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Zahvala

Zahvaljujeva se učiteljici tehnike in tehnologije, ki nas je spodbujala skozi delo
in šoli, ki nam je omogočila nakup gradiv.

2

POVZETEK:
Ptice so prijazna in nežna bitja, ki pa včasih postanejo nadležna zaradi želje po hrani.
Opazili smo, da pogosto brskajo po vrtovih in poljih ter se drzno približujejo našim
domovom. Iskali smo izvirno rešitev, kako bi jih lahko prestrašili od bližine naših vrtov,
a kljub vsemu nahranili na primernem prostoru. Dežniki so se nam prav ponujali…zato
smo si zadali, da jih preuredimo v ptičje strašilo in krmilnice. Predstavljamo vam torej,
naše izdelke...

Problem
Problem smo opazili v tem, da so ptiči zobali poljščine in semena v našem vrtu. Zato
smo jih hoteli z strašilom pregnati. Ljudje so se domislili raznih načinov preganjanja
ptic. Velikokrat opazimo obešene pisane trakove, razne vrečke, aluminjaste folije ali
klasične možičke napolnjene s slamo. Ptice pa se teh strašil kaj kmalu navadijo. Zato
smo hoteli izdelati drugačno, strašno strašilo, ki bi se tudi sprožilo, če bi ptice
posedale v njegovi bližini. Ker pa so se nam zato tudi zasmilile, smo jim v bližini ob
robu gozda, naredili še dve ptičji krmilnici.
Na svetu je vedno več smeti zato smo se odločili, da bomo naše izdelke naredili iz
odpadnih snovi. Naša ideja je vodila v to, da smo preuredili odpaden dežnik.

Slika 1: Uporaba dežnika tako ali drugače
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Rešitev
Odločili smo se, da bomo izdelali ptičjo krmilnico in ptičje strašilo iz odpadnih
materialov in s tem pridobili na uporabnosti odpadnega dežnika, ki bi drugače končal v
smeteh. Dežnik je namreč zelo težko reciklirati, saj je sestavljen iz različnih gradiv:
kovine, platno, les, ipd…..

Teoretični del
Najprej smo raziskali, kakšne vrste dežnikov najdemo na tržišču in koliko časa
približno uporabljamo en dežnik. Ocenili smo, da dežnik uporabljamo približno tri leta,
če ga prej ne kje pozabimo, še posebno, če je vreme spremenljivo.
Poznamo več vrst dežnikov:

dežnik na avtomatično odpiranje in klasični mehanizem

Slike 4. 5: različne vrste dežnikov
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Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj vrst dežnikov, vendar smo se odločili da
preuredimo v ptičje krmilnice predvsem dežnike, ki smo jih našli med šolskimi in
domačimi odpadki. Odločili smo se za dežnike z avtomatskim odpiranjem, saj jih lahko
odpremo samo z enim pritiskom na gumb in za klasično odpiranje. To pomeni, da je v
teh dežnikih poseben mehanizem, ki vsebuje:
•
•
•
•

Vzmet
Kovinski ali leseni drog
Zatič
Napenjalne špice

To je našega sošolca spodbudilo, da je iskal rešitev, kako lahko s potegom sprožilca v
lesenem ročaju od daleč sprožimo odprtje dežnika, ki ga je želel spremeniti v strašilo.
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Empirični del:
Ideja našega izdelka je bila v tem, da
preuredimo dežnike v ptičjo krmilnico
in ptičje strašilo. Pri tem smo uporabili:
• dežnike,
• CD-je,
• podstavek za rože,
• laks,
• svetleča odbojna folija.

Slika 9: Potreben material in orodje

Vse tri izdelke smo začeli tako, da smo najprej skrajšali napenjalne špice. Pri
tem smo uporabili klešče ščipalke. Platno smo nekoliko skrajšali in prilepili nazaj
na konice špic, tako pa v resnici zmanjšali dežnik. Pri strašilu nismo skrajšali
platna, ki je ostajalo. Platno smo razrezali na trakove in na njih z laksom
privezali CD-je.

Slika 8 : Zmanjšani dežniki
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Na platno, ki je bilo prilepljeno na špice pa smo nalepili odbojno folijo z namenom, da
bo odbijala svetlobo in na tak način še bolj preplašila ptice in mogoče tudi druge
škodljivce.

Slika 10: zgornji del dežnika-strašila

Pri eni ptičji krmilnici smo uporabili CD-je, ki smo jih zvili na grelni plošči in jih
prebarvali v zeleno barvo. Prilepili smo jih na držalo in pod njih pa še palčke kjer bodo
ptiči lahko sedeli.

Pri drugi ptičji krmilnici smo
najprej odrezali kljuko dežnika.
Potem smo v podstavek zarezali
zarezo, da smo ga lahko spravili
med špice, kamor smo ga zalepili.
Nato smo speli platno skupaj da
ne bi viselo, na koncu smo pa še
odrezali ostali del držala
dežnika, ki je bil v napoto.

Slika 11: oblikovanje posode za semena iz zgoščenke
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Rezultat

Ugotovili smo, da ptičje strašilo deluje, saj že pisan izgled in viseči deli zbujajo
pozornost in plašijo ptice. Za preizkus uporabnosti ptičje krmilnice pa na žalost nismo
imeli možnosti, da ugotovimo, če bi ptice obiskovale tako krmišče, saj smo izdelek
končali v mesecu marcu, ko ptice ne iščejo več hrane, saj jo same najdejo v izobilju v
naravi.

Slika 10: Ptičje strašilo, eden od končnih izdelkov
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Zaključek
Mislimo, da bi lahko v šoli preuredili še več dežnikov, ki bi postale uporabne krmilnice
ali ptičja strašila in celo priredili tekmovanje v tem, kdo bi izdelal najboljšo ptičjo
krmilnico ali strašilo. Naša izdelka-krmilnici, smo na koncu tudi pobarvali v naravno
zeleno barvo, saj bi se morali čimbolj vključiti v barve narave. Za ptičje strašilo pa
velja, da bolj kot je noro v barvi in obliki, bolj je uporabno in le tako služi svojemu
namenu.

Slika 12: Končni izdelek krmilnica
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