
TEHNIŠKI DAN ZA 8. RAZRED, sreda, 20. 1. 2021 

ASTRONOMSKI DAN 

PRIPOMOČKI: 
- Spodnja navodila za izdelavo modelov. 

- Žogice različnih velikosti (lahko so tudi stiroporne; lahko jih pa naredite iz 

časopisnega papirja, frnikole, …). 

- Baloni različne velikosti. 

- Kamni različne velikosti. 
- Vezni elementi (lahko tudi kitajske paličice za prehranjevanje, nabodala – 

daljši zobotrebci, železne ali aluminijaste tanjše palice - žice, …). 
- Dolžinsko merilo – meter. 

- Tempera barve, flumastri (tudi alkoholni). 

- Karton ali šeleshamer formata A3. 

- Lepilo, lepilni trak (lahko uporabiš pištolo za vroče lepljenje). 
- Tanjša vrv ali nit za šivanje. 

 

NALOGA: 

Da se vam dan dejavnosti šteje in imate obkljukano prisotnost morate 

narediti naslednje: 

Izdelaj enega izmed štirih spodaj predstavljenih modelov, nato naslednji 

dan v četrtek, izdelan model poslikaj in FOTOGRAFIJO v četrtek, 21. 1. 
2021, dopoldne oddaj v e-učilnico pod predmet ASTRONOMSKI DAN 

(geslo: astronomija). 

Pri izdelavi si lahko pomagate z učbenikom in samostojnim delovnim 

zvezkom ter z zapisi snovi v zvezku! 

Najprej izberi model, ki ga boš izdelal, ga natančno preštudiraj, nato pa si 

pripravi potrebne pripomočke. Izdelek naj bo lepo izdelan, poglobi se tudi 

v detajle in posamezne elemente modela. 

V e-učilnico se lahko prijaviš od petka, 15. 1. 2021, pa vse do torka, 19. 1. 
2021. V sredo je za našo šolo dan brez medijev, zato računalnika in 
interneta pri izdelavi modela ne uporabljaj. Vse potrebno si zato 

pravočasno pripravi! 

 

Sedaj pa igrivo na delo! Bodi iznajdljiv in inovativen; upaj si! 

Polonca Eržen, učiteljica za fiziko in organizatorka tehniškega dneva 



NAVODILA - VRSTE MODELOV: 

1. MODEL GALAKSIJE  

 
Izdelaj model galaksije – rimske ceste na kartonu formata A3. Lahko je več 
risalnih listov zlepljenih skupaj, da dobiš učinek tršega papirja. Na sredini je 

jedro (črna luknja) – lahko uporabiš polovico krogle, da bo model 3D. Okoli so 

v spirali nanizane zvezde in prašni delci. Sliko lahko kombiniraš z lepljenjem 
manjših kroglic in kamnov na karton in uporabiš tempera barve (črna podlaga, 
prašni delci – bela barva). Na modelu s puščico označi in poimenuj naše 
Osončje.  
 

 

 



2. MODEL OSONČJA Z PLANETI IN S SONCEM. 

Za planete lahko uporabite žogice, ki jih najdete doma in jih nato obdate z mokrim 
časopis papirjem ter posušene pobarvate. Če žogice primerne velikosti nimate, 
lahko naredite žogico s pomočjo balonov in časopisnega papirja. Balon položimo v 
posodo (da se ne premika), in nanj lepimo koščke časopis papirja. Z lepljenjem 
nadaljujemo, dokler ne pokrijemo celotnega balona. Za merjenje obsega vam bo 

najlažje uporabiti šiviljski meter, lahko je tudi navaden. Ker so notranji planeti 

majhni, nebo nič narobe če bodo žogice za kakšen cm v obsegu večji. Za sonce je 
najbolj primerna fitnes žoga ali večji balon. Ne pozabite na detajle, ki so značilni za 
planete – Saturn. 

Model bo v razmerju 1 : 1 000 000 000. Za obseg planetov glej tabelo. 

Za boljšo predstavo našega Osončja pa si oglej spodnjo tabelo, kjer so 

predstavljene razdalje med planeti v merilu 1 : 100 000 000 000. 

Planete nanizaj po vrsti do Sonca in si pomagaj s tanjšimi vrvmi ali nitjo, katere 
pričvrstiš na strop ali na palico. Nato jih poimenuj z listki (uporabi zobotrebce), 

poslikaj in sliko oddaj v e-učilnico. Oddaljenosti planetov od Sonca ti ni potrebno 

upoštevati. 



3. Model – sončev mrk 

Uporabi tri različno velike krogle (večje žoge, krogle narejene s pomočjo balonov 
in lepljenjem časopis papirja nanj, za Zemljo lahko uporabiš globus …). Sonce 

naj bo največja, potem Zemlja in Luna najmanjša krogla. Krogle primerno 

pobarvaj (pazi na lunino meno – mlaj) in jih nanizaj v ravno črto v pravilnem 
vrstnem redu (poveži jih z nabodalom in pričvrsti na podlago iz kartona). Krogle 

poimenuj. Nariši oziroma označi tudi lunino senco na Zemlji. Model poslikaj in 
oddaj v e-učilnico. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Model – lunin mrk 

Uporabi tri različno velike krogle (večje žoge, krogle narejene s pomočjo balonov 
in lepljenjem časopis papirja nanj, za Zemljo lahko uporabiš globus …). Sonce 

naj bo največja, potem Zemlja in Luna najmanjša krogla. Krogle primerno 

pobarvaj in jih nanizaj v ravno črto v pravilnem vrstnem redu (poveži jih z 
nabodalom in pričvrsti na podlago iz papirja). Krogle poimenuj. Lunina mena je v 

tem primeru polna luna, vendar je v zemljini senci, svetloba od sonca pa se skozi 

zemljino atmosfero lomi in zato je luna takrat temno rdeče obarvana. Model 
poslikaj in oddaj v e-učilnico. 

 

 


