
TEHNIŠKI DAN – GUGALNICA 

26. 5. 2020 

Ta dan bo malo drugačen, tehniško obarvan, saj boš izdelal/a tehniški 
izdelek: nihalno ali prevesno gugalnico.  
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.  
 

 

 Najprej si oglej risanko na tem linku. 

       https://www.youtube.com/watch?v=xGDk2Wuw5bo 

 

 Pat in Mat sta izdelala tudi gugalnice. Izdelala sta tako gugalnico 

nihalko, kot tudi gugalnico prevesnico. 

 

 Oglej si PPT z naslovom gugalnica. 

 

 Sedaj boš tudi sam/a izdelal/a gugalnico. 

 

DELAJ PO KORAKIH 
 

1. RAZMISLI 
 

Iz česa bi lahko izdelal/a gugalnico?  
Na kaj bi moral biti pri izdelavi gugalnice še posebej pozoren/na? 

 
2. PIŠI V ZVEZEK 

 
 PREDSTAVITEV IZDELKA 

Predstavi svoj izdelek, zapiši, kaj boš delal/a. 
 

 MATERIALI 
     Doma pobrskaj po predalih in poišči material za izdelavo.  

Lahko uporabiš: papir, karton, kartonaste tulce, špile, palčke, slamice, 
lepilo, DAS-maso, plastelin, sukanec, volno… Uporabi kar želiš in kar 
imaš doma! 

https://www.youtube.com/watch?v=xGDk2Wuw5bo


 
 PRIPOMOČKI IN ORODJA 
Naštej vse pripomočke in orodja, ki jih boš uporabil/a pri delu. 
 
 NAČRT – SKICA IZDELKA 

 
Primer načrta (foto: splet) 

 
 

3. PRIPRAVI DELOVNO POVRŠINO, ORODJA IN PRIPOMOČKE 
(vse, kar si pri KORAKU 2 zapisal/a v zvezek). 
 
 

4. PO SVOJI ZAMISLI IZDELAJ NIHALNO ALI PREVESNO 
GUGALNICO. 

 



5.  SVOJ IZDELEK SI NATANČNO OGLEJ IN PREVERI, če je 
ustrezen (natančno zalepljen, če si natančno odmeril dolžine, če 
gugalnica deluje, če lahko kako izdelek nadgradiš…)  
V zvezek zapiši morebitne izboljšave (kaj bi lahko naredil/a boljše, 
spremenil/a…). 
 
Samoocena:  

 Gugalnica je stabilna/ni stabilna, saj …  

 Gugalnica je trdno/ni trdno spojena, saj …  

 Gugalnica odlično/dobro/slabo niha, saj …  

 Gugalnica je/ni lepa, saj … 
 

6. V ZVEZEK NAPIŠI, kaj si se ta dan naučil/a, kaj je bilo zanimivo, 
novo, kje si morda imel/a težave. Pomagaj si s spodnjimi vprašanji. 
 

 
7. IZDELEK 

Fotografijo izdelka in zapisa v zvezku pošlji na moj elektronski naslov. 
 

KRITERIJI OCENJEVANJA IZDELKA 
odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

- izdela izdelek v 
skladu z navodili, 
izdelek deluje  
- izdelek je 
natančen in estetski 
- pri praktičnem delu 
uporabi teoretično 
znanje, samostojno 
reši tehnične 
probleme, pri delu je 
izviren in domiseln 
- uporablja ustrezno 
orodje, delovno 
okolje je urejeno 
- prepričljivo razloži 
zgradbo in 
delovanje izdelka ter 
njegovo uporabnost, 
pri razlagi uporablja 
strokovne izraze 

- izdela izdelek v 
skladu z navodili, 
izdelek deluje  
- izdelek je 
natančen, ima 
manjše estetske 
napake 
- pri praktičnem delu 
uporabi teoretično 
znanje, samostojno 
reši večino tehničnih 
problemov, pri delu 
je večinoma 
domiseln 
- uporablja ustrezno 
orodje, delovno 
okolje je urejeno 
- razloži zgradbo in 
delovanje izdelka ter 
njegovo uporabnost, 
pri razlagi uporablja 
večinoma strokovne 
izraze 

- izdela izdelek 
pretežno v skladu z 
navodili, izdelek 
deluje z manjšimi 
napakami 
-izdelek je manj 
natančen, izdelek 
ima estetske 
napake 
- pri praktičnem delu 
uporabi teoretično 
znanje, večino 
tehničnih problemov 
reši s pomočjo 
staršev ali učitelja 
-  uporablja ustrezno 
orodje, delovno 
okolje je urejeno 
- razloži bistvene 
elemente zgradbe in 
delovanja izdelka ter 
njegovo uporabnost, 
pri razlagi redko 
uporablja strokovne 
izraze 

- izdela izdelek 
pretežno v skladu z 
navodili, izdelek 
deluje z večjimi 
napakami 
pri izdelavi ni 
natančen, izdelek 
ima estetske 
napake 
- pri praktičnem delu 
le redko uporabi 
teoretično znanje, 
tehnične probleme 
reši s pomočjo 
staršev ali učitelja 
- uporablja ustrezno 
orodje, delovno 
okolje je urejeno 
- razloži nekatere 
elemente zgradbe in 
delovanja izdelka, 
pri razlagi ne 
uporablja strokovnih 
izrazov 

- ne izdela izdelka v 
skladu z navodili, 
izdelek ne deluje  
- pri izdelavi ni 
natančen, izdelek 
ima večje estetske 
napake 
- pri praktičnem delu 
ne uporabijo 
teoretičnega znanja 
- uporablja 
neustrezno orodje, 
delovno okolje je 
neurejeno 
- ne zna razložiti 
bistvenih elementov 
zgradbe in 
delovanja izdelka, 
pri razlagi ne 
uporablja strokovnih 
izrazov 



8. KRITERIJI USPEŠNOSTI 
Uspešen/-a bom, ko bom: 
 • razlikoval/-a med gugalnico nihalko in prevesnico. 
 • znal/-a prikazati sestavne dele gugalnice nihalke in prevesnice. 
 • vedel/-a, da je za začetek nihanja potreben sunek. 
 • zgradil/-a model gugalnice nihalke ali prevesnice in ga preizkusil/-a. 
 • na svojem modelu dokazal/-a, da je za začetek nihanja potreben 
sunek. 

 

PRIMERI GUGALNIC 

FOTO: splet 

            

         

      

 

          


