
TEHNIŠKI DAN – 5.r 
 
Vtisi otrok 
 
Na tehniškem dnevu mi je bilo najbolj všeč v planetariju. Naučili smo se, 
da je zvezda Severnica vedno na enem mestu. Zanimivo mi je bilo tudi 
ko smo izdelovali in spuščali rakete ter izdelovali periskope.Lahko smo 
gledali v eno ogledalo, pa se je odbilo v drugo ogledalo, mi pa smo videli 
vse bolj oddaljeno. Ta tehniški dan mi je bil zelo zanimiv. (Nika Vrečko, 
5. a) 
   
 
Na tehniškem dnevu so mi bile všeč vse stvari. Najbolj pa se spomnim, 
ko smo bili v planetariju. Izvedela sem veliko novega o planetih, zvezdah 
meglicah, galaksijah in še mnogo stvari.  
Zadnjo uro smo bili zunaj in smo s teleskopom gledali v Sonce. Izbruhe 
in pege je bilo videti čudovito. Seveda pa mi je bila všeč tudi razlaga 
učiteljev. (Klara Arnšek, 5.b) 
 
 
Tehniški dan je bil zelo zanimiv in zabaven. Najbolj všeč mi je bilo v 
planetariju. Sledila je delavnica o luni. Zanimivo je bilo, ko smo iz 
plastenk izdelali rakete. Naredili smo tudi periskop iz kartona. Peto uro 
smo se odpravili ven in za šolo spuščali rakete, ki smo jih naredili. 
Nekatere so letele čez ograjo, druge ne. (Ajda Rekar, 5. a) 
 
 
Imeli smo tehniški dan. Najprej smo delali periskop, nato smo šli v 
planetarij. V planetariju smo si ogledovali ozvezdja, planete, meglice in 
galaksije. Potem smo izdelovali rakete in jih spuščali v zrak. Čeprav je 
bila moja ekipa zadnja, sem se kljub temu zabaval. Nazadnje pa smo s 
teleskopom gledali  Sonce. (Urban Sedlar, 5.b)  
 
 
V torek, 29.9 2015 smo imeli tehniški dan. Bili smo v planetariju, na 
predavanju o luni, izdelovali smo rakete in periskope. Najbolj všeč mi je 
bilo, ko smo bili v planetariju. Tam smo se naučili, da ima Jupiter zelo 
veliko lun in da je plinast planet. Učili smo se o zvezdnih stezah. Bilo je 
zelo zanimivo. (Iris Sedminek, 5. a) 
 
 



Najbolj mi je bilo všeč izdelovanje rakete in periskopa. Zelo všeč mi je 
bila tudi izstrelitev rakete. Zanimiv je bil tudi planetarij.  Všeč mi je bilo 
gledanje v Sonce.  (Matija Ravnik, 5.b)  
 
 
Všeč mi je bil planetarij. V njem je bilo zelo zanimivo. Na predavanju o 
luni sem izvedela veliko novega. Raketo sem naredila z Iris in na koncu 
nama je letela kar dobro. Uživala sem, ko smo opazovali Sonce. 
(Kristina Paščinski, 5.a) 
                  
                                                              
Imeli smo tehniški dan. Delali smo rakete in periskope, šli v planetarij ter 
skozi teleskop opazovali Sonce. V planetariju smo pogledali nekaj 
filmčkov, opazovali ozvezdja in si pogledali, kje ležijo planeti. 
Periskope smo naredili iz zrcal in kartona, rakete pa iz plastenk in  
lepilnega traku. Njihovo gorivo je bila voda. Rakete  smo spustili na 
travniku za šolo. Nekatere so letele tudi do 50 m. (Anže Koselj, 5.b)  
 
 
Ko se je tehniški dan začel, smo najprej začeli delati periskop.  Morali 
smo se razdeliti v skupine po štirje učenci. Učiteljica nam je pomagala 
pri delu. Ko smo končali, smo se v skupini zmenili, kdo bo periskop 
odnesel domov.  
V telovadnici je bil postavljen ogromen črn planetarij. V njem smo se 
popeljali skozi vesolje. Potem smo šli v razred, kjer smo iz plastenk 
izdeloval rakete. Napolnili m smo jih z vodo. In šli ven. Tam smo 
pripravili tlačilko. Rakete so vzletele, nekatere so letele čez ograjo. 
Na koncu smo si skozi teleskop ogledali še Sonce. 
Bilo je super, saj smo dobili periskop, raketo, znanje o vesolju, lunah in 
Soncu. In rekli so, da še pridejo, ko bomo v 8. ali 9. razredu. (Nika 
Anderle, 5.b)  
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IZSTRELITEV VODNE RAKETE  
 


