
Tehniški dan za 7. razrede − Umetne snovi 

V torek, 26. 1. 2021, smo učenci sedmih razredov OŠ Škofljica in podružnične šole 

Lavrica imeli tehniški dan z naslovom Umetne snovi.  

Začel se je ob osmi uri in dvajset minut, končal se je ob dvanajsti uri in štirideset minut 

oz. ko si izdelek dokončal. Da bi tehniški dan opravil, je bilo treba izdelati enega od 

treh izdelkov, ki so nam jih ponudili učitelji. In sicer smo lahko izdelali vetrnico iz 

plastenk, avtomobilček na vetrni pogon ali pa avtomobilček na balonski pogon. Sam 

sem izbral avtomobilček na balonski pogon, za katerega smo potrebovali pollitrsko 

plastenko, balon, štiri zamaške, dve palčki za nabodala, dve slamici, vrvico, dolg 

žebelj, pištolo za vroče lepljenje, škarje in klešče ščipalke. Izdelek sem naredil po 

postopku, ki sem ga dobil.  

Ko je bil avtomobilček narejen, sem ga še preizkusil. Napihnil sem balon in ko sem ga 

spustil, se je avto zapeljal. Avtomobilček sem še fotografiral ter fotografijo oddal 

učitelju, potem je bil zame tehnični dan končan. 

Svit Redek Novaković, 7. A, IP šolsko novinarstvo 

 

Januarja, v času karantene, smo imeli tehniški dan. Iz umetnih snovi smo morali narediti vsaj 

enega izmed treh izdelkov. Jaz sem se odločil, da naredim kar vse tri.  

Najprej sem naredil vetrnico. Turbino sem naredil iz zgornjega dela plastenke. Nato sem na 

pokrov turbine nalepil barvico za os. Barvico sem dal skozi tulec za sukanec, ki je prilepljen na 

pol polno plastenko, ki služi kot stojalo. Nato sem naredil avtomobilček na vetrnico. Najprej 

sem na zgornjem delu plastenke odrezal majhen del. Nato sem naredil štiri luknjice, skozi katere 

sem dal dve palčki, na kateri sem pritrdil zamaške za kolesa. Naredil sem še eno turbino, ki sem 

jo pritrdil na palčko. Z dvema elastikama sem zvezal zamašek in palčko, da je bil izdelek 

končan. Na koncu sem še naredil avtomobilček na balon. Odrezal sem polovico plastenke in 

izpustil del, iz katerega se pije. Pri kolesih je bil enak postopek kot pri prejšnjem izdelku. 

Slamico sem pritrdil na balon in sem ju dal skozi luknjo.  

Tako sem preživel tehniški dan, ki bi bil boljši, če bi bil v šoli. 

Luka Jerman, 7. C, IP šolsko novinarstvo 


