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8. razred  - TEHNIŠKI DAN  

(19. 10. 2020 – 23. 10. 2020) 
 

KULINARIČNI PRIPOMOČKI IZ KOVIN 
 

 

Pozdravljeni učenci 8. razreda! 

 

Ker se bomo v letošnjem šolskem letu veliko pogovarjali o kovinah 

je tudi tehniški dan na daljavo povezan s kovinami. Namenjen je 

spoznavanju kulinaričnih pripomočkov iz kovin, ki si jih lahko sami 

izdelate doma.  

Vsi video posnetki, ki si jih boste ogledali, prikazujejo pripomočke, ki 

so namenjeni kuhi oziroma so na nek način povezani s kuhinjo. 

Za ogled posnetkov si vzamete čas, saj vam bojo v pomoč in navdih 

pri izdelavi svojih izdelkov. 

Na koncu vas čaka naloga - izdelati svoj kuhinjski pripomoček, ki jo 

morate obvezno opraviti. 

Če ste bolni in izdelka ne morete izdelati do konca tedna, o tem obvestite učečega učitelja 

tehnike in tehnologije. 

 

Ker sklepava, da doma nimate vsi vsega orodja in pripomočkov za obdelavo kovin, sva za vas 

pripravila več različnih možnih izdelkov. Vsekakor bo vsak izmed vas lahko prepoznal idejo, ki 

mu je všeč. Lahko pa si zamislite tudi kuhinjski pripomoček po svoji izbiri. Najpomembneje je, 

da izdelate izdelek iz kovine. 

 

 

 

KUHALNIK IZ PLOČEVINK 

 

Enostaven kuhalnik, primeren za kampiranje ali za  

kuho na domačem dvorišču, balkonu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8he7txE6uLw  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8he7txE6uLw
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APARAT ZA PEKO KOKIC 

 

Zakaj bi kupovali napravo za izdelavo pokovke, ko pa 

jo lahko na zelo enostaven način izdelate doma? 

Pokovko večinoma povezujemo z ogledom filmov ali 

igranjem družabnih namiznih iger. Ko svojo aparat 

(napravo) izdelaš in preizkusiš, sledi ogled filma ali 

igranje igric. 

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

                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=YELjQJf7AgQ 

 

 

ŽAR IZ PLOČEVINKE 

 

Lahko izdelate čisto pravi žar in si pripravite  

pojedino. Žar je seveda vsem zelo domač -  

pripomoček za kuhanje, ki se uporablja  

predvsem v toplejših poletnih dneh. 

https://www.youtube.com/watch?v=OQWqaXxH8uo 

 

 

 

NAPRAVA ZA IZDELAVO SLADKORNE PENE 

 

Običajno se s sladkorno peno srečate na zabavnih prireditvah,  

v cirkusu, morju… Od sedaj naprej, pa si jo boste lahko naredili tudi sami 

doma. https://www.youtube.com/watch?v=qYubkFzl0F8 

 

 

 

 

KOVINSKI MODELČKI ZA PIŠKOTE 
 
Le kdo ne bi maral domačih piškotov? Vemo, da je peka piškotov  
lahko zelo zabavna. Tudi tokrat bo. Še predvsem zato, ker boste  
izdelali modele po svoji meri in obliki. Spodaj prilagava video 
 posnetek izdelave modela: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1mqCk2BW_Q&feature=youtu.be 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOBDiAgLkCw
https://www.youtube.com/watch?v=YELjQJf7AgQ
https://www.youtube.com/watch?v=OQWqaXxH8uo
https://www.youtube.com/watch?v=qYubkFzl0F8
https://www.youtube.com/watch?v=C1mqCk2BW_Q&feature=youtu.be
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Zelo pomembno: Če boste svoj izdelek preizkušali ali z njim karkoli kuhali, segrevali, pekli – 

torej delali z ognjem, obvezno upoštevajte vse varnostne ukrepe za delo z ognjem. To počnite 

v spremstvu in pod nadzorom staršev oziroma odrasle osebe, da ne pride do požara ali kakšne 

nesreče (opekline…). 

 

Vaša naloga tehniškega dne je, da sami izdelate svoj kuhinjski pripomoček. 

  

Po priloženem navodilu ali svojega. Kateri pripomoček boste naredili, je vaša izbira. 

Pomembno je, da ga naredite iz kovine. 

Bodite ustvarjalni, izvirni in kreativni. Na internetu lahko poiščete še kakšno idejo.   

 

Ta teden imate torej nalogo, ki jo morate opraviti do petka. Na e - naslov učitelja 

damir.pirc2@guest.arnes.si oziroma gregor.turk@os-vavta-vas.si poslati fotografijo svojega 

kuhinjskega pripomočka. Zraven pripišite ime, priimek in razred. 

Zadnji dan za oddajo fotografij je petek, 23. 10. 2020. 

 

Seveda, preverite tudi delovanje svojega kuhinjskega pripomočka.  

 

Potrudite se, ker bova nekatere fotografije vaših izdelkov objavila na naši internetni strani.  

 

Lep teden vsem in bodite ustvarjalni. 

 

Gregor Turk in Damir Pirc 
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