
Tehnika in tehnologija 

6. razred 

Varnost pri delu in gradiva 

Ob začetku šolskega leta smo se pogovarjali o varnem delu v šolski delavnici. Skušaj se spomniti, kaj si 

se takrat naučil in izpolni delovni list. Vprašanja lahko prepišeš v zvezek in nanje odgovoriš. Pomagaj 

si z učbenikom ( od str. 7 do 12). 

1. Kako se obnašamo v šolski delavnici?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Med spodnjimi slikami obkroži zaščitna sredstva, ki jih uporabljamo v šolski delavnici. Če 

prepisuješ v zvezek, zapiši imena zaščitnih sredstev, ki jih uporabljamo. 

     
 

3. Kaj moramo pred delom storiti, če imamo dolge lase? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Pri obdelavi katerega gradiva potrebujemo rokavice? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Sošolec potrebuje orodje, ki ga imaš ti. Kako mu varno podaš orodje? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kakšen je urejen delovni prostor? Pomagaj si s sliko v učbeniku na strani 10, spodaj. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Katera orodja in stroje lahko uporabljaš v šolski delavnici? Obkroži pravilen odgovor. 

 

a. VSA ORODJA IN STROJE 

b. TISTA ORODJA IN STROJE, KATERIH RABO DOVOLI UČITELJ 

c. NIČESAR NE SMEM UPORABITI 
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Tehnika in življenje 

Pomagaj si z zvezkom in reši spodnja vprašanja. Vprašanja lahko prepišeš v zvezek in nanje odgovoriš. 

1. Vse kar je izdelal človek, je rezultat tehnike. Obkroži spodnje besede, za katere misliš, da so 

človeški izum. 

 

ELEKTRIKA      HIŠA      GOZD      AVTOMOBIL      REKA      RAČUNALNIK      GORA      VODOVOD  

 

2. Človek lahko izdelke izdeluje, če ima gradiva. Naštej štiri vrste gradiv.  

     

a. __________________ 

b. __________________ 

c. __________________ 

d. __________________ 

 

3. Poznamo NARAVNA in UMETNA gradiva.  Zapiši primer enega in drugega. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Izpolni tabelo. Zapiši iz katerih gradiv je narejen izdelek in uvrsti gradivo med naravna ali 

umetna gradiva. Če vprašanja prepisuješ v zvezek, preriši tabelo, slike izdelkov pa lahko 

poimenuješ z besedo (primer: hiša). 

NARAVNO/UMETNO VRSTA 

GRADIVA 

IZDELEK 

  

 



  

 
  

 
  

 
 

5. Kako pri TIT poskrbimo, da varčujemo z gradivi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Potrebno je varčevati tudi z elektriko in vodo. Kako? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Kaj je recikliranje? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


