporabljamo škarje, nož za 

papir ali vzvodne škarje, rezalnik za 

stiropor. Za izsekovanje uporabljamo 

luknjače. Pomagamo si s šablonami. 

ŽAGAMO lahko trdi PVC, akrilno 

steklo in stiropor. Uporabimo lahko 

ročno žago ali strojno -vibracijsko 

žago. 

  

 

 

 

 

Pri VRTANJU se zaradi hitrega 

vrtenja svedra umetna snov segreje in 

se lahko oprime svedra. V tem 

primeru vrtalnik ustavimo in sveder 

očistimo. 

BRUŠENJE 

lahko 

izvajamo 

TOPLOTNA (TERMIČNA) OBDELAVA 

UMETNIH MAS 

To so postopki, pri katerih iz taline ali 

zmehčane umetne snovi s preoblikovanjem, 

vlečenjem, krivljenjem ali ulivanjem 

naredimo nov izdelek. Najpogosteje 

uporabljeni postopki so ulivanje, globoki 

vlek in upogibanje. 

 

PREOBLIKOVANJE GRANLATA S 

SEGREVANJEM poteka tako, da granulat 

nasujemo v modelčke, damo v primerno 

segreto pečico, ko se vsa zrnca stalijo 

vzamemo iz pečice in ohladimo. 

Za 

ulivanje lahko uporabimo tudi poliestrsko 

smolo, ki je ni treba segrevati; dodamo 

trdilec in pospeševalec v pravilnem 

razmerju. 

 

GLOBOKI VLEK – segreto umetno maso 

preoblikujemo s pomočjo orodja (priprava za 

vlečenje, fen za odstranjevanje barve) 

oblikujemo v želeno obliko. 

 

UPOGIBANJE – umetno maso s pomočjo 

naprave za lokalno segrevanje segrejemo le 

na mestu, kjer jo želimo upogniti. Upogibanje 

izvedemo ob pomoči šablone. 



ročno ali strojno (pazimo, da vrtenje 

koluta nastavimo na najmanjšo hitrost, 

da ne prihaja do prevelikega 

segrevanja um. mase). 

 

 

Poškodovane površine zaradi brušenja 

moramo še polirati s polirno pasto. 

 

LEPLJENJE UMETNIH SNOVI 

Paziti moramo katero lepilo uporabimo! Upoštevamo navodila proizvajalca lepila! 

Za lepljenje stiropora lahko uporabimo le koloidna lepila.  Vrste lepil:  

univerzalna, kompaktna (sekundna), komponentna in lepila.  

 

 

 

 

 

 



 

2. TIT 

Glej 1. Ura. 

3. GEO 

Zapiši si nov velik naslov: SEVERNA EVROPA 

 

Za ta učni sklop bomo uporabljali: 

• učbenik na straneh 79 – 93    

• atlas  na straneh  38 - 41 

• delovni zvezek na straneh 80 – 87 

Zapiši podnaslov: Države in glavna mesta 

 Oglej si uvodno stran v U 79  in primerjaj države med seboj po velikosti in številu prebivalstva 

(ustno).   

 Na tej strani tudi  vidiš, da države razdelimo na nordijske in pribaltske države.  

     Izpiši države – najprej nordijske, nato pribaltske in jim  s  pomočjo zemljevida v   

     učbeniku na strani 80 pripiši še glavna mesta.  

 Reši interaktivne vaje:  



https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/severna_evropa/s_ev_dr_gl/s_ev_dr_gl.htm 

 

Zapiši nov podnaslov: Površje S Evrope 

 Na zemljevidu v atlasu str. 38 poišči naravne enote Severne Evrope:  

     Skandinavski polotok, otok Islandijo, polotok Jutlandijo  (Jylland), Botnijski zaliv  

     in jih prepiši v zvezek . 

 Odgovori na vprašanja:  

1. Kaj je v preteklosti preoblikovalo površje Severne Evrope?  U 82 

2. Kaj je fjord in kaj fjell? V U 82 si natančno oglej nastanek fjorda. 

             Prve tri skice so ti najbrž že znane, saj smo že spoznali nastanek                  

             ledeniške doline.  

3. Katere so sledi ledeniškega preoblikovanja v nižinskem svetu? U 83 

4. Kakšnega nastanka je otok Islandija in kaj je značilno zanjo? 

5. V atlasu na strani 29 sta dva zanimiva zemljevida. Dobro si ju oglej. Zgornji prikazuje 

poledenitev v eni izmed ledenih dob, druga pa prikazuje starost kamnin. Kot opaziš, 

prikazujejo vijolična in odtenki rjave barve  kamnine, ki so nastale v najstarejših obdobjih 

zemljine zgodovine. Pri tej nalogi samo opazuješ.  

6. Poglej še zemljevid na strani 166 spodaj in poišči Islandijo. Kje leži Islandija in kaj se tam 

dogaja? 

 V delovnem zvezku reši vaje na straneh 81 in 82.  

 

4. ŠPO 

UVODNI DEL: 

- Pripravi si prostor za vadbo (ca 3x3m) 

- Pripavi si pijačo 

- Pripravi si majšo brisačko  

GLAVNI DEL: 

- Sledi navodilom vadbe in poskušaj zdržati do konca 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 

ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastavi štoparico na 5 min, se uleži na hrbet in z zaprtimi očmi poskušaj sprotiti celo telo  

5. MAT 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo pri današnji uri matematike. Spoznali boste, kaj je to 

koordinatna mreža, kako jo narišemo ter kako v njej določimo lego točke. 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

Dragi učenec, učenka IP ONA 

Začnemo s projektno nalogo EKOSISTEM V PLASTENKI in PREHRANJEVALNA VERIGA. Navodila 

za izvedbo vas čakajo v spletni učilnici. 

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/severna_evropa/s_ev_dr_gl/s_ev_dr_gl.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/severna_evropa/s_ev_dr_gl/s_ev_dr_gl.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8


 

 

ŠZZ 

Pripravi si tri žogice enakih velikosti 

Sledi navodilom, poskušaj in se zabavaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

7. ONA 

Glej 6. Ura. 

https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s

