
 

 

TEHNIŠKI DAN 

IZDELEK IZ NARAVNIH 

MATERIALOV  

 

JESENSKO USTVARJANJE 

Razred: 5. – 8.  

Datum : 13. 11. 2020 

Pred nami je prijeten dan. Sledite navodilom in naredite zahtevane naloge. 

 

Starše prosite, naj vam pomagajo, če sami ne zmorete.  

 

 

 

 



 

1. SPREHOD V GOZD 

 Pojdi v bližnji gozd, park in naberi čim več raznolikega listja, vejice, 

plodove in drugih materialov, ki se ti bodo zdeli zanimivi.  

 Ko prideš domov, jih daj sušiti. Liste daj med časopisni papir in jih 

obteži, da bodo ostali ravni. 

 

2. PECIVO 

 Medtem ko čakaš, da se listje posuši, si pripravi okusno, preprosto 

pecivo. 

 

JOGURTOV BISKVIT S SADJEM 

 Pripomočki:  

 2 plastični posodi 

 lonček 

 žlica 

 pekač 

 peki papir 

 električni mešalnik (lahko pa tudi metlico za stepanje, pa boste še 

malo okrepili mišice na rokah � 

 
 

Sestavine:     

 2 jajci 

 1 jogurtov lonček sladkorja 

 2 jogurtova lončka gladke moke 

 1 pecilni prašek 

 1/2 (pol) jogurtovega lončka olja 

 1 jogurt 

 sadje (količina po želji oziroma po občutku) 

  

 

  



 Postopek: 

  

V plastično posodo ubijemo dve jajci ter dodamo sladkor. Zmes zelo dobro 

premešamo. Bolj kot bomo mešali, bolj rahlo bo pecivo (in močnejše mišice 

na rokah boste imeli 😉 

 

 

V drugi posodi zmešamo pecilni prašek z moko, ju dodamo k jajčni zmesi, 

nato pa primešamo še olje in jogurt. 

 

  

  

 

 

 

 



Pekač obložimo s peki papirjem ter vanj vlijemo pripravljeno zmes. 

 

  

Borovnice ali kakšno drugo sezonsko sadje (npr. jabolka, hruške, slive) 

operemo pod tekočo vodo ter posipamo po pripravljeni zmesi. Če boste 

uporabili hruške ali jabolka, jih je seveda treba tudi olupiti, odstraniti 

peške in jih narezati. Previdno pri delu z nožem!  

Pečemo 30 minut na 180 stopinjah. 

 

 

 

 

 

 



3. SLIKA IZ JESENSKEGA LISTJA 
 

Potrebuješ: 

- trši papir ali kos kartona v poljubni velikosti; 

- škarje; 

- lepilo – najbolje je tekoče lepilo, ki je namenjeno lepljenju lesa 

MEKOL (potrebuješ tudi čopič za nanos), lahko pa uporabiš tudi 

kakšno drugo lepilo (če si dovolj spreten, lahko tudi pištolo za vroče 

lepljenje) 

- posušeno jesensko listje (različnih barv in oblik), vejice, … 

- po želji: flomastre, gibljive oči, … 

 

Nato se loti dela … 

- Najprej potrebuješ načrt oziroma idejo, kaj bi sploh naredil. 

- Nato na papir ali karton postavi sliko in šele nato zalepi. Potrudi se 

pri lepljenju, da ne bo vse štrlelo. 

- Motiv si lahko izbereš sam, spodaj je le nekaj predlogov in idej, kaj 

lahko narediš. 

- Bodi izviren, natančen in uživaj v ustvarjanju. 
 

 



  

 
 

 

 

 



4. SPROSTITEV 

Po vseh opravljenih dejavnostih si privošči sprostitev: 

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

 

 

UPAVA, DA STE UŽIVALI OB DELU, SE SPROSTILI IN SI ODDAHNILI 

OD NAPORNEGA TEDNA POUKA NA DALJAVO. PRIJETEN VIKEND VAM 

ŽELIVA.  

NE POZABITE FOTOGRAFIRATI PECIVA (PREDEN GA POJESTE) IN 

IZDELKA. 

 

 

Učiteljici Sabina in Anja 

 

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

