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I 

POVZETEK 

V teoretičnem delu so predstavljeni tehniški dnevi v devetletni osnovni šoli. Opredeljen 

je sam pojem in njegove značilnosti, cilji in predlogi vsebin. Opisan je celoten potek 

načrtovanja, organizacije in izvedbe tehniških dni od 1. do 5. razreda. V okviru 

empiričnega dela so bili razdeljeni testi znanja. Vzorec v raziskavi je zajemal učence 4. 

in 5. razreda. Izveden je bil tudi intervju. Na podlagi te metode zbiranja podatkov se je 

ocenjevala izvajalčeva strokovna usposobljenost pri vodenju delavnic tehniškega dne. 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da za ustrezno strokovno poučevanje in mentorstvo pri 

tehniških dnevih ni nujna ustrezna izobrazba, je pa priporočljiva zaradi poznavanja 

strokovnega ozadja individualnega prilagajanja vsebine in izvedbe tehniških dni. 

Napredek v kognitivnem znanju učencev je bil merjen z empirično metodo 

raziskovalnega pristopa, pri tem smo uporabili teste znanja. Velikost vzorca je obsegalo 

57 učencev. Iz rezultatov je razvidno, da je stopnja učenčevega kognitivnega znanja po 

izvedbi tehniškega dneva višja kot je bila pred izvedbo. Da bi bila ta napredek še višji in 

bolj kvaliteten, je v diplomskem delu izdelan tudi nov, izboljšan, organizacijski model 

izvedbe tehniških dni za oba razreda. 
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II 

THE ORGANIZATION SCHEME OF TECHNOLOGY DAYS IN 

PRIMARY SCHOOL 

SUMMARY 

The theoretical part of this diploma deals with the presentation of technical days in 

Primary School. The very concept of a technical day, it's characteristics, objectives and 

recommended activities are defined. The entire planning, organization and 

implementation of the technical days from the first to the fifth grades is presented. 

As far as the empirical component is concerned, tests of knowledge were administered 

to the sample group of pupils from grades 4 and 5, and an interview was also carried out 

with them.  On the basis of the collected data the teacher's professional and management 

competencies were assessed with regard to carrying out a technical day. Although, it 

was concluded that it is not necessary to have appropriate professional teacher training, 

it is however  recommended. This is with  regard to having background knowledge in 

the individualization of subject content and actual carrying out of the technical day. 

Progress in the cognitive knowledge of students was measured by the empirical method 

research approach. A test of knowledge was used here. The sample size consisted of 57 

pupils. The results show that the level of pupil's cognitive knowledge are higher after 

completion of the technical activities than before they started. 

On the basis of this information, a new, improved, model of organization of technical 

days in grade 4 and 5 is presented, with the forecast that the cognitive knowledge are 

not only better but also at a higher quality with emphasis of higher cognitive levels of 

Bloom's taxonomy.  
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1 UVOD 

 

Tehniški dnevi so skupaj s kulturnimi, naravoslovnimi in športnimi dnevi sestavni del 

dni dejavnosti. Namen tehniškega dneva je izdelava uporabnega tehniškega izdelka. 

Pomembni so zaradi vključenosti učenca v vse faze projekta; v iskanje problemov, 

načrtovanje, pripravo, izvedbo dela in evalvacijo. Tudi odnos med učencem in učiteljem 

je partnerski. Njihova prednost se kaže v pomembni vlogi vplivanja na učenčev razvoj 

komunikacijskih, številčnih, predstavnih, učnih in organizacijskih spretnosti. Večji 

vpliv tehniških dni se odraža tudi na telesnih, praktičnih, socialnih in procesnih 

spretnostih ter na področju spretnosti reševanja problemov. Tej skupini dni dejavnosti 

so po učnem načrtu namenjeni trije dnevi v vsakemu razredu prve triade in štirje dnevi v 

razredih ostalih dveh triad.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Tehniški dnevi dejavnosti so področje tehniškega izobraževanja, ki je v nižjih razredih 

(1.-3.) integrirano v predmet spoznavanje okolja, v 4. in 5. razredu kot naravoslovje in 

tehnika, v višjih razredih (6.-8.) pa je samostojen predmet (tehnika in tehnologija). V 

Sloveniji so v uporabi že nekaj časa. Nov Zakon o osnovni šoli je bil sprejet 14. 2. 1996, 

predvideval pa je postopno uvajanje programa devetletne osnovne šole v šolskih letih 

1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 na osnovne šole, ki imajo dovolj prijavljenih 

učencev, izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge pogoje ter imajo za izvajanje 

programa dovoljenje ministra. V šolskem letu 2003/2004 je bil obvezen začetek 

devetletnega programa za vse šole. Z uvedbo devetletke so se uvedle tudi nekatere 

spremembe na področju dni dejavnosti. Poleg že obstoječih kulturnih, naravoslovnih in 

športnih dni, so bili v to skupino uvedeni še tehniški dnevi. Prvič so bili uvedeni v 

nekatere izbrane osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, v šolskem letu 2008/2009 pa 

so bili tehniški dnevi uvedeni v vse osnovne šole in v vse razrede.  

 

Problemi tehniških dni izhajajo predvsem iz učinkovitega poučevanja,ki učencem 

omogočajo uporabljati tehniška znanja, pridobljena pri pouku pri različnih predmetih. 

Obenem jim omogočajo povezovanje z znanji iz vsakdanjega življenja, pridobivanja 
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novih izkušenj in spoznanj ter razvijanja novih spretnosti in veščin. Tehniški dan je 

učinkovit, če učenci usvojijo s standardi predpisano določeno znanje in veščine s 

področja tehnike in tehnologije tudi na višjih kognitivnih nivojih, in če so prisotni 

nadgradnja znanja,tehniška ustvarjalnost in inovativnost. Učenci morajo zato imeti 

svobodni prostor za individualno ravnanje, na voljo je potrebno imeti ustrezne 

pripomočke za delo in ustrezno število le teh. Pri učnem delu je potrebna čim večja  

samostojnost in aktivnost učencev, narava učnega dela pa naj bo usmerjena tudi k 

poizvedovalnem učenju, medsebojnem vrednotenju izdelkov in učnem sodelovanju. 

Učitelj lahko učinkovitost tehniških dni preveri tekom pouka z različnimi vprašanji in 

nalogami ter preko evalvacije, saj ima skozi celoten pouk pregled nad njihovim znanjem 

in napredkom. Po raziskavah so tehniški dnevi za učence bolj priljubljeni od kulturnih 

in naravoslovnih, učitelji pa jih po izkušnjah opredelijo kot zelo zahtevne zaradi 

priprav, načrtovanja in morebitnih poškodb. To je tudi negativna plat tehniških dni. 

Učenci si želijo modelov tehniških dni v okviru strokovne ekskurzije z načrtovanim 

obiskom delavnic, tovarn in tehniških muzejev. Posledica učenčevega zanimanja za 

določene kraje in vsebine je večje zanimanje do pridobivanja novih znanj s področja 

tehnike in tehnologije ter večja možnost sodelovanja pri učenju in usvajanju veščin. Kot 

osrednji problem pri sami izvedbi tehniškega dne je zaznati strah učencev pred delom z 

električnimi stroji in napravami.  

 

Dosedanji organizacijski modeli so po izsledkih raziskav še vedno premalo učinkoviti, 

zato je potrebno bolj podrobno raziskati najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na 

končni rezultat tehniških dni; izvajalce tehniških dni, organizacijo, didaktično zasnovo 

tehniških dni. 

 

1.2 Namen in cilji naloge 

 

V diplomskem delu bomo podrobno predstavili tehniške dni in njihovo umestitev. 

Posebej se bomo osredinili na značilnosti tehniških dni in na njihove vplive na razvoj 

določenih spretnosti učencev. 

 

Osrednji namen diplomskega dela je ugotoviti učinkovitost tehniških dni, merjenih s 

kognitivnim znanjem in izdelati nov organizacijski model učinkovitejše izvedbe 
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tehniškega dneva. Pri tem se upoštevajo tudi dognanja kriterijske zasnove izdelkov in 

strategija potrjevalnega poizvedovalnega učenja. Glede na ugotovitve evalvacije, bomo 

v diplomskem delu podali priporočila in predloga za namen izboljšanja učinkovitosti 

tehniških dni za ciljno domeno tehnike in tehnologije. 

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Raziskati potrebo po nadgradnji obstoječega modela tehniških dni.  

C2: Ugotoviti stopnjo strokovnega znanja učencev 4. in 5. razreda pred izvedbo 

tehniškega dne. 

C3: Ugotoviti stopnjo strokovnega znanja učencev  4. in 5. razreda po izvedbi  

tehniškega dne. 

C4: Narediti primerjavo v stopnji učenčevega znanja pred in po izvedbi tehniškega dne 

v 4. in 5. razredu.  

C5: Narediti primerjavo po številu doseženih točk pri testu znanja po spolu. 

C6: Izdelati predloga izboljšave organizacije tehniških dni. 

 

1.3 Metode raziskovanja 

 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje metode dela: 

- metodo uporabe strokovne literature, 

- metodo proučevanja dokumentov, 

- deskriptivno (opisno) metodo dela, 

- primerjalna metoda, 

- kavzalno-eksperimentalna metoda (neslučajnostni eksperiment), 

- metoda zbiranja podatkov (anketni vprašalnik, test, intervju), 

- kvalitativno-kvantitativna raziskava. 

 

Uporabljena metodologija dela zajema več metod in pristopov. Uporabe strokovne 

literature,zbiranje in študij ustrezne literature in virov, ki ji sledi uporaba. Metoda 

proučevanja dokumentov se nanaša tako na proučevanje strokovne literature kot tudi na 

proučevanje neosebnih virov literature (časopisi) in zbranih podatkov. Po deskriptivni 

metodi v diplomskem delu opisujemo značilnosti tehniških dni in ostale informacije, ki 

smo jih pridobili iz proučevanja literature. Primerjalna metoda je uporabljena za 
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primerjavo rezultatov testov med razredoma, po spolu in v napredku znanja, merjeno 

pred in po tehniškem dnevu. Uporabljena je tudi kavzalno-eksperimentalna metoda 

(neslučajnostni eksperiment), saj so bile pri raziskavi spremenljivke že vnaprej 

določene, določeni pa so bili tudi razredi, ki smo jih vzeli pod raziskavo. Kvalitativno-

kvantitativni raziskovalni pristop zajema strukturiran intervju s strokovno delavko, 

obdelave in analize podatkov.  

 

1.4 Kratek pregled ostalih poglavij 
 

V drugem poglavju je podana razlaga značilnosti tehniških dni. Na začetku sta 

predstavljena pojma tehnika in tehnologija ter njun pomen v vsakdanjem življenju. Nato 

so navedeni cilji tehniških dni, ki predstavljajo vodilo za izbiro vsebin. Po 

predstavljenih vsebinah poglavje nadaljuje z opisovanjem načrtovanja z letnimi 

pripravami in učnimi pripravami ter organizacije. Zadnji del tega poglavja govori o 

izvajanju tehniških dni, o oblikah in metodah del, ki se jih ob tem poslužujemo, ter o 

učni tehnologiji, orodjih, pripomočkih. Na koncu tehniških dan tudi vrednotimo.  

 

Tretje poglavje je pregled kriterijev za oceno izvedbe tehniških dni. Ti kriteriji zajemajo 

metode za oceno izvedbe, rezultate z interpretacijo in diskusijo. Metode vključujejo 

oceno izvajalca s pomočjo strukturiranega intervjuja mnenjskega vodje in oceno 

učinkovitosti izvedbe, ki temelji na rezultatih testov, ki so jih učenci rešili pred izvedbo 

tehniškega dne in po njej. V tem poglavju je navedena posamezna testna postavka in 

cilji, ki jih ta preveri. Rezultati so tu predstavljeni s posamezno testno postavko in 

grafom. Na koncu je predstavljena tudi diskusija.  

 

Četrto poglavje sestavljata dva predloga izvedbe tehniških dni. Prvi zajema dejavnost 

pletenja košare, drugi pa sestavljanje lesene peresnice. 

 

V petem poglavju je podana diskusija v obliki komentiranja uspešnosti doseganja ciljev. 
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2 TEHNIŠKI DNEVI 

 

Koncept dni dejavnosti sta sprejela Nacionalni kurikularni svet in Strokovni svet 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1998. Cilji tehniških dni se 

povezujejo s cilji tehnike in tehnologije ter še z nekaterimi drugimi učnimi predmeti.  

Izvajajo se v vseh razredih osnovne šole. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

potekajo tri dni v vsakem razredu, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju pa potekajo štiri dni. Tehniške dneve od 1. do 5. razreda izvajajo učitelji 

razrednega pouka s sodelavci. Tehniški dnevi so sestavina obveznega programa. Tu 

učenci uporabljajo tehniška znanja, ki so jih pridobili pri pouku pri različnih predmetih, 

jih povezujejo z znanji iz vsakdanjega življenja, pridobivajo nove izkušnje in spoznanja 

ter razvijajo nove spretnosti in veščine. Teorija organizacije tehniških dni vključuje 

načrtovanje, izvedbo in vrednotenje tehniškega dneva. Načrtovanje zajema pripravo 

letnega delovnega načrta za posamezne dni dejavnosti in sprotno učno pripravo učitelja 

na tehniški dan. Pri izvedbi je potrebno izbrati ustrezne učne metode in oblike dela, ki 

omogočajo aktivno sodelovanje učencev v vseh fazah tehniškega dneva. V zaključnem 

delu tehniškega dneva vrednotimo delo učencev glede na zastavljene cilje in 

razmišljamo o primernosti izbranih nalog.  

 

2.1 Obseg in število ur dni dejavnosti v posameznih razredih 

 

V enem šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega 

izobraževanja znaša 135 dni, to pa je več kot 75%, namenjenih tej vrsti pouka. 

Posamezen dan dejavnosti se izvaja v obsegu 5 šolskih ur, preglednica 2.1.  

 

Preglednica 2.1: Delež posameznega dneva dejavnosti glede na razred. 

 

Raz. 

Dnevi dejav. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

Kulturni dnevi 

Naravoslovni dnevi 

Športni dnevi 

Tehniški dnevi 

4 

3 

5 

3 

4 

3 

5 

3 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

30 

27 

45 

33 

Skupaj  15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 
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V preglednici 2.1 je prikazan delež posameznega dneva dejavnosti glede na razred. 

Vidimo lahko, da je število dni, namenjenih tehniškim dnevom, v prvi triadi nižje, v 

drugi in tretji triadi pa naraste. Po obsegu izvajanja prednjačijo športni in kulturni dnevi. 

 

2.2 Cilji  in vsebine tehniških dni od 1. do 5. razreda 

 

Cilji tehniških dni se nadgrajujejo za posamezna predmetna področja, pri tem pa se 

povezujejo v smiselno celoto tako, da spodbujajo učence pri ravnanju, raziskovanju in 

razlaganju pojmov tako družbenega kot tudi kulturnega okolja. Učenci tudi povezujejo 

in razširjajo svoja teoretična in praktična znanja o tehniki in tehnologiji.  

 

Pri tehniškem dnevu učenci, priloga 8.8: 

- preko različnih dejavnosti raziskujejo tehniški problem, napovedujejo nove 

rešitve, razvijajo pozitiven odnos do tehniških dosežkov. Pri tem spoznavajo 

svet tehnike in kritično vrednotijo njen vpliv na življenje.  

- Spoznajo različne poklice, ki vključujejo poznavanje tehniških dejavnosti, in 

spoznajo njihov pomen glede na ostale poklice. 

- Učijo se uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

- Spoznajo tehniške in tehnološke postopke, seznanijo se s tehnološkimi 

lastnostmi gradiv, obdelovalnimi postopki, orodji in merilnimi pripomočki. 

- Oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih, 

razvijajo spretnosti in navade pri uporabi varnostnih in zaščitnih sredstev. 

- Spoznajo kulturo dela in si razvijajo delovne navade. 

- Razvijajo si komunikacijske spretnosti, številčne spretnosti, predstavne, učne in 

organizacijske spretnosti, telesne in praktične, socialne, spretnosti reševanja 

problemov in procesne spretnosti. 

 

Pri načrtovanju tehniških dni načrtujemo in izbiramo take vsebine, ki učencem 

omogočajo uporabljanje znanja v novih, zanimivih situacijah, omogočajo tudi 

pridobivanje izkušenj. To pa lahko uresničimo le, če dobro poznamo sposobnosti 

učencev in njihovo predznanje. Vsebine tehniških dni omogočajo učencem utrjevanje in 

povezovanja znanja na različnih področjih pri posameznih predmetih. Vsebine lahko 

izbiramo iz učnih načrtov, lahko pa jih izberejo učenci skupaj z učiteljem glede na 

aktualnost dogodkov v njihovi bližnji okolici. Pri tem moramo biti pozorni, da 
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omogočajo nadgradnjo ciljev, ki so jih učenci že usvojili pri pouku, in medpredmetno 

povezanost. Učni cilji so vodilo za izbiro učnih vsebin. Vsebine naj [2, str. 25]: 

- bodo pomembne in aktualne za zdajšnje in prihodnje življenjske in poklicne 

situacije, 

- bodo del obsežnejše učne vsebine, 

- bodo za učence posebej zanimive, 

- bodo reprezentativne, 

- imajo zgodovinsko in kulturno vrednost, 

- imajo visoko vzgojno-izobraževalno vrednost, 

- pospešujejo samostojnost, 

- omogočajo razvijanje ustvarjalnosti, 

- pospešujejo zahtevnejše kognitivne strukture, 

- omogočajo svobodni prostor za individualno ravnanje, 

- posredujejo učencem socialne in doživljajske izkušnje, 

- posredujejo delovne izkušnje, 

- posredujejo učne tehnike. 

 

Poleg teh kriterijev moramo pri izbiri učnih vsebin pri pripravi tehniških dni upoštevati 

še [2, str. 27]: 

- povezanost s cilji iz učnih načrtov: kot je omenjeno že prej, morajo biti cilji dni 

dejavnosti povezani s cilji iz učnih načrtov in omogočati še nadgradnjo 

določenih ciljev. Pri tem upoštevamo medpredmetno ciljno povezanost, kar 

omogoča učencem reševanje problemov na različne načine, in celostno 

izvajanje.  

 Primer: pri pouku NIT v 4. razredu učenci spoznajo in uporabijo postopke za 

 obdelavo lesa, berejo načrt, razvijajo in urijo delovne spretnosti ter upoštevajo 

 pravila varnega dela. Pri pouku bodo zapisane cilje dosegli in pridobljeno 

 znanje bodo pri tehniškem dnevu uporabili tako, da bodo izdelali nov izdelek iz 

 lesa po načrtu in pri tem upoštevali tehnološke in druge značilnosti lesa ter 

 pravilno in varno uporabljali primerno orodje. Spoznali bodo še poklic mizarja 

 in se seznanili še z drugimi postopki obdelave lesa. 

- primernost razvojni stopnji učencev: določene vsebine so primerne za 

posamezno razvojno stopnjo učencev. Lahko izberemo enake vsebine tudi za 

različno stare učence, vendar pri tem izberemo različne delovne postopke in 
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druga gradiva. Pri izbiri vsebine smo pozorni, kaj bo učenec resnično zmogel 

delati sam ali ob manjši učiteljevi pomoči. 

Primer: vsebino Šolsko igrišče lahko izberemo v 2. razredu (učenci izdelajo 

igrala iz ekspandiranega polistirena ali v 5. razredu (učenci iz lesa izdelajo 

gugalnico in še druga igrala).   

- omogočanje meddisciplinarnosti: s tem učencem omogočamo celostno 

doživljanje tehniškega dneva, pri tem pa razvijajo še sposobnosti in spretnosti. 

Primer: učenci pri pouku NIT v 4. razredu izdelajo osnovni del vozička s 

pogonom na gumo. Pri tehniškem dnevu pa so dosegali naslednje cilje, 

preglednica  2. 

- materialno zahtevnost in možnosti: vplivajo na kakovostno izvedbo tehniškega 

dne. Ustrezno orodje je prilagojeno učencem razrednega pouka. Število kosov 

orodja prilagodimo številu učencev na šoli. Nekatera orodja mora učenec 

uporabljati sam (škarje, kladivo, ravnilo), nekatera orodja pa lahko uporablja 

skupina učencev (ročni vrtalnik) in jih pripravimo na posebnem delovnem 

mestu. Določena gradiva lahko učenci pripravijo sami, zato je pomemben čas 

nabiranja in čas uporabe.  

- izvajanje elementov raziskovalnega učenja: učenje se še vedno pogosto pojmuje 

kot kopičenje že gotovih znanj, ki je lahko ločeno od izkušenj učencev in 

konkretnih življenjskih okoliščin. Vendar je učenje uspešnejše , če učenec 

samostojno išče in razmišlja, sodeluje v dialogu, postavlja in preizkuša različne 

hipoteze. Učenje je bolj kakovostno, saj učenca celostno in čustveno aktivira. To 

omogočajo tehniški dnevi, kjer se učijo spontano, uspeh pa ugotavljamo po 

kakovosti izdelka. Da je pridobljeno znanje trajno, dosežemo z razvijanjem 

raziskovalnega učenja, kjer učenci z lastno aktivnostjo prihajajo do znanja. Pri 

tehniškem dnevu se srečujejo s praktičnim delom, ko izdelujejo določen izdelek. 

O njem imajo učenci predstave, preverjajo pa jih s komunikacijo z učiteljem, 

sošolci, z neposrednim opazovanjem in opazovanjem slik. Na podlagi vseh 

spoznanj načrtujejo, gradijo, izdelajo in vrednotijo izdelek.  

- časovno zahtevnost: posamezen tehniški dan se izvaja 5 šolskih ur. Priporočljivo 

je, da izdelek izdela najprej učitelj sam, zato da predvidi morebitne težave, 

pomanjkljivosti. Na podlagi tega lahko opredelimo čas, ki ga bodo za izdelavo 

potrebovali učenci. Ob tem načrtujemo še individualizacijo in diferenciacijo, saj 

se učenci po svojih spretnostih razlikujejo. Načrtujemo, katere izdelke bodo 
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učenci delali na skupnih delovnih površinah in katere izdelke bodo izdelali na 

svoji mizi. Predvidimo še potrebno pomoč učitelja ali sodelavca. 

Preglednica 1.2: Doseženi cilji pri tehniškem dnevu. 

Učni predmet Cilji in dejavnosti  

Naravoslovje in tehnika 

(za vsebine tehnike) 

 

Spoznajo sestavo vozil z notranjim pogonom.  

Opazujejo sestavo in delovanje vozil.  

Izdelajo ohišje in druge dele na vozičku s pogonom na gumo.  

Se navajajo na varno in pravilno uporabo orodij.  

Spoznajo varnostne ukrepe pri delu in si oblikujejo pozitiven odnos do 

varovanja svojega zdravja in zdravja drugih.  

Uporabljajo različne informacijske in komunikacijske tehnologije in 

različne vire informacij.  

Družba Vrednotijo načine preživljanja prostega časa.  

Slovenščina Izvedejo intervju z avtomehanikom.  

Berejo novice o aktualnih zanimivih dogodkih in različnih 

avtomobilih.  

Pišejo krajša neumetnostna besedila (opis predmeta). 

Matematika Uporabljajo standardne enote, merijo z njimi (cm, dm, m). Poznajo 

pomen njihove uporabe. 

Zberejo, uredijo in predstavijo preproste podatke s preglednico in 

prikazom s stolpci. 

 

2.3 Organizacija tehniških dni 

 

Organizacija tehniških dni zajema načrtovanje, izvedbo in vrednotenje tehniškega dneva 

[2]. Pri načrtovanju se osredotočamo na pripravo letnega delovnega načrta za 

posamezne dni dejavnosti in sprotno učno pripravo učitelja na tehniški dan. Pri izvedbi 

je potrebno izbirati ustrezne učne metode in oblike dela, ki omogočajo aktivno 

sodelovanje učencev v vseh fazah tehniškega dneva. Zaključni del tehniškega dneva 

zajema vrednotenje dela učencev glede na zastavljene cilje in razmišljanje o primernosti 

izbranih nalog. Organizacija tehniških dni je odvisna od okolja in specifičnosti šol. 

Organizacija tehniških dni na razredni stopnji se razlikuje od organizacije na predmetni 

stopnji. Od 1. do 5. razreda organiziramo za vsak razred posebej, zahtevnost ciljev in 

vsebin se mora nadgrajevati. Učitelj pripravi letno pripravo za izvedbo tehniških dni za 

tisti razred, v katerem poučuje. Isti učitelj spremlja razred v celotni prvi triadi, zato 

pogosto načrtujemo tehniške dneve za 3 šolska leta. Pri tem moramo biti pozorni na 

izbiro različnih gradiv (papir, glina, žica) in orodij, zahtevnost pa se mora povečevati s 

starostjo učencev. Na začetku izbiramo take dejavnosti, ki jih učenci čim bolj 

samostojno izvajajo. Če aktivnost učencev pravilno načrtujemo, na koncu nastane 

izdelek, na katerega je učenec ponosen in je rezultat njegovega znanja in sposobnosti.  



 
 

 

10 

Tudi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju vodi tehniške dneve razredni učitelj, 

vendar se pri načrtovanju poveže z učitelji iz prve triade in z učitelji tehnike in 

tehnologije. Tudi v tem obdobju pripravimo načrt za obdobje 3 let, pri čemer 

upoštevamo, česa so se učili že pri prvi triadi. Pozorni moramo biti na nadgradnjo ciljev 

in večjo samostojnost učencev. Za razliko od prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, 

v tem obdobju načrtujemo tehniški dan za nekaj razredov skupaj ali za celotno razredno 

stopnjo v obliki timskega dela učiteljev. V okviru tehniških dni pogosto načrtujemo tudi 

poučne sprehode, ekskurzije in druge dejavnosti, da zagotovimo pestrost in zanimivost 

izvajanja.  

 

2.3.1 Načrtovanje 

 

Načrtovanje tehniških dni zajema oblikovanje letne  priprave in sprotne učne priprave 

na vzgojno-izobraževalno delo. Ker v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju isti 

učitelj poučuje tri leta, pogosto načrtujemo tehniške dneve za tri šolska leta. 

Načrtovanje predstavlja ustvarjalen proces reševanja problemov in vključuje 

oblikovanje učnih ciljev, odločanje o tem, kako pomagati učencem, da jih bodo dosegli, 

in preverjanje njihove uspešnosti pri tem [2, str. 37]. 

 

Letna priprava. Na izvajanje tehniških dni se pripravimo z letno učno pripravo na 

vzgojno-izobraževalno delo. Napišemo jo z vključevanjem temeljnih elementov za 

izvajanja tehniškega dne, ki so ključne točke za oblikovanje sprotne priprave (a-f): 

 a)  Osnovni podatki. To so šolsko leto, razred, mesec izvedbe, izvajalci in 

 zunanji sodelavci.  

 b)   Temeljni cilj tehniškega dne. Določimo ga tako, da se vprašamo, kaj bodo 

 učenci ob koncu tehniškega dneva znali, razumeli, izdelali. Zapišemo sintezo 

 vseh ciljev, ki jih opredelimo po taksonomskih stopnjah. Pogosto zastavimo 

 bistveno vprašanje, s katerim učence vpeljemo v razmišljanje o obravnavani 

 vsebini in v doseganje ciljev. S tem dosežemo globlje razumevanje.  

 c)   Cilji tehniškega dne in medpredmetno povezovanje. To so cilji, ki jih 

 bomo dosegli pri tehniškem dnevu in so nadgradnja učnih ciljev različnih učnih 

 predmetov. Upoštevamo tudi vseživljenjske cilje, ki omogočajo, da učenci 
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 tehniški dan izkustveno doživijo, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, urijo 

 spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti [2, str. 36]. 

 d)   Vsebine. Izberemo za učence privlačne in zanimive vsebine. Učenca morajo 

 usmerjati v raziskovanje, dajanje hipotez, preizkušanje, preverjanje.  

 e)    Skrb za varnost. Na to mislimo že pri načrtovanju. Razmišljamo o varnosti 

 na učnih sprehodih, obiskih delavnic ali tovarniških obratov. Poskrbeti moramo, 

 da imamo v času izvajanja pri sebi različne pripomočke prve pomoči. Če 

 tehniški dan izvajamo v učilnici, poskrbimo za ustrezno zaščito površin. Če so 

 vključeni take aktivnosti, pri katerih bi si učenci lahko poškodovali oblačila, 

 razmišljamo tudi o delovnih predpasnikih.  

 f) Izobraževalna tehnologija, orodja in pripomočki. Tu natančno 

 opredelimo, kaj bodo učenci potrebovali, katero tehnologijo bomo uporabljali, 

 katera orodja. Poskrbeti moramo, da je orodja dovolj za vse učence in da pri 

 posamezni aktivnosti ne čakajo dolgo. O tem razmišljamo že pri načrtovanju 

 tehniškega dne, saj imamo potem dovolj časa, da si ta gradiva tudi priskrbimo.  

 

Priprava na tehniški dan. Načrtovanje tehniškega dne mora biti fleksibilno, saj mora 

učitelj načrtovane dejavnosti v samem procesu dela nenehno prilagajati, spreminjati, 

dopolnjevati. Priprava na tehniški dan je podobna pripravi na pouk, zato ima vse 

potrebne sestavine (a-c):  

 a)   Cilji tehniškega dne. Temeljni cilj tehniškega dneva je poglobitev, 

 razširitev in nadgradnja znanja ter izdelati funkcionalen in uporaben izdelek. Pri 

 medpredmetnem povezovanju vključimo še cilje iz drugih predmetov, ki se 

 smiselno povezujejo. 

 b)   Dejavnosti učenca in učitelja. Dejavnosti učitelja so vezane predvsem na 

 dobro organizacijo tehniškega dne, učno pripravo, pripravo gradiv in orodja, 

 med samo izvedbo pa je njegova naloga spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti 

 učencev in spremljanje spoznavnih in drugih postopkov ter učna motivacija.  

 c)   Spremljanje dejavnosti učencev. Izvedba tehniškega dneva omogoča 

 opazovanje učencev še v drugih situacijah in pri drugih spoznavnih postopkih, 

 kot potekajo pri pouku. V pripravi opredelimo katere bomo spremljali in na 

 kakšen način. Pozorni moramo biti, kako učenec opazuje, kako ravna s podatki, 

 kako primerja med seboj določene elemente, dela po navodilih, razvršča in ureja, 

 predlaga izboljšave in drugačne rešitve, predstavi delo skupine, uporablja 
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 informacijsko-komunikacijsko tehnologijo … Pri tem opazujemo, kako si učenci 

 med seboj pomagajo, sodelujejo, dajejo pobude, ideje in kako sprejemajo ideje 

 drugih.  

 

2.3.2 Izvajanje 

 

Pri izvedbi tehniškega dne uporabljamo različne oblike in metode dela, s katerimi 

poskrbimo, da je snov posredovana na najbolj ustrezen način glede na način dela. 

Dejavnosti učencev morajo biti načrtovane tako, da z njimi dosegajo zastavljene učne 

cilje. Pri praktičnem delu moramo poskrbeti za ustrezno varnost pri delu, ustrezno 

velikost skupin, stalni nadzor nad učenci in zaščitna sredstva pri delu z orodji in 

pripomočki. Na koncu tehniški dan vrednotimo. V okviru tega se pogovorimo o uspehih 

pri delu, morebitne težave. Učenci predstavijo svoje delo na poljuben način.  

 

Oblike in metode dela. Izvajamo različne učne oblike,  ki so odvisne od dejavnosti in 

števila učencev pri izvajanju tehniškega dne. Pogost je individualen pouk, delo v 

dvojicah in delo v skupinah. Metode dela pa so različne. Uporabljati moramo take, da so 

učenci čim bolj aktivni in samostojni. V prvi triadi poteka delo bolj usmerjeno in 

vodeno, v drugi triadi pa bolj samostojno. Poleg tistih metod in oblik dela, ki jih 

izvajamo v šoli, pridejo v poštev še: 

- Delovna naloga: največkrat poteka ob natančnih učiteljevih navodilih, ki učenca 

vodijo do končnega izdelka (ponavljanje delovnih operacij, izvajanje po tehniški 

dokumentaciji in urjenje delovnih postopkov). 

- Konstrukcijske naloge: vključujejo konstruiranje uporabnega izdelka z 

obdelovanjem gradiv ali modela s tehniško sestavljanko. Tu učenec preizkuša 

lastnosti gradiv in na podlagi pridobljenih izkušenj napoveduje uporabo izdelka. 

- Projektno delo: je strategija vzgojno-izobraževalnega dela, ki združuje različne 

metode, oblike, postopke in dejavnosti. Poteka po določenih fazah, od zamisli, 

okvirnega in podrobnega načrta do izvedbe, predstavitve in vrednotenja dela. Ob 

tem sledimo produktivnim tehniškim dejavnostim, pri katerih učenci izvajajo 

različna konstrukcijska dela od načrta do projektiranja postopkov, preizkušanja 

in primerjanja različnih gradiv do inovatorskega dela [2, str. 42]. 
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- Strategija problemskega pouka: zajema reševanje zastavljenega tehničnega 

problema. Učenci poskušajo s strategijo poskusi in napake rešiti zastavljen 

problem in priti do cilja.  

- Poizvedovalno učenje: vključuje preizkušanje mehanskih, fizikalnih, kemijskih 

in tehnoloških lastnosti gradiv. Ta vrsta učenja poteka s samostojnim 

odkrivanjem informacij.  

- Razstavljanje in analiza izdelka: učenec spoznava sestavne dele in funkcijske 

zveze. Pri delu uporablja različne naprave, orodja in pripomočke. Delo lahko 

poteka v skupinski učni obliki. 

 

Dejavnosti učencev za doseganje ciljev. Pri tehniškem dnevu se učenci naučijo 

spretnosti uporabe orodja in risanja skic, načrtov. To pa poteka po naslednjih fazah: 

- spoznavna faza: poteka preko razlage ali preko demonstracije pravilnega 

izvajanja. Učencem pokažemo pravilno žaganje v jeralnici, rezanje z nožem za 

papir, s škarjami. 

- faza učenja: učenci v tej fazi utrjujejo svoje spretnosti z vajo in ponavljanjem. 

Vaja je poglaviten sestavni del vsakega učenja spretnosti, ki se je učenec ne 

more naučiti z gledanjem slike. Določeno spretnost, ki so jo pridobili pri pouku, 

pri tehniškem dnevu utrjujejo. 

- faza avtomatizacije: glavni proces avtomatizacije je ponavljanje. Bolj neko 

dejavnost izvajamo avtomatizirano, bolj se lahko osredotočimo na zahtevnejše 

dele spretnosti. 

Spretnosti poučujemo in izvajamo individualno z učencem in ne v velikih skupinah. Pri 

izvajanju smo posebno pozorni na to, da je učenec aktiven, da se učna dejavnost prenaša 

s poučevanja na čim bolj samostojno učenje, ki je izraženo v obliki postavljanja 

vprašanj, dilem, hipotez, pri praktičnem delu. Učenci lahko vključujejo svojo 

ustvarjalnost, če imajo razvite delovne navade, če so odnosi znotraj skupine 

demokratični, če ustvarimo sproščeno delovno ozračje, če je učno delo pestro, če je 

učna obremenjenost individualizirana.  

 

Primeri dejavnosti učencev pri tehniških dnevih [2, str. 44]: 

- opisujejo, opazujejo, razlagajo, pripovedujejo, 

- zbirajo različna gradiva,  
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- iščejo informacije na spletnih straneh, 

- intervjuvajo in anketirajo, 

- fotografirajo, skicirajo, rišejo, 

- izvajajo različne obdelovalne postopke (rezanje, lepljenje, žaganje …) 

- konstruirajo, sestavljajo, izdelujejo, 

- postavljajo hipoteze in soočajo različna mnenja, 

- interpretirajo, demonstrirajo, predstavljajo, 

- eksperimentirajo, preizkušajo, preučujejo, napovedujejo, merijo, 

- sodelujejo med seboj,  

- razlagajo, pojasnjujejo, utemeljujejo, vrednotijo, 

- preizkušajo tehnološke lastnosti gradiv, 

- uporabljajo orodja, stroje, pripomočke,  

- predstavljajo svoje ideje,  

- sodelujejo pri delu in si med seboj pomagajo, 

- skicirajo izdelke in uporabljajo različna znamenja, 

- uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

 

Učna tehnologija, orodja in pripomočki. Orodja in pripomočki za tehniko in 

tehnologijo, ki jih lahko uporabimo tudi na tehniškem dnevu, so zloženi v lesenih 

kladicah in v plastičnih predalih, te pa imamo na vozičku ali v omari. Orodja in 

pripomočki so namenjeni samo enemu učencu, lahko jih uporabljata dva učenca, ali pa 

so skupna [2, str. 46]: 

a) orodje in pripomočki za vsakega učenca: nož za papir, podlage za mizo, zaščitni 

predpasnik, škarje za papir, 

b) orodje in pripomočki za dva učenca: brusna kladica, kombinirane klešče, 

kladivo, kovinsko ravnilo, 

c) skupno orodje in pripomočki: igrače in enostavne naprave, ki vsebujejo gonila, 

jeralnik s sponami, okrogle klešče, letvica, luknjač za papir (komplet), 

modelirka za glino, ploščata pila, primež, polokrogla rašpa, rezalnik za 

ekspandiran polistiren, stranske ščipalke, šilo, škarje za pločevino, vijačni 

sveder, sveder žlebnik, valjar za glino, prsni vrtalnik, mala lokasta žaga za 

kovino, žica za rezanje gline, 

d) orodje in pripomočki za učitelja: klešče za luknjanje usnja, velike cikcak škarje, 

prsni vrtalnik, lisičji rep, omarica za prvo pomoč.  
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2.3.3 Vrednotenje 

 

Že pri načrtovanju tehniškega dne razmišljamo o vrednotenju dela učencev. Med 

izvajanjem ves čas spremljamo delo učencev. Pri tem lahko učitelji ali učenci sami 

fotografirajo izdelke, zanimive postopke ali rešitve. Po končanem tehniškem dnevu se z 

učenci pogovorimo o njihovem uspehu in o morebitnih težavah pri delu. Učenci svoje 

delo predstavijo s prosojnicami, plakati, z računalnikom ali kako drugače. Pri tem 

razvijajo tudi komunikacijske spretnosti. Rezultate dela predstavijo staršem, drugim 

učencem ali širši javnosti. Svoje mnenje izrazijo na različne načine. Obliko in način 

vrednotenja tehniškega dne (s plakati, prosojnicami, s predstavitvijo na računalniku, 

vključevanje slik in opisovanje) izberemo glede na sposobnosti učencev, zahtevnost 

predstavitve in razpoložljivi čas. Učenci si lahko izdelajo mapo dosežkov pri tehniških 

dnevih ali pri dnevih dejavnostih na sploh. V tej mapi bodo hranili fotografije svojih 

izdelkov, skice predmetov, samoevalvacije in druge zapise.  
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3 VREDNOTENJE IZVEDBE TEHNIŠKIH DNI 

 

Za študijo primera izvedbe tehniških dni s pripadajočimi obstoječimi modeli smo izbrali 

na lokalni (regijski) ravni. Izvajalec tehniških dni, ki smo ga vključili v raziskavo, je 

Rokodelski center Ribnica. Center obratuje skoraj dve leti. Poleg izvedbe tehniških dni 

trenutno ponujajo še prikaze rokodelstva, različne tečaje, delavnice in likovno šolo. 

Učinkovitost obstoječe izvedbe tehniških dni bomo določili s celovitim pristopom, in 

sicer preko zasnove kriterijev za vrednotenje ter prikaza in diskusije rezultatov 

kvalitativnega (intervju)  in kvantitativnega (test znanja)  merjenja.  

 

3.1 Določitev kriterijev za vrednotenje tehniških dni 

 

Ocena izvedbe tehniških dni temelji na oceni izvajalca, pridobljeni s strukturiranim 

intervjujem mnenjskega vodje, in na učinkovitosti izvedbe, merjene s pred-testom in 

post-testom (končnim) oziroma s testom, reševanim pred in po izvedbi. 

 

3.1.1 Ocena izvajalca 

 

Da bi ocenili izvajalca, smo pripravili strukturiran intervju z mnenjskim vodjo, Brigito 

Mestek, ki je strokovna delavka v Rokodelskem centru Ribnica. Na področju lončarstva 

deluje 4 leta. Intervju sestavlja 14 vprašanj (VP1-14), priloga 8.1, I., Vprašanja so 

odprtega tipa. 

 

VP1: Kakšna je vaša poklicna usposobljenost/izobrazba in kolikšno je število 

izvajalcev na razred/dejavnost? 

 

Namen vprašanja je bil ugotoviti, ali ima strokovna delavka pedagoško izobrazbo za 

namen izvajanja tehniških dni in pridobiti informacije o številu izvajalcev glede na 

velikost skupine razreda. Potrebna bi bila dva izvajalca na razred.  
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VP2: Kakšna je vaša tradicija izvajanja/izkušnje, kako ste se odločili za tovrstno 

dejavnost?  

 

Namen drugega vprašanja je bil ugotoviti motiv odločitve za dejavnost vodenja 

tehniških dni in ugotoviti dosedanje izkušnje izvajalca. 

 

VP3: Katere so vaše ciljne skupine učencev (od katerega do katerega razreda in 

kaj jim ponujate npr. katere dejavnosti, izdelke, ...)? 

 

Tretje vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da bi ugotovili, katere starostne 

skupine učencev vodi izvajalec in pestrost njihove ponudbe glede na starostne omejitve. 

 

VP4: Kaj menite, kje so vaše prednosti in slabosti v primerjavi z ostalimi možnimi 

izvajalci npr. raznimi društvi, samostojnimi obrtniki, šolami? 

 

Pri četrtem vprašanju je bil namen ugotoviti izvajalčevo oceno njihovih prednosti in 

slabosti v primerjavi z drugimi ponudniki enakega področja. 

 

VP5: Kje še vidite vaše priložnosti za izvajanje in ali obstajajo kakšni možni 

problemi (npr. zakonodaja, višje cene materiala in polizdelkov) da se šole ne bi več 

odločale za njih?  

 

Namen tega vprašanja je bil, da ugotovimo izvajalčev pogled na svoje možnosti 

izvajanja tovrstnih dejavnosti in njegov pogled na različne probleme, ki se ob tem 

pojavijo. 

 

VP6: Kakšni so vaši cilji v bodoče: ali imate še interes izvajanja TD na OŠ? 

 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti cilje izvajalca v prihodnosti in stopnjo njegovega 

interesa v izvajanju tehniških dni na osnovnih šolah. 

 

VP7: Kakšne so vaše pozitivne in negativne izkušnje pri delu  pri izvedbi TD? 
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Namen tega vprašanja je bil, da ugotovimo izvajalčeve pozitivne in negativne izkušnje 

pri izvajanju tehniških dni. 

 

VP8: Katerem delu posvetite več pozornosti: strokovni pripravi izvajalcev,  

pripravi materiala in polizdelkov ali neposredni izvedbi TD …? 

 

Z osmim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kaj je izvajalcu najbolj pomembno pri 

tehniških dnevih oziroma katerim fazam posveti največ pozornosti (organizaciji, 

načrtovanju, izvedbi). 

 

VP9: Kakšen način dela /katere pristope / metode uporabljate glede na starost  

učencev  pri delu z njimi? Opišite mi najpogostejše oblike vedenja/izvedbe. 

 

Namen vprašanja je bil ugotoviti metode dela z učenci glede na različne starostne 

skupine (ali je pristop pedagoški ali temelji bolj na lastnih izkušnjah). 

 

VP10: Pri delu naletite na probleme z učenci (ne sledijo, ne zmorejo narediti…). 

Kako rešite tak položaj in kakšen je rezultat? Ali ste že imeli take izkušnje, če da,  

kako pogosto? 

 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti  izvajalčev način reševanja problemov in uspeh, 

ki ga s svojimi metodami doseže. Želeli smo ugotoviti tudi izvajalčeve izkušnje in 

pogostost  le teh.  

 

VP11: Kako določate primernost/težavnost izdelka/izdelkov učencev? Kje dobite 

ideje za izdelke? Kaj vse upoštevate pri izbiri izdelka?   

 

Namen vprašanj je bil ugotoviti kriterij, s katerim izvajalec določa stopnjo težavnosti 

izdelka, primernega za določeno starostno skupino učencev. Ugotoviti smo želeli tudi 

izvor črpanja idej za izdelke in kriterije, ki jih pri tem upošteva. 

 

VP12: Ali menite, da imate dovolj časa za izvedbo in kaj bi spremenili pri sami 

izvedbi? 
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S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali ima izvajalec dovolj časa za zastavljene 

dejavnosti v fazi izvedbe tehniškega dne. Želeli smo tudi ugotoviti spremembe, ki bi jih 

na podlagi dosedanjih izkušenj uvedel, da bi bilo časa dovolj.  

 

VP13: Ali menite, da TD prinaša učencu nova znanja, nove spretnosti/veščine, ali 

oboje? Ali se to lahko naučijo/usvojijo tudi v šoli? Poudarite pomembnost, kaj je 

največ. 

 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti pogled izvajalca na pomembnost tehniških dni za 

razvoj spretnosti, veščin, znanja pri učencih in pridobiti njegovo mnenje o tem, ali se 

lahko tega naučijo tudi v šoli. 

 

VP14: Ali po izvedbi naredite kakšno vrednotenje/evalvacijo/oceno izvedbe? Če 

da, kako to upoštevate pri vašem delu? 

 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali izvajalec prakticira fazo vrednotenja 

tehniških dni in na kakšen način to upošteval. 

 

3.1.2 Učinkovitost izvedbe 

 

Da bi ugotovili učinkovitost same izvedbe tehniških dni, smo sestavili test, ki ga 

učencem razdelimo pred izvedbo tehniškega dne in po izvedbi, s časovnim zamikom 20 

dni. Napredek v znanju je tokrat merilo učinkovitosti izvedbe tehniškega dneva. Test 

smo sestavili glede na standarde in minimalne standarde znanja v učnem načrtu posebej 

za 4. in posebej za 5. razred. Test za 4. razred vsebuje 10 vprašanj, test za 5. razred pa 7 

vprašanj. 

 

Test za 4. razred 

Izobraževalni učni cilji za izveden tehniški dan so navedeni v prilogi 8.6. 

 

Testne postavke (TP) so: 

TP1: Kje in kako dobimo les? 
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Namen te postavke  je bil ugotoviti, ali učenec pozna izvor in pridobivanje lesa (I1). 

 

TP2: Po katerih lastnostih lahko eno vrsto lesa ločimo od druge?Obkroži črke 

pred pravilnimi odgovori: 

a) Po barvi                                 

b) Po vonju 

c) Po letnicah 

d) Po skorji 

e) Po lesnih trakovih 

f) Drugo: 

 

Pri drugi postavki smo želeli ugotoviti učenčevo poznavanje razlikovanja vrst lesa (I2). 

 

TP3: Katere šolske potrebščine, ki jih uporabljaš, so izdelane iz lesa? Naštej jih 

nekaj. 

 

Tretja postavka je bila zastavljena z namenom ugotoviti učenčevo sposobnost 

poznavanja lesenih potrebščin, ki jih uporablja (I3). 

 

TP4: Kaj potrebuješ, da lahko iz lesa narediš nek izdelek? Obkroži pravilne 

odgovore.  

a) Načrt za izdelavo 

b) Pomoč sošolca 

c) Material 

d) Primerno trdoto lesa 

e) Orodje 

f) Primerno delovno površino 

S to postavko smo želeli ugotoviti, ali učenec pozna faze in pripomočke, s katerimi 

oblikujemo končni izdelek (I5). 

 

TP5: Katera orodja za obdelavo lesa poznaš? Nekaj jih naštej. 
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Namen te postavke je bil ugotoviti učenčevo poznavanje samega pojma (orodje za 

obdelavo lesa) in sposobnost povezave s svojimi dosedanjimi izkušnjami, preko katerih 

lahko odgovori na vprašanje (I5). 

 

TP6: Ali lahko v trd les zabiješ droben žičnik? 

 

Namen postavke je bil ugotoviti učenčevo zmožnost predstave in predvidevanja 

postopka zabijanja žičnika v trd les. Postavka je pomembna z vidika spodbujanja 

logičnega mišljenja učencev in sklepanja, presojanja.  

 

TP7: Kateri les je za pletenje košaric najbolj ustrezen? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom in utemelji. 

a) Vrbov les 

b) Češnjev les 

c) Orehov les 

d) Hrastov les 

e) Bukov les 

 

S to postavko smo želeli ugotoviti učenčevo zmožnost presoje ustreznosti lesa za 

pletenje košare glede na preteklo poznavanje vrst lesa in njihovih značilnosti (I8, I9). 

 

TP8: Prožnost (upogljivost) lesa je odvisna od: 

a) obremenitve lesa 

b) vrste lesa 

c) pogojev rasti 

d) vlažnosti lesa 

e) dolžine lesenega polizdelka 

 

Postavka je bila postavljena z namenom sposobnosti sklepanja učenca iz lastnosti lesa 

na njegove značilnosti (I4, I5). 

 

TP9: Spodaj so pomešane trditve o izdelovanju košaric. S številkami od 1 do 6 jih 

uredi v ustrezno zaporedje. 
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___Vanj s kladivom zabijemo lesene paličice. 

___Dodamo držalo za košaro. 

___Pletemo z izmeničnim polaganjem vejice na notranjo in zunanjo stran modela. 

___Pripravimo si vejice iz vrbovega šibja. 

___Pripravimo si model za košarice.  

___S pletenjem začnemo na notranji strani modela.  

 

S postavko smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri je učenec zmožen predvidevati oziroma 

sklepati o zaporedju posameznih faz pletenja košare brez predhodnih izkušenj (I7). 

 

TP10: S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz lesenih izdelkov? 

 

Namen te postavke je bil ugotoviti učenčevo sposobnost sklepanja o obdelavi končnega 

videza glede na izkušnje, predstave (I6). 

 

Test za 5. razred  

Izobraževalni učni cilji za že izveden tehniški dan so navedeni v prilogi 8.7. 

 

TP1: Dopolni. Če les vpija vodo, se mu poveča __________________, pri tem se 

razteza. Če pa voda iz lesa izhlapeva, pa se lesu _____________________ 

zmanjšuje. Les se pri tem krči.  

 

Namen te postavke je bil, da ugotovimo učenčevo poznavanje lastnosti lesa (gostota, 

prostornina), ko delujemo nanj z vodo (I2).  

 

TP2: Obkrožanje pravilnih trditev. 

Moker les je bolj prožen kot suh.                                             DA        NE 

Različne vrste lesa imajo različno gostoto.                              DA        NE 

V  trd les lahko zabijemo droben žebelj.                                  DA        NE 

Manjši leseni deski lahko spojim tudi z lepljenjem.                DA        NE 

 

S to postavko smo želeli ugotoviti učenčevo poznavanje lastnosti lesa, obdelovalne 

postopke in sposobnost sklepanja (I2).  
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TP3: Ali je pri izdelovanju izdelka (npr. lesene peresnice)  s sestavljanjem 

posameznih delov v celoto pomemben vrsti red? Utemelji. 

 

Postavka je bila zastavljena z namenom ugotoviti učenčevo sposobnost sklepanja in 

utemeljevanja  ter pripisovanja pomembnosti vrstnemu redu (I2).  

 

TP4: Pri nekaterem delu z lesom moramo nositi zaščitna sredstva oziroma 

varovalno opremo. Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.  

a) Zaščitna očala s prozornimi stekli 

b) Varovalne rokavice 

c) Pilica za nohte 

d) Gumica za spenjanje dolgih las 

e) Krema za roke 

f) Delovni kombinezon, halja 

g) Pokrivala (kapa, čepica) 

 

Namen četrte postavke je bil preveriti razumevanje učenca o uporabi zaščitnih sredstev 

in varovalne opreme (I4).  

 

TP5: Ali moramo pri sestavljanju lesnih delov v celoto nositi zaščitna sredstva? Če 

da, katera? 

 

S to postavko smo želeli ugotoviti učenčeve sposobnosti presoje in uporabe znanja (I4). 

 

TP6: Kaj je pirograf? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

a) Naprava za vpenjanje lesenih desk. 

b) Naprava za pisanje in risanje vzorcev na les. 

c) Naprava za brušenje in piljenje lesa. 

d) Brusilni stroj. 

 

Namen te postavke je bil ugotoviti učenčevo poznavanje pojma pirograf (I4). 

 

TP7: S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz končnih izdelkov? 
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Namen te postavke je bil ugotoviti učenčevo sposobnost sklepanja o obdelavi končnega 

videza glede na izkušnje, predstave (I5). 

 

3.2 Rezultati z interpretacijo 

 

V nadaljevanju  bo predstavljen povzetek intervjuja (vprašanja in povzetki odgovorov) 

in testi, ki smo jih razdelili učencem pred izvedbo tehniškega dne in po njej. 

3.2.1 Povzetek intervjuja 

 

Intervju je bil opravljen s strokovno delavko iz Rokodelskega centra Ribnica. Namen 

intervjuja je bil ugotoviti njeno strokovno, pedagoško in didaktično usposobljenost pri 

delu z učenci. Predstavljena so vprašanja (VP1-14) in povzetek odgovora (PO). 

 

VP1: Kakšna je vaša poklicna usposobljenost/izobrazba in kolikšno je število izvajalcev 

na razred/dejavnost? 

 

PO1: Izvajalčeva končana izobrazba je dipl. ing. konfekcijske tehnike. Pri vsaki skupini 

je en izvajalec. 

 

VP2: Kakšna je vaša tradicija izvajanja/izkušnje, kako ste se odločili za tovrstno 

dejavnost?  

 

PO2: Odločitev izvajalca je temeljila na želji po ustvarjanju. Do sedaj je obiskovala 

tečaj lončarstva in kiparstva, v lončarski delavnici pa deluje 4 leta. 

 

VP3: Katere so vaše ciljne skupine učencev (od katerega do katerega razreda in kaj jim 

ponujate npr. katere dejavnosti, izdelke, ...)? 

 

PO3: Izvajalec vodi delavnice za otroke stare 4 leta do srednješolskih skupin. Program 

prilagodi glede na starost skupine otrok. Mlajši delajo enostavnejše izdelke iz gline, 

starejši oblikujejo na lončarskem vretenu. Izdelki, ki jih ponujajo so izdelki na vretenu, 

razne ročno oblikovane posode, različni motivi. 
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VP4: Kaj menite, kje so vaše prednosti in slabosti v primerjavi z ostalimi možnimi 

izvajalci npr. raznimi društvi, samostojnimi obrtniki, šolami? 

 

PO4: Izvajalec meni, da so njene prednosti so dobro opremljena lončarska delavnica in 

dovolj ustreznih pripomočkov. Pomanjkljivost  se izrazi, kadar je potrebno zelo 

specifično znanje.  

 

VP5: Kje še vidite vaše priložnosti za izvajanje in ali obstajajo kakšni možni problemi 

(npr. zakonodaja, višje cene materiala in polizdelkov) da se šole ne bi več odločale za 

njih?  

 

PO5: Izvajalec priložnost vidi v izvajanju delavnic na šoli namesto v Rokodelskem 

centru. Meni, da določanje cen tehniških dni predstavlja večno težavo, saj šole želijo 

ugodne ponudbe, izvajalci pa ne morejo izvajati dejavnosti »pod ceno«. 

 

VP6: Kakšni so vaši cilji v bodoče: ali imate še interes izvajanja TD na OŠ? 

 

PO6: Izvajalec se želi izpopolnjevati v oblikovanju keramike. Interes ostaja, dokler 

ostaja povpraševanje po tehniških dnevih. 

 

VP7: Kaj vam je najbolj in kaj najmanj ugajalo pri vašem delu  pri izvedbi TD? 

 

PO7: Izvajalcu najbolj ugaja kreativnost, najmanj pa finančne težave in s tem povezano 

prilagajanje. 

 

VP8: Katerem delu posvetite več pozornosti: strokovni pripravi izvajalcev,  pripravi 

materiala in polizdelkov ali neposredni izvedbi TD …? 

 

PO8: Izvajalec posveti največ pozornosti pripravi materiala in izvedbi.  Meni, da je 

tehniški dan potrebno izpeljati tako, da vsak otrok pride do izdelka. Prav tako je 

potrebna motivacija in razlaga poteka dela. 

 

VP9: Kakšen način dela /katere pristope / metode uporabljate glede na starost učencev  

pri delu z njimi? Opišite mi najpogostejše oblike vedenja/izvedbe. 
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PO9: Izvajalec prakticira naslednje metode: pogovor o glini in njenih značilnostih, 

razlaga postopka dela za nek konkreten izdelek, demonstracija, pomoč pri oblikovanju, 

razlaga napak. 

 

VP10: Pri delu naletite na probleme z učenci (ne sledijo, ne zmorejo naredit…). Kako 

rešite tak položaj in kakšen je rezultat? Ali ste že imeli take izkušnje, če da, kako 

pogosto? 

 

PO10: Izvajalec ima izkušnje s problemi z delom učencev. Predvsem učenci višjih 

razredov  hitro izgubijo interes. Poskuša jih motivirati in jim omogočiti svobodno izbiro 

pri oblikovanju. Omenjene težave se pojavijo pri ročnem oblikovanju gline. Pri 

oblikovanju  na lončarskem vretenu teh težav ni. Tisti, ki ne sledijo, jim pomaga ali pa 

podrobneje razloži potek dela.  

 

VP11: Kako določate primernost/težavnost izdelka/izdelkov učencev? Kje dobite ideje 

za izdelke? Kaj vse upoštevate pri izbiri izdelka?   

 

PO11: Izvajalec težavnost določa na podlagi izkušenj. Do približno devetega leta je bolj 

primerno ročno oblikovanje gline. Če je želja, prilagodi tudi to, vendar je težje, saj 

učenci potrebujejo več pomoči. Ideje črpa  iz izkušenj, revij ali domišljije. Izdelek mora 

biti zanimiv in uporaben. 

 

VP12: Ali menite, da imate dovolj časa za izvedbo in kaj bi spremenili pri sami 

izvedbi? 

 

PO12: Izvajalec meni, da ima za izvedbo dovolj časa. 

 

VP13: Ali menite, da TD prinaša učencu nova znanja, nove spretnosti/veščine, ali 

oboje? Ali se to lahko naučijo/usvojijo tudi v šoli? Poudarite pomembnost, kaj je 

največ. 

 

PO13: Izvajalec je mnenja, da tehniško delo učencem prinaša nova znanja, predvsem pa 

krepi motoriko prstov. Določenih spretnosti se lahko naučijo tudi v šoli, odvisno od 

profesorja in letnega programa. 
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VP14: Ali po izvedbi naredite kakšno vrednotenje/evalvacijo/oceno izvedbe? Če da, 

kako to upoštevate pri vašem delu? 

 

PO14: Izvajalec prakticira sprotno ocenjevanje. Zgodi se, da neka izboljšava pri 

določeni skupini ne obrodi sadov zaradi razvojnih in drugih posebnosti. Potrebno je 

veliko improvizacije. 

 

3.2.2 Rezultati testov znanja 

 

Testirana sta bila 4. in 5. razred iz OŠ Stara Cerkev. Test za 4. razred je sestavljen iz 10 

vprašanj. V tem razredu je bilo razdeljenih 26 vprašalnikov, vrnjenih jih je bilo 24. 

Vprašalnik je reševalo 16 učencev in 8 učenk. Test za 5. razred sestavlja  7 vprašanj. V 

tem razredu je bilo 32 učencev, reševalo jih je 27, od tega 12 učencev in 15 učenk.   

Učenci 4. razreda so pri reševanju testa znanja pred izvedbo tehniškega dneva dosegli 

54, 5 %, 5. razred pa 45, 2 %delež uspešnosti. Po izvedbi tehniškega dneva so učenci 4. 

razreda dosegli 70, 9 %, učenci 5. razreda pa 68, 4 % delež uspešnosti pri reševanju 

testa znanja. Učenci 4. razreda so vsakokrat dosegli večji delež uspešnosti, vendar so 

učenci 5. razreda napredovali v večji meri, saj so bili pri reševanju po izvedbi TD boljši 

za 23, 2 %, 4. razred pa je bil boljši za 16, 4 %. 

 

TP1-10: Testne postavke v 4. razredu (OPR – odgovor učenca pred izvedbo 

tehniškega dne, OPO – odgovor po izvedbi tehniškega dne). 

 

TP1: Kje in kako dobimo les? 

 

OPR: Večina učencev je navedla, da les dobimo v gozdu, na vprašanje kako ga dobimo 

pa niso odgovorili, ali pa so odgovorili napačno. Dosegli so 59, 3 % uspešnost v 

pravilnih odgovorih. 

 

OPO: Učenci so navedli, da les dobimo v gozdu, najprej pa moramo drevesa požagati in 

jih pripeljati v tovarne, kjer ga razrežejo. Dosegli so 66, 7 % uspešnost v pravilnih 

odgovorih. 
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TP2: Po katerih lastnostih lahko eno vrsto lesa ločimo od druge? Obkroži črke 

pred pravilnimi odgovori. 

 

OPR: Učenci so odgovarjali večinoma po skorji (87, 5 %), sledi po barvi (75, 0 %) in po 

letnicah (29, 2 %). Ostali učenci so izbrali odgovore po lesnih trakovih (20,8 %), po 

vonju (16, 7 %). 12, 5 % je izbralo možnost drugo (po listih, po lesu). 

 

OPO:Učenci so bili pri tem vprašanju  po izvedbi tehniškega dne bolj uspešni. Vsi so 

izbrali odgovor po barvi (100, 0 %), sledi izbira odgovora po skorji (95, 8 %), po vonju 

(91, 7 %), po lesnih trakovih (83, 3 %), po letnicah (20, 8 %) in drugo (8, 3 %). 

 

Slika 1: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP2 (ločevanje vrst lesa), pri čemer 

pomenijo: B – po barvi, V – po vonju, L – po letnicah, S – po skorji, LT – po lesnih trakovih, D – drugo, 

OPR – odgovor pred izvedbo tehniškega dneva, OPO – odgovor po izvedbi tehniškega dneva. 

 

TP3: Katere šolske potrebščine, ki jih uporabljaš, so izdelane iz lesa? Naštej jih 

nekaj. 

OPR: Pri tem vprašanju učenci niso dobro prebrali vprašanja ali pa so zamešali pojme, 

saj so namesto šolskih potrebščin pisali o šolskih predmetih, ki se nahajajo v učilnici 

(stojalo za grafoskop, omara, polica). Večina učencev pa je navajala svinčnik in barvice, 

nekateri tudi ravnilo in čopič. Njihova uspešnost pri tem vprašanju je bila 67, 4 %. 
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OPO: Pri reševanju po izvedbi tehniškega dne so bili le 5 % boljši, torej so skupno 

dosegli 72, 2 %. 

  

TP4: Kaj potrebuješ, da lahko iz lesa narediš nek izdelek?Obkroži pravilne 

odgovore.  

OPR: Med ponujenimi odgovori so učenci največ obkrožali orodje (100, 0 %), material 

(91,  7 %) in načrt za izdelavo (87, 5 %). Odgovor primerna delovna površina je izbralo 

66, 7 % učencev. Nekaj jih je ob tem obkrožilo napačne odgovore, kot so: pomoč 

sošolca (16, 7 %) in primerno trdoto lesa (62, 5 %). Njihova uspešnost je bila 68, 8%.  

OPO: Učenci so dosegli nekaj procentov več, 76, 0 %. Pri drugem reševanju so vsi 

izbrali 3 pravilne odgovore: načrt za izdelavo, material in orodje. Pravilen odgovor je 

bil tudi primerna delovna površina, ki so ga izbrali v 87, 5 %. Napačna odgovora pomoč 

sošolca in primerno trdoto lesa, so izbrali v 16, 7 % in 75, 0 %. 

 

Slika 2: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP4 (Potrebščine za izdelavo izdelka), pri 

čemer pomenijo: NI – načrt za izdelavo, PS – pomoč sošolca, M - material, PTL – primerno trdoto lesa, O 

- orodja, PDP – primerno delovno površino, OPR – odgovor pred izvedbo tehniškega dneva, OPO – 

odgovor po izvedbi tehniškega dneva. 
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TP5: Katera orodja za obdelavo lesa poznaš? Nekaj jih naštej. 

OPR: Pri tem vprašanju so učenci imeli zelo pestre odgovore, vendar so jih številčno 

premalo navedli. Namesto vsaj 4 so navedli 2. Poznajo veliko orodij, vendar samo 

nekateri poznajo pravilna imena (motorka-motorna žaga, cveki-žeblji).  Dosegli so 71, 9 

% uspešnost v pravilnih odgovorih. 

OPO: Pri reševanju po izvedbi tehniškega dne so dosegli enak delež uspešnosti, torej 

71, 9 %. Presenetljivi pa so bili odgovori: ključ, dleto, skobeljnik.  

 

TP6: Ali lahko v trd les zabiješ droben žičnik? 

 

OPR: Pri tem vprašanju so imeli učenci veliko težav. Večina jih je obkrožila pravilen 

odgovor, vendar utemeljitve ni bilo ali pa je bila nesmiselna. Dosegli so 62, 5 % 

uspešnost v izbiri pravilnega odgovora. 

 

OPO: Kljub pogovoru o tej nalogi in razlagi, so učenci še vedno obkroževali napačne 

odgovore, čeprav v manjšem deležu. Pravilno je odgovorilo 77, 1 % učencev. 

 

TP7: Kateri les je za pletenje košaric najbolj ustrezen? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

OPR: Vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da ob poznavanju lastnosti lesa 

izberejo najbolj ustreznega za pletenje. V večini so obkrožili pravilno rešitev vrbov les 

(91, 7 %),  v napačni pa so si bili enotni (hrastov les, 8, 3 %). Odgovorov češnjev, 

orehov in bukov les  ni nihče izbral. Pri tem vprašanju so dosegli 61, 5 % uspešnost.  

 

OPO: Po izvedbi tehniškega dne so si bili učenci enotni pri izbiri ustreznega lesa za 

pletenje košaric. Pri utemeljitvi v večini niso poznali izraza »prožnost lesa« in so pisali, 

da les ni trd in se lahko zvija. 
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Slika 3: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP7 (Ustreznost lesa za pletenje košaric), pri 

čemer pomenijo: V – vrbov les, Č – češnjev les, O – orehov les, H – hrastov les, B – bukov les, OPR – 

odgovor pred izvedbo tehniškega dneva, OPO – odgovor po izvedbi tehniškega dneva. 

 

TP8: Prožnost (upogljivost) lesa je odvisna od: 

OPR: Ta postavka je dosegla le 37, 5 % uspešnost v pravilnih odgovorih. Učenci so 

večinoma obkroževali le eno rešitev vrsta lesa (70, 8 %). Po učenčevem izboru 

odgovorov sledi vlažnost lesa s 29, 2 %, obremenitev lesa in dolžine lesenega 

polizdelka s 16, 7 % ter pogoji rasti s 12, 5 %. Nekateri so pustili prazno. 

 

OPO: Uspeh je bil boljši za skoraj 20 %, dosegli so jih 55, 6 %. Izbirali so pravilne 

odgovore: vrsta lesa (83, 3 %), pogoji rasti (8, 3 %) in vlažnost lesa (79, 2 %). Napačna 

odgovora je izbralo 25, 0 % (obremenitve lesa) in 41, 7 % (dolžina lesenega polizdelka) 

učencev. 
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Slika 4: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP8 (Odvisnost prožnosti lesa), pri čemer 

pomenijo: OL – obremenitev lesa, VL – vrste lesa, PR – pogoji rasti, VL – vlažnost lesa, DLP – dolžina 

lesenega polizdelka, OPR – odgovor pred izvedbo tehniškega dneva, OPO – odgovor po izvedbi 

tehniškega dneva. 

 

TP9: Spodaj so pomešane trditve o izdelovanju košaric. S številkami od 1 do 6 jih 

uredi v ustrezno zaporedje. 

OPR: To vprašanje je bilo najslabše rešeno. Dosegli so le 20, 8 %. Kar 9 učencev ni 

doseglo nobene točke, večina jih je imela le 1 točko od šestih možnih, le 1 učenec pa je 

rešil vse pravilno. 

 

OPO: V drugem reševanju so skupno dosegli več odstotkov, 49, 3 %. Kljub temu, da so 

doživeli praktično izkušnjo z izdelovanjem  košar, je bil rezultat še vedno slab. 

 

TP10: S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz lesenih izdelkov? 

 

OPR: Učenci so si bili po doseženih točkah dokaj enotni (1 točka od 2). V povprečju so 

pisali, da lahko izdelkom zunanji videz spremenimo z barvo, nekateri so dodali tudi lak. 

Nekaj učencev je vprašanje pustilo nerešeno. Dosegli so 43, 8 % uspešnost pri pravilnih 

odgovorih. 
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OPO: Po praktični izkušnji z obdelavo in spremembo zunanjega videza končnih 

izdelkov so dosegli višji delež uspešnosti, 66, 7 %. 

 

Povprečna uspešnost v tem razredu  pri reševanju testa pred izvedbo tehniškega dne je 

bila 54, 4 %, po izvedbi pa so dosegli skupno 70, 9 %. 

 

TP1-7: Testne postavke (TP 1 – 7) v 5. razredu (OPR – odgovor učenca pred 

izvedbo tehniškega dne, OPO – odgovor po izvedbi tehniškega dne). 

 

TP1: Dopolni. Če les vpija vodo, se mu poveča __________________, pri tem se 

razteza. Če pa voda iz lesa izhlapeva, pa se lesu _____________________ 

zmanjšuje. Les se pri tem krči.  

 

OPR: Nekaj več kot polovica učencev je na to vprašanje odgovorila pravilno (55, 6 %). 

Napačni odgovori so se glasili: energija, maščoba, mokrota, teža, odpornost. Le eden 

učenec je nalogo pustil nerešeno. 

 

OPO: Učenci so na vprašanje odgovarjali v večini pravilno, dosegli so 87, 0 %. Večkrat 

se je pojavljal odgovor gostota, redki so napisali tudi volumen. 

 

TP2: Obkrožanje pravilnih trditev. 

Moker les je bolj prožen kot suh.                                             DA        NE 

Različne vrste lesa imajo različno gostoto.                              DA        NE 

V  trd les lahko zabijemo droben žebelj.        DA        NE 

Manjši leseni deski lahko spojim tudi z lepljenjem.                DA        NE 

 

OPR: Največ učencev je imelo težave s prvo in tretjo trditvijo. Na prvo trditev, jih je 

pravilno odgovorilo 29, 6 %. Pri drugi trditvi so bili uspešni pri pravilnem odgovoru v 

96, 3 %. Tretja trditev je bila izbrana v 48, 1 %. Zadnjo trditev pa so pravilno obkrožili 

v 66, 7 %. Pri tej testni postavki so dosegli 57, 4 % uspešnost.  
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OPO: Pri vnovičnem reševanju so dosegli boljši uspeh, 66, 7 %. Uspešnost izbire 

pravilnega odgovora pri prvi trditvi je bila 48, 1 %, pri drugi 85, 2 %, pri tretji 59, 3 % 

in pri zadnji trditvi 77, 8 %. 

 

TP3: Ali je pri izdelovanju izdelka (npr. lesene peresnice)  s sestavljanjem 

posameznih delov v celoto pomemben vrsti red? Utemelji. 

 

OPR: Pri tem vprašanju je imela težave polovica učencev, dosegli so 50, 0 % uspešnost 

v pravilnih odgovorih. 9 učencev je odgovorilo, da ne pozna odgovora na to vprašanje. 

Kar 20 učencev pa je imelo nepopolno, nepravilno utemeljitev ali pa le te sploh ni bilo.  

 

OPO: V drugem delu so dosegli 76, 9 % delež uspešnosti. Utemeljitve so bile boljše, 

tudi odgovori so se spremenili.  

 

TP4: Pri nekaterem delu z lesom moramo nositi zaščitna sredstva oziroma 

varovalno opremo. Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.  

 

OPR: Učenci so na to vprašanje večinoma odgovorili pravilno. Največkrat izbran 

odgovor je bil delovni kombinezon (96, 3 %), nato varovalne rokavice (85, 2 %) in 

zaščitna očala s prozornimi stekli (81, 5 %). Sledili so odgovori: pokrivala (25, 9 %), 

gumica za spenjanje dolgih las (14, 8 %), krema za roke (3, 7 %). Odgovora pilica za 

nohte ni izbral nihče. V večini so pozabili 2 pravilna odgovora: gumica za spenjanje 

dolgih las in pokrivala. Dosegli so 62, 9 % v uspešnosti izbire pravilnega odgovora. 

 

OPO: V drugem delu jih je nekaj več odgovorilo pravilno, zato so dosegli 70, 4 % 

uspešnosti. Ponovno so bili največkrat izbrani odgovori: delovni kombinezon in 

zaščitna očala s prozornimi stekli s 81, 5 %. Sledil izbira odgovora varovalne rokavice 

(74, 1 %), nato gumica za spenjanje dolgih las (62, 9 %), pokrivala s 51, 9 %. Nihče ni 

izbral odgovorov pilica za nohte in krema za nohte. 
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Slika 5: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP4 (Zaščitna sredstva pri delu z lesom), pri 

čemer pomenijo: ZČPS – zaščitna očala s prozornimi stekli, VR – varovalne rokavice, PN – pilica za 

nohte, GSDL – gumica za spenjanje dolgih las, KR – krema za roke, DK – delovni kombinezon, P – 

pokrivala,  OPR – odgovor pred izvedbo tehniškega dneva, OPO – odgovor po izvedbi tehniškega dneva. 

 

TP5: Ali moramo pri sestavljanju lesnih delov v celoto nositi zaščitna sredstva? Če 

da, katera? 

OPR: Na to vprašanje so v veliki večini odgovarjali napačno, dosegli so le 14, 8 %. 

Učenci so odgovarjali, da bi pri tem delu morali nositi očala, rokavice, zaščitno haljo, 

delovni kombinezon, čelado. 

 

OPO: Rezultat reševanja se je izboljšal, dosegli so 51, 9 % uspeh. Več kot polovica je 

pravilno odgovorila, da pri tem delu ne potrebujemo zaščitnih sredstev.  

 

TP6: Kaj je pirograf? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

OPR: Tudi to vprašanje je bilo slabše rešeno, saj so odgovarjali naključno. Dosegli so 

37, 0 % uspešnost izbire pravilnega odgovora. Pravilno je odgovorilo 40, 7 % učencev, 

takoj zatem  jih je 37, 0 % izbralo odgovor c (naprava za brušenje in piljenje lesa). 
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Ostala napačna odgovora so izbrali v 3, 7 % (naprava za vpenjanje lesenih desk) in 7, 4 

% (brusilni stroj).  

 

OPO: V drugo so bili pri odgovoru kar 59, 3 % uspešni, saj so pirograf uporabljali na 

tehniškem dnevu. Na pravilni odgovor so odgovorili v večjem deležu kot prej, 62, 9 %. 

Sledila je izbira napačnih odgovorov 18, 5 % (naprava za brušenje in piljenje lesa), 3, 7 

% (naprava za vpenjanje lesenih desk) in v enakem deležu odgovor d (brusilni stroj). 

 

Slika 6: Število odgovorov učencev v % na testno postavko TP8 (uporaba pirografa), pri čemer pomenijo: 

NVLD – naprava za vpenjanje lesenih desk, NPRVL – naprava za pisanje in risanje vzorcev lesa, NBPL – 

naprava za brušenje in piljenje lesa, BS – brusilni stroj, OPR – odgovor pred izvedbo tehniškega, OPO – 

odgovor po izvedbi tehniškega dneva. 

 

TP7: S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz končnih izdelkov? 

OPR: Testna postavka je bila slabše rešena, dosegli so 38, 9 % uspešnost. Večkrat se je 

pojavil odgovor lak.  

 

OPO: Po izkušnji na tehniškem dnevu, so na vprašanje odgovorili z 66, 7 % uspešnosti. 

Delež uspešnosti reševanja vprašalnikov v 5. razredu pred tehniškim dnevom  je bil v 

povprečju 45, 2 %, po tehniškem dnevu pa je bila 68, 4 %.  
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3.3  Primerjava rezultatov reševanja testov pred in po tehniškem dnevu 

 

Po izvedbi tehniškega dneva je v 4. razredu vprašalnik reševalo 24 učencev, od tega 18 

učencev in 6 učenk. V 5. razredu pa 27, od tega 13 učenk in 14 učencev. Primerjava 

rezultatov testa znanja pred in po izvedbi tehniškega dneva je prikazana na sliki 7. 

 

 

Slika 7: Primerjava povprečne uspešnosti med 4. in 5. razredom pred in po TD. 

 

Primerjava rezultatov reševanja testov po spolu. Izvedena je bila tudi primerjava v 

uspešnosti reševanja testa med spoloma, in sicer pomeni M-moški (učenci), Ž-ženski 

(učenke) spol. Pred tehniškim dnevom so učenci 4. razreda pri reševanju testov skupno 

dosegli delež 52, 6 %, učenke pa 58, 1 %. Tako učenke kot učenci so imeli največ težav 

s predzadnjo nalogo, ki je od njih zahtevala pravilno razvrstitev faz pletenja košare, 

vendar so bile vseeno učenke skoraj za 10 % uspešnejše. Učenci so najbolje reševali 5. 

nalogo, ki je od njih zahtevala naštevanje orodij za obdelavo lesa, učenkam pa je 

najbolje šla 3. naloga, kjer so morali razmišljati o uporabi lesenih šolskih potrebščin.  
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Slika 8: Uspešnost glede na spol v 4. razredu pred TD. 

 

Po tehniškem dnevu so učenci dosegli 68, 3 %, učenke pa 78, 9 % delež uspešnosti. 

Učenci so bili najbolj uspešni pri reševanju 2. naloge, ki je od njih zahtevala ločevanje 

lesnih vrst. Učenke so najbolje rešile 6. nalogo, kjer so morali presoditi o zabijanju 

drobnega žičnika v trd les. 

 

Slika 9: Uspešnost glede na spol v 4. razredu po TD. 
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Skupno so učenci 5. razreda dosegli 41, 8 % uspešnost pri reševanju vprašalnikov pred 

tehniškim dnevom, učenke pa 54, 3 %. Učenci so bili najboljši pri reševanju 4. naloge, 

kjer so morali obkroževati ustrezna zaščitna sredstva pri delu z lesom. Najslabše so 

reševali 5. nalogo, ki je od njih zahtevala presojo uporabe zaščitnih sredstev pri 

sestavljanju lesenih delov. Učenke so bile najboljše pri reševanju 1. naloge, ki je 

preverjala znanje o posledicah vpijanja vode v les. Najnižji delež uspešnosti so dosegle 

pri reševanju zadnjih treh nalog o presojanju zaščitnih sredstev, poznavanju pojma in 

zaščite lesnih izdelkov.  

 

 

Slika 10: Uspešnost glede na spol v 5. razredu pred TD. 

 

Po tehniškem dnevu je bil pri učencih delež uspešnosti vprašalnikov 64, 4 %, delež pri 

učenkah pa 72, 7 %. Učenci so bili najboljši pri reševanju 1. naloge, najslabši pa pri 5. 

in 6. nalogi. Učenke so najvišji delež uspešnosti prav tako dosegle pri reševanju 1. 

naloge, najnižjega pa pri 5. nalogi. 
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Slika 11: Uspešnost glede na spol v 5. razredu po TD. 

 

3.4 Diskusija 

 

Pozitivni učinki tehniškega dneva se opažajo pri odgovorih oziroma rezultatih v testu, ki 

so ga učenci rešili po udeleženosti v predvidene dejavnosti tehniškega dneva. Učenci 4. 

razreda so bili pri reševanju pred-testa v povprečju uspešni v 54, 5 %, v post-testu pa je 

bila njihova uspešnost 70, 9 %. V testu, ki so ga reševali pred izvedbo tehniškega dne, 

so najboljše rešili nalogo, kjer so morali napisati orodja za obdelavo lesa. Vzroke za to 

lahko najdemo bodisi v njihovih izkušnjah z orodji bodisi v dobrem poznavanju in 

razumevanju šolske snovi. Najmanj točk so dosegli pri nalogi, kjer so morali napisati 

številke zaporedij pletenja košare. To je bilo tudi pričakovano, saj s tem učenci še niso 

imeli stika, tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. V rezultatih post-testa pa je bilo 

razvidno najboljše reševanje naloge razlikovanja lesnih vrst med seboj, najslabše rešena 

naloga pa je bila zopet določevanje zaporedja faz pletenja košar. Ta rezultat je 

presenetljiv, saj so učenci kljub demonstraciji, razlagi in praktični izkušnji s tovrstnim 

delom, še vedno dosegli slab rezultat. Predvidevamo lahko, da je možen vzrok tudi 

prevelika zahtevnost testne postavke. Pomanjkljivost  napredka v znanju se kaže tudi v 

lesenih šolskih potrebščinah, saj so učenci tu naštevali predmete (omara, stol…). Veliko 
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težav so imeli s sklepanjem, predvidevanjem, predstavljanjem. Tako so slabše 

odgovorili tudi na testno postavko, ki je zahtevala višje miselne sposobnosti, o zabijanju 

drobnega žičnika v trd les, in utemeljitev svojega razmišljanja. Vzrok za to so lahko 

izkušnje s srečevanjem vprašanj v šoli, ki so nižje na lestvici ciljev Bloomove 

taksonomije.  

 

V 5. razredu je bila uspešnost učencev pri reševanju pred-testa 45, 2 %, post-test pa so 

rešili v 68, 4 % deležu uspešnosti. V primerjavi s 4. razredom, so bili bolj uspešni v 

doseganju napredka. V reševanju testa, ki so ga dobili pred izvedbo tehniškega dneva, 

so bili najbolj uspešni pri reševanju naloge o zaščitnih sredstvih in opremi, ki jo 

moramo nositi pri nekaterih delih z lesnimi izdelki. Večinoma so pozabili na uporabo 

pokrival in gumice za spenjanje dolgih las. Najmanj uspešni so bili pri reševanju naloge, 

kjer so morali predvidevati in utemeljiti uporabo zaščitnih sredstev pri sestavljanju 

lesenih delov. Tudi v post-testu je ta naloga dosegla najslabšo uspešnost, vendar je bil 

zaznaven napredek v odgovorih zaradi praktične izkušnje z delom. Po izvedbi 

tehniškega dne je bila najboljše rešena naloga, kjer je bilo zahtevano predvidevanje o 

lastnostih lesa, če nanj vplivamo. Kljub dobremu rezultatu pri tej nalogi, so bili učenci 

na splošno pomanjkljivi pri postavkah, ki so zahtevale višje miselne sposobnosti. Tudi 

tu se lahko kaže vpliv šolskih izkušenj in načina posredovanja znanja, ki je odvisen od 

oblik in metod dela. Glede na dobljene rezultate intervjuja lahko sklepamo na ustrezno 

posredovanje znanja izvajalca, saj je strokovno neoporečno, kaže pa se didaktično-

pedagoška pomanjkljivost. Način posredovanja znanja in prilagajanja zahtevnosti nalog 

bi moral biti pedagoški, z uporabo Bloomove ali Marzanove taksonomije. Tako bi v 

samem pedagoškem procesu dosegli postopno (preverimo znanje, nato razumevanje, 

napeljemo na uporabo znanja…) in večjo prožnost v razmišljanju.  

 

Testne postavke so bile ustrezne, saj so sledile zastavljenim izobraževalnim smotrom, 

klasificiranim po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev. V 4. razredu smo z 

izobraževalnimi cilji, priloga 8.6, pri izvedbi tehniškega dne preverili znanje (I1, I6, I8), 

razumevanje (I4, I7), uporabo (I3, I5, I9) in analizo (I2).V 5. razredu smo glede na 

izobraževalne cilje, priloga 8.7, preverjali znanje (I1, I2, I5), razumevanje (I3) in 

uporabo (I4). S tem je bilo doseženo načelo diferenciacije in individualizacije ter načelo 

postopnosti pridobivanja znanja. Zaradi nepoznavanja učenčevih načinov dela, 

sprejemanja znanja in individualnih sposobnosti pa ustreznost nekaterih testnih postavk 
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ni bila primerna. Glede na dobljene rezultate pred-testa in post-testa, je bila učencem 

težka naloga z določanjem dejavnikov, ki vplivajo na prožnost lesa, in zaščita končnih 

izdelkov. Postavka je bila postavljena z namenom in predvidevanjem o izkušnjah 

učencev pri delu z lesom. Po rezultatih pa s tem nimajo veliko praktičnih izkušenj, saj bi 

v nasprotnem primeru lahko predvidevali možne odgovore oziroma rešitve. Težave so 

imeli tudi pri presojanju ustreznosti uporabe zaščitnih sredstev pri sestavljanju lesenih 

delov v celoto. Po predvidevanjih so učenci tu napačno razumeli vprašanje, na katerega 

so odgovorili pritrdilno, nato pa naštevali vsa možna zaščitna sredstva, za katera so 

vedeli. Zelo malo pa jih je ustrezno premislilo in se odločilo, da zaščitnih sredstev pri 

takem delu ne potrebujemo. Skupnega 100 % deleža uspešnosti pri odgovorih na 

postavke ni bilo. Bil pa je 100 % delež uspešnosti v odgovorih v primerjavi po spolu v 

posameznih razredih. Tako so učenke 4. razreda dosegle vse točke pri postavki o 

presojanju zabijanja drobnega žičnika v trd les, kar so tudi ustrezno utemeljile. Vzrok 

takega deleža uspešnosti zagotovo ni v prelahko zastavljeni postavki, saj je po 

Bloomovi taksonomiji uvrščena pod višjo stopnjo kognitivnega mišljenja, sintezo. 

Predvidevamo pa lahko, da so učenke bolj skoncentrirane na sam pouk in njegov potek 

ter ga bolje spremljajo, se več učijo in si nabirajo potrebna znanja. V deležu pravilnih 

odgovorov so bile učenke pri reševanju testa pred tehniškim dnevom boljše od učencev 

za slabih 5 %, po tehniškem dnevu pa kar 10 %. Tudi v 5. razredu so učenke dosegle 

100 %  delež uspešnosti v odgovoru na prvo postavko, ki je zahtevala od njih znanje o 

vplivih vlage na les. Postavko uvrščamo v 1. stopnjo Bloomove taksonomije, pri kateri 

učencem ni potrebno uporabljati višjih miselnih sposobnosti, ampak se spomnijo 

tistega, kar že znajo ali pa so se mogoče učili. Tu lahko predvidevamo, da je bila 

postavka zastavljena na nizki stopnji težavnosti, čeprav bi v tem primeru tudi učenci 

dosegli višji rezultat od doseženih 75 %, ki bi se približal rezultatu učenk. Skupno so 

učenke v pred-testu dosegle za približno 13 % boljši rezultat kot učenci, v post-testu  pa 

so bile boljše za okoli 8 %.  

 

Zaradi pomanjkanja izkušenj oziroma praktičnega stika z lesom ni bilo zaznati napredka 

v kognitivnem znanju učencev po izvedbi tehniškega dne, kar je bilo razvidno v slabši 

uspešnosti reševanja enake naloge v pred-testu in post-testu. Spremembe so potrebne na 

področju metod in oblik dela, saj moramo izbrati tiste, ki so glede na način izvedbe 

projekta najbližje učencem. Spremeniti bi bilo potrebno tudi pristop in izvedbo različnih 

faz tehniškega dneva, tako da bi bilo zaznati medsebojno povezanost in nadgradnjo, pri 
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težjih in manj razumljivih za učence, pa bi se zadržali dlje oziroma kolikor bi bilo 

potrebno za usvojitev zadanega znanja. 
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4 PREDLOGI IZVEDBE TEHNIŠKIH DNI 

 

V tem poglavju sta predstavljena dva predloga (a-b) za izvedbo tehniških dni, ki 

zajemata sodelovanje učitelja za tehniko in tehnologijo, učitelja razrednega pouka in po 

potrebi šolskega hišnika. Organizacijska modela vsebujeta fazo načrtovanja, izvedbe in 

fazo vrednotenja tehniškega dneva. Pri izdelavi predlogov so bili upoštevani materialni 

in organizacijski pogoji šole, cilji in standardi predmeta naravoslovje in tehnika ter 

možnost izvedbe v domačem okolju. Pri tem je bil upoštevan  interes učitelja, šole in 

učencev. Vodilo za predloga so bile tudi pomanjkljivosti, ki so bile odkrite v intervjuju 

s strani izvajalca: prilagoditev zahtevnosti posameznih dejavnosti glede na starost  

(mlajši se ukvarjajo z ročnim obdelovanjem gline, starejši oblikujejo na lončarskem 

vretenu), za učence cenovna neugodnost pri izvedbi TD v Rokodelskem centru (stroški 

prevoza in plačilo dejavnosti, mentorjev, materiala) in s tem povezani finančni 

problemi, prevelik poudarek pripravi materiala in izdelavi izdelka, manj pa strokovnem 

zapisu priprave in didaktični izvedbi TD, izvajalčev način dela obsega zgolj pogovor, 

razlago in demonstracijo, medtem ko bi moral biti večji poudarek na raziskovalnem 

učenju, izvajalčeva sprotna ocena izvedbe, vendar ta ne vključuje evalvacije učencev. 

Pomanjkljivosti so bile ugotovljene tudi iz testov: težave z nalogami, ki so uvrščene v 

višje taksonomske stopnje (zabijanje žičnika v trd les, utemeljevanje), nizka stopnja 

logičnega mišljenja (uporaba zaščitnih sredstev pri sestavi peresnice), didaktično-

pedagoška pomanjkljivost izvedbe (posredovanje snovi po načelu postopnosti, od 

lažjega k težjemu, tako bi bila posredovana snov bolj razumljiva in s tem trajnejša), 

nizka stopnja posredovanega znanja preko praktičnih primerov (pomanjkanje vmesne 

razlage, zakaj je nečemu tako), do katerih smo prišli z analizo testov. Ta vodila so bila 

upoštevana z namenom izboljšanja obstoječega stanja pri izvajanju tehniških dni.  

 

4.1 (a) Pletenje košare 

 

Namen. Namen tehniškega dneva je ponovitev, sistematizacija in nadgradnja znanja, 

pridobljenega pri pouku naravoslovje in tehnika: ugotavljanje mehanske lastnosti lesa 

(žilavost), ugotavljanje najprimernejše vrste lesa za pletenje košar (vrba, leska, bukev), 

pravilna in varna uporaba orodij in pripomočkov (ključavničarsko kladivo, kombinirane 
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klešče, ščipalne klešče, nož za karton), postopek pletenja. Izobraževalni cilji so 

sestavljeni tako, da ustrezajo vsem stopnjam Bloomove taksonomije – znanju, 

razumevanju, uporabi, analizi, sintezi in vrednotenju. Način izvedbe je delovna naloga.  

 

Utemeljitev. Učenci so večino potrebnih znanj za izvedbo tehniškega dne v skladu z 

učnim načrtom [6] pridobili v 3. razredu, pri pouku spoznavanja okolja v tematskem 

sklopu snovi: ravnanje z odpadki, uporaba različnih snovi, orodij in obdelovalnih 

postopkov, povezovanje lastnosti gradiv in njihove uporabe, izdelava uporabnih 

izdelkov v delavnicah. Uporabili bodo tudi znanja, pridobljena v preteklih učnih 

obdobjih pri predmetu spoznavanje okolja v sklopu snovi: povezovanje lastnosti gradiv 

in njihove uporabe, priprava na delo in pospravljanje delovnega prostora, 

preoblikovanje in spajanje. Ponovili bodo tudi znanja v tematskem sklopu čas: 

spoznavanje vidikov življenja ljudi v preteklosti in danes, razlikovanje preteklosti in 

sedanjosti v svojem življenju. Zaradi časovnega razpona za obdobje od 1. do 4. razreda 

je torej pri tehniškem dnevu predvidena ponovitev in ugotavljanje njihovega 

predznanja, ki so ga pridobili v tej začetni triadi. S tem dosežemo obuditev nekoč že 

pridobljenih znanj, učitelj pa dobi povratno informacijo o stopnji učenčevega trenutnega 

znanja, za lažje nadaljnje vodenje in podajanje snovi ter nadgradnjo le te. Pomembno je 

tudi povezovanje snovi s predmeti in situacijami iz vsakdanjega življenja. Tako 

učencem še bolj približamo snov in si zagotovimo njihovo pozornost in sodelovanje, 

obenem pa jih spodbudimo k širšemu razmišljanju o uporabi in prenosu pridobljenega 

znanja v druge situacije. 

 

Prostorski in izvedbeni pogoji. Tehniški dan se izvaja na šoli. Predvideno je izvajanje 

v razredni učilnici, lahko pa izvedbo prenesemo v učilnico za tehniko in tehnologijo. 

Uporaba delavnice ni potrebna. Tehniški dan vodi učitelj razrednega pouka, ki mu po 

potrebi pomagata tudi učitelj za tehniko in tehnologijo ali šolski hišnik. Uporabimo ju 

pri demonstraciji praktičnih del z orodji in pripomočki. Z njuno vključitvijo v samo 

izvedbo poskrbimo za večjo učinkovitost, pestrost dela, pa tudi za dodatno in 

podrobnejše strokovno ozadje.  
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Cilji tehniškega dneva. V okviru tehniškega dne ponovimo minimalne standarde (M) 

in standarde znanja (S) iz četrtega razreda, tematskega sklopa snovi: uporaba osnovnih 

obdelovalnih postopkov za papirna in lesna gradiva (M1), varna uporaba orodij in 

pripomočkov (M2), ponoviti postopek razvrščanja, uvrščanja in urejanja (M3), skrbeti 

za urejenost delovnega prostora (M4), povezava lastnosti snovi z njihovo uporabo in 

obdelavo (S1), načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve 

in poročati  (S2). Ponovitev minimalnih standardov in standardov  znanja je pomembna, 

saj so nekateri zahtevni za razumevanje. To je tudi razlog, da jih učenci največkrat 

pozabijo. Vsi izobraževalni cilji tehniškega dneva so navedeni v učni pripravi, priloga 

8.4, XII. Z njimi preverjamo znanje (I3, I4, I6), razumevanje (I1, I5), uporabo (I2), 

analizo (I7) in vrednotenje (I8). 

Potek tehniškega dneva. Kot glavne strategije dela so za doseganje učnih ciljev 

tehniškega dne uporabljene delovna naloga, preizkušanje fizikalnih lastnosti in 

preizkušanje mehanskih lastnosti. Pri delovni nalogi se vsebina povezuje z izdelavo 

uporabnega izdelka v obliki didaktične vaje. Preizkušanje fizikalnih (vlažnost) in 

mehanske lastnosti lesa (žilavost) nastopi pri praktičnem delu, ko učenci pletejo košaro 

po različnih kriterijih. Mehanske lastnosti preizkušajo tudi pri eksperimentalnem delu. 

To je tudi najbolj ustrezen način za prenos znanja glede na tematiko, razpoložljiv čas in 

starost učencev.  

Uvajanje je razdeljeno na tri sklope. Znanje učencev mobiliziramo s ponovitvijo snovi 

preteklih učnih obdobij in preverjamo cilje, priloga 8.4, X – XI. To nalogo opravi 

razredni učitelj. S postavljanjem vprašanj, priloga 8.4, XII, preveri učenčevo predznanje 

in dobi vpogled v njihove snovne predstave. Učitelj vprašanja o uporabi lesa v 

preteklosti podkrepi z ogledom starinskih predmetov, ki so jih učenci dobili pri starih 

starših in prinesli v šolo. Na podlagi konkretnih primerov učencem osveži pridobljeno 

znanje. Vprašanja nadgradi s spodbujanjem razmišljanja učencev o uporabi lesa danes v 

različnih lesnih panogah. Razmišljajo tudi o načinu pridobivanja lesa. V motivacijskem 

delu učence z vprašanji, priloga 8.4, XIII, spodbudimo k opazovalnem razmišljanju 

glede predmetov v učilnici in potrebščin, ki jih uporabljajo. Motivacijo povečamo še s 

prinesenimi predmeti. Učenci se zavedajo, da je les pomembna surovina. Učitelj jih 

seznani z nadaljnjim potekom tehniškega dne. S preizkušanjem lastnosti lesa in 

spoznavanjem postopka pridobivanja vrbovih viter ter postopka pletenja košare dobijo 

poglobljen vpogled v širino spektra uporabe lesa. Tako bolje spoznavajo njegove 
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lastnosti (mehanske), zato bi se tudi v bodoče povečala njihova kritičnost ustreznega 

lesa za določen namen uporabe. S pletenjem košare pa bi se lahko  po želji ukvarjali v 

okviru posebnih delavnic in tečajev, z namenom, da bi izdelek nekomu podarili ali pa za 

individualno uporabo. Navodila za nadaljnje delo se poda celotnemu razredu zaradi 

usklajenega in istočasnega odvijanja posameznih faz tehniškega dneva.  

V sklopu usvajanja snovi se učenci seznanijo z mehanskimi lastnostmi lesa in s 

postopkom pridobivanja in uporabe vrbovega lesa. V okviru mehanskih lastnosti učenci 

spoznajo žilavost. Pojem je pomemben za izvedbo tehniškega dneva, saj učenci kasneje 

pri pletenju košare ugotavljajo, v kolikšni meri je žilavost lesa pri samem postopku 

pomembna. Z ogledom oziroma opazovanjem različnih kosov lesa enakih dimenzij 

spoznajo, da se različne vrste lesa med seboj razlikujejo po kar nekaj lastnostih, ki jih 

tudi naštejemo. Učencem damo možnost, da sami ugotovijo in razjasnijo pojem 

žilavosti lesa, ki je pomembna pri izdelavi košare. Pri tem moramo uporabiti les, ki ima 

večjo žilavost, kar pripomore k lažji obdelavi pri samem delu (pletenje). Izvedemo tudi 

poskus z napravo za preizkušanje udarne žilavosti, kjer učencem še konkretno 

razjasnimo pojem žilavosti, priloga k UP, 6.3, XXIV. 

Glavna naloga nastopi pri urjenju – učenci morajo splesti svoj model košare. Učencem 

se poda tri različne kriterije za uspešno izdelavo modela košare, po katerih se bo 

njihovo delo vrednotilo, priloga 8.4, XIV. Zaradi različnih kriterijev tvorimo tri skupine 

in s tem poskrbimo za dodatno pestrost postopka izdelave. Učencem s tem omogočimo, 

da sami pridejo do sklepnih ugotovitev, katera vrsta lesa je za pletenje najbolj ustrezna, 

kolikšna debelina je priporočljiva in kakšna mora biti vlažnost lesa. Učenci med seboj 

znotraj skupine sodelujejo, si izmenjavajo mnenja in tekmujejo z ostalimi skupinami. Po 

končanem delu pospravijo za seboj. 

 

Pri artikulacijski stopnji ponavljanja učenci predstavijo svoje modele z namenom 

ponovitve glavnih značilnosti. Tako individualni prostovoljci vseh treh skupin 

predstavijo svoj izdelek, poimenujejo ključne sestavne dele, imenujejo tudi dani kriterij 

za izdelavo košare in predstavi svoj potek dela. Na koncu predstavitve poda svoje 

ugotovitve in ugotovitve ostalih članov skupine in razloži, kaj bi naredili drugače. Preko 

postavljanja vprašanj, priloga 8.4, XVI, glede na zastavljene izobraževalne cilje učence 

spodbujamo k analizi, sintezi in vrednotenju svojega dela.  
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V zaključni fazi artikulacije tehniškega dneva pri preverjanju znanja s pomočjo učnega 

lista, priloga 8.4, XVII – XIX, ugotavljamo uspešnost doseganja zadanih učnih ciljev. 

Naloge so sestavljene tako, da preverimo vse zastavljene učne cilje. Pri vrednotenju 

dela učenca in učitelja pri tehniškem dnevu upoštevamo časovni vidik opravljenih 

zastavljenih aktivnosti. Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev preverimo z rešitvami 

nalog danega učnega lista in glede na uspešnost doseganja kriterijev izdelave izdelka. 

Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene s strani učencev ali učitelja, prediskutiramo, 

predloge izboljšav pa prakticiramo v načrtovanju naslednjega tehniškega dneva.  

 

4.2 (b) Konstrukcija lesene peresnice 

 

Namen. Namen tehniškega dneva je ponovitev, utrjevanje, sistematizacija in 

nadgradnja znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku naravoslovja in tehnike. Utrjujejo 

znanje o lastnostih snovi (trdota, trdnost, obdelovalnost), podobnosti in razlikah med 

njimi, o varni uporabi orodja (ključavničarsko kladivo) in pripomočkov (brusilna 

papirja zrnatosti P 80 in P 140), izdelavi preprostega tehniškega izdelka (lesene 

peresnice). Kot izpostavljeni strategiji pouka TD sta preskušanje mehanskih lastnosti 

(trdota) in  konstrukcijska naloga (konstruiranje peresnice ob znanih gradnikih), saj delo 

zajema ustvarjalno izvajanje postavljenega tehničnega problema, izdelek pa nastaja od 

zamisli do verifikacije. Gre za konstruiranje uporabnega predmeta prek določenih faz 

ustvarjalnega cikla s predhodnim poznavanjem nekaterih mehanskih lastnosti, ki 

vplivajo na obrabo/rabo pri vsakodnevni uporabi (trdota). Trdota lesa je pomembna pri 

samem usvajanju snovi, ko učenci spoznavajo lastnosti lesa. Ugotovijo, da je trdota 

zaželena pri obdelavi lesa (struženje, brušenje). Pri preizkušanju učenci pridobivajo, 

spretnosti, znanja in veščine, ki jih praktično uporabijo. V okviru tehniškega dne 

uporabljamo strokovne izraze, ki smo jih pri predmetu naravoslovje in tehnika že 

obravnavali (tehnološke lastnosti lesa, trdota, orodja za obdelavo lesa). Izobraževalni 

cilji so sestavljeni tako, da ustrezajo stopnjam Bloomove taksonomije učnih ciljev; 

znanju, razumevanju, uporabi, analizi in vrednotenju. 

 

Utemeljitev. Učenci so standarde znanja (zna povezati lastnosti snovi z njihovo 

uporabo in načini obdelave) v skladu z učnim načrtom [6] večinoma pridobili pri pouku 
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naravoslovja in tehnike v okviru preteklih učnih obdobij. V 4. razredu so pri tematskem 

sklopu snovi spoznavali tehnične in tehnološke lastnosti gradiv oziroma lesa, seznanili 

so se z uporabo lesnih gradiv pri izdelavi modelov in gradili modele z uporabo različnih 

načinov spajanja. V okviru tematskega sklopa snovi v prvi triadi pri pouku spoznavanja 

okolja, pa so pridobili potrebna začetna znanja o uporabi različnih gradiv, orodij in 

obdelovalnih postopkov, povezovali so lastnosti gradiv z načini obdelave, ugotovili so, 

da se lahko pri nekaterih pojavih lastnosti snovi spremenijo, naučili so se ustrezne 

priprave na delo in odnosa do odpadkov in delovnega prostora po opravljenem delu. 

Zaradi časovnega razpona od 1. do 5. razreda, je predvidena obnova, utrjevanje in 

nadgradnja snovi s praktičnimi primeri. 

 

Prostorski in izvedbeni pogoji. Tehniški dan se izvaja na šoli. Če je možnost, se izvaja 

v učilnici za tehniko in tehnologijo ali v šolski delavnici, ki je ustrezno opremljena za 

predvidene dejavnosti. Učitelj lahko po potrebi sodeluje z učiteljem tehnike in 

tehnologije ali s šolskim hišnikom. Učitelj pred izvedbo priskrbi vsa ustrezna orodja in 

pripomočke ter poskrbi, da so v brezhibnem stanju in da je po potrebi razpoložljiva za 

uporabo ustrezna varovalna oprema. Učenci izvedejo tudi eksperiment/preizkus, s 

katerim nadgradijo svoje znanje. Razredni učitelj je ves čas izvedbe prisoten in vodi 

razgovore ter spodbuja učence z vprašanji. Zaradi prisotnosti drugih strokovnih oseb 

zagotovimo pestrost samega procesa in večjo učinkovitost ter strokovno podlago.  

 

Cilji tehniškega dneva. V okviru tehniškega dneva ponovimo minimalne standarde 

(M) in standarde znanja (S) iz petega razreda v okviru sklopa sile in gibanja: opredeliti 

lastnosti snovi (M1), zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in 

ob tem varno uporabljati orodja (M2), uporabljati osnovne obdelovalne postopke za 

papirna in lesna gradiva (M3), načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke in 

predlagati izboljšave (M4), skrbeti za urejenost delovnega prostora (M6),  povezati 

lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave (S1). Pri izvajanju dejavnosti 

tehniškega dneva ponovimo tiste vsebine, ki so potrebne za razumevanje in nadgradnjo 

znanj o lastnostih lesa. Osnovna znanja o lesu in njegovih tehnoloških/mehanskih 

lastnostih nadgradimo z razgovorom in s praktičnimi izkušnjami. Učenci se ukvarjajo s 

primerjavo lesa in ostalih surovin in ugotavljajo, zakaj je les boljša izbira. Spoznajo 
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veliko pozitivnih lastnosti lesa,  lažja obdelovalnost, manjša obraba 

površine/delov/elementov in nizka cena. Pri izdelavi oziroma sestavljanju izdelka iz lesa 

je pomembno, da učenec izbere tiste materiale, ki so najbolj ustrezni. Vsi izobraževalni 

cilji so navedeni v prilogi  8.5, XXXI. Z njimi preverjamo učenčevo znanje (I1, I2, I5, 

I6), razumevanje (I3), uporabo (I4), analizo (I7) in vrednotenje (I8). 

 

Potek tehniškega dneva. Kot glavna strategija dela je za doseganje učnih ciljev 

tehniškega dne izbrana konstrukcijska naloga, saj se ukvarjamo s konstruiranjem 

uporabnega predmeta prek faz ustvarjalnega delovnega cikla. Uporabljamo pa tudi 

montažo in razstavljanje. To je tudi najbolj ustrezen način za prenos znanja glede na 

tematiko, razpoložljiv čas in starost učencev. Vprašanja v samem procesu izvedbe so 

odprtega tipa in omogočajo učencem široko, poglobljeno razmišljanje, hkrati pa 

omogočajo hitro in učinkovito ponovitev  znanj, ki so pomembna za tehniški dan.  

 

Uvajanje snovi je razdeljeno na tri sklope. V uvodnem delu mobiliziramo znanje 

učencev v obliki pogovora, ki ga vodimo z vprašanji, priloga  8.5, XXXIV, in 

prikažemo problematiko, ki jo bomo na tehniškem dnevu obravnavali. Učence 

spomnimo na pogostost uporabe lesnih gradiv v različnih panogah. Vprašanja se 

stopnjujejo s primerjanjem lesa z drugimi surovinami in s kritičnim razmišljanjem o 

slabostih lesa. S tem napeljemo učence k razvijanju višjih miselnih procesov. Obnovimo 

tudi svoje znanje o načinih njegove obdelave.  Učence motiviramo s podrobnim 

opazovanjem razredne učilnice, pri tem pa ugotavljamo pogostost uporabe lesa v 

različnih predmetih. Razmišljamo tudi o tem, ali lahko les v učilnici ali pa na zunanjih 

igralih nadomestimo s kakšno drugo surovino. S tem učence spodbudimo, da uporabijo 

znanje, ki so ga osvežili, o prednostih in slabostih uporabe lesa. To podkrepimo tudi s 

praktičnim eksperimentom. S spustom z enake višine ugotavljamo spremembe na 

umetni snovi (PVC) in lesu Učni smoter konstrukcije lesene peresnice je izdelava 

unikatnega uporabnega izdelka, ki jim bo služil za individualno uporabo.  

 

Pri usvajanju snovi komentiramo trdoto lesa, skupaj pa nato izvedemo še praktični 

poskus, priloga k UP, 6.2, LI, in na podlagi tega oblikujemo definicijo. Na vsak kos lesa 

rahlo zabijemo žičnik, nato pa spuščamo utež 500 g po vodilu z enake višine na glavo 
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žeblja. Opazujemo globino vdora žičnika in komentiramo. Na osnovi njihovih 

odgovorov se ugotovi morebitno zmotno razumevanje samega pojma. Če ima učitelj 

možnost predstavitve s praktičnimi predmeti, jo izvede, drugače pa učenci opazujejo in 

poslušajo predstavitev s slikami. Ogledamo si tudi različna orodja in pripomočke za 

obdelavo lesa. Učenci povedo svoje izkušnje z njimi, komentirajo pogostost uporabe. 

Učitelj dobi s tem vpogled v učenčevo poznavanje orodij in sposobnost pravilnega 

poimenovanja le teh. 

 

Artikulacijski sklop urjenja pri tehniškem dnevu obsega izdelavo oziroma konstrukcijo 

lesene peresnice glede na tri kriterije, priloga 8.5, XXXVII. Z njimi so učenci 

seznanjeni pred začetkom izdelave in so sestavljeni tako, da ocenjujemo uspešnost 

posamezne skupine glede na dejavnost, ki poteka od začetka dela do predstavitve 

končnega izdelka. Učence razdelimo v tri skupine glede na kriterije. Vsaka skupina 

izdeluje svoj izdelek. Med izdelavo učenci komentirajo sam postopek, ustreznost 

materiala, spoja in ustreznost obdelave lesa.  

 

Pri ponavljanju vodje skupin oziroma prostovoljci predstavijo svoj kriterij izdelave, 

opišejo postopek sestavljanja, nato lastno delo tudi vrednoti in primerja z izdelki ostalih 

učencev. Poda ideje, sklepe in predloge, kaj bi pri izdelku lahko spremenili. Po potrebi 

učitelj pomaga pri oblikovanju poročanja z vprašanji. Kriteriji, po katerih se 

predstavitev ocenjuje so v prilogi  8.5, XXXVIII.  

 

Pri preverjanju znanja dobimo povratno informacijo o uspešnosti tehniškega dneva. Ta 

temelji na reševanju učnega lista oziroma na rešitvah zastavljenih nalog, priloga 8.5, 

XL, in na stopnji doseganja kriterijev ocenjevanja. Morebitne pomanjkljivosti, ki so 

nastale med izvedbo tehniškega dne, komentiramo in poskrbimo in jih izboljšane 

vključimo v načrtovanje naslednjega tehniškega dneva. 
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5 DISKUSIJA 

 

Doseganje zadanih ciljev (C) bo podrobneje razloženo v nadaljevanju.  

 

C1: Raziskati potrebo po nadgradnji obstoječega modela tehniških dni. 

 

Obstoječa izvedena modela tehniških dni za 4. in 5. razred imata še vedno nekaj 

pomanjkljivosti (premajhna vključenost učencev v vseh fazah tehniškega dne, manjše 

število vprašanj za učence, učenec ne pride sam do spoznanj, neosredotočenost na fazo 

usvajanja znanja in učenja pojma, ni faze preverjanja znanja in vrednotenja izdelkov). 

Te pomanjkljivosti so v dveh izboljšanih modelih odpravljene. To smo naredili tako, da 

smo upoštevali pedagoško ozadje izbranih nalog (zasnovanih v skladu z Bloomovo 

taksonomsko lestvico) v preverjanju znanja z učnim listom, vključili stopnjevanje 

težavnosti dejavnosti, kjer bi učenci najprej morali znanje priklicati iz spomina, nato 

vključiti razumevanje, uporabo znanja pri praktičnih primerih oziroma eksperimentih, 

analizo (razlikovanje, primerjanje) in sintezo (sklepanje). Te pomanjkljivosti smo 

raziskali z analizo intervjuja izvajalca tehniških dni, poglavje 3.2.1, in z analizo 

rezultatov testov, poglavje 3.2.2.  

 

C2: Ugotoviti stopnjo strokovnega znanja učencev 4. in 5. razreda pred izvedbo 

tehniškega dne. 

Med učenci 4. in 5. razreda je bil izveden test znanja. Skozi postavljena vprašanja smo 

ugotavljali njihovo splošno in specifično znanje o lesu, njegovih lastnostih in uporabi. 

Stopnja strokovnega znanja 4. razreda pred tehniškim dnevom je bila 54, 5 %. Delež 

uspešnosti pri vsaki nalogi pa je predstavljen v poglavju 3.2.2. Največ težav so imeli pri 

vprašanjih, kjer so morali uporabljati višje miselne procese in pri utemeljitvi odgovorov. 

Delež kognitivnega znanja v 5. razredu pred tehniškim dnevom je bil 45, 2 %. Največ 

težav so imeli pri določanju zaščitnih sredstev pri delu z lesom. Tu je bilo potrebno 

presoditi ustrezno uporabo varovalne opreme glede na nevarnost situacije oziroma dela.  
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C3: Ugotoviti stopnjo strokovnega znanja učencev 4. in 5. razreda po izvedbi  

tehniškega dne. 

Delež uspešnosti 4. razreda pri reševanju testa po tehniškem dnevu znaša 70, 9 %. Pri 

reševanju testov znanja po tehniškem dnevu je 5. razred  v povprečju 68, 4 %, poglavje 

3, podpoglavje 3.2.2.  

 

C4: Narediti primerjavo v stopnji učenčevega znanja pred in po izvedbi tehniškega 

dne v 4. in 5. razredu. 

Ugotovljeno je bilo, da so bili učenci 4. razreda pri reševanju testov znanja o tehniškem 

dnevu uspešnejši za 16, 4 %. Pri 5. razredu pa je bil delež uspešnosti večji za 23, 2 %. 

Stopnja doseženega znanja je bila pri obeh razredih nepričakovano nizka. Napredek 

pripisujemo ustrezni strokovni razlagi mentorjev pri izvedbi tehniškega dneva. Učenci 

so bili različno motivirani, nekateri so bili bolj dovzetni za poslušanje razlage kot drugi. 

Kljub temu je skupni rezultat po udeležbi na tehniškem dnevu boljši, poglavje 3.2.2. 

Četrti razred je pri reševanju pred-testa povprečno dosegel 54, 5 %, v reševanju post-

testa pa 70, 9 % delež uspešnosti. Najbolj je izstopala TP 5 o orodjih za obdelavo lesa, 

saj so učenci dosegli v reševanju pred izvedbo tehniškega dne enak delež uspešnosti kot 

v reševanju po izvedbi (71, 9 %). Izstopala je tudi TP 9 o določanju zaporedja faz pri 

pletenju košare. Učenci so bili tu najmanj uspešni (20, 8 %), pa tudi pri reševanju post-

testa njihov skupni rezultat ni dosegel povprečja (49, 3 %). 5. razred je v reševanju 

pred-testa povprečno dosegel 45, 2 %, v reševanju post-testa pa 68, 4 %. Delež 

uspešnosti je pri 5. razredu večji kot pri 4. Tu je najbolj izstopala TP 5, kjer so učenci 

morali presoditi o ustrezni uporabi zaščitnih sredstev pri sestavljanju lesenih delov v 

celoto. Postavka je bila najslabše rešena (14, 8 %), vendar je po izvedbi tehniškega dne 

rezultat narasel na 51, 9 %. Rezultat kaže na to, da imajo učenci slabše zmožnosti 

presojanja o stvari ali dogodku, ki jim ni znan, poglavje 3.2.2. 

 

C5: Narediti primerjavo po številu doseženih točk pri testu znanja po spolu. 

Primerjava v deležu uspešnosti reševanja vprašalnika po spolu, je za 4. razred prikazana 

na slikah 8 in 9. Pred izvedbo tehniškega dneva so bile učenke uspešnejše od učencev 
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za 5, 5 %, po izvedbi tehniškega dne pa za 10, 6 %. Tudi v 5. razredu so bile učenke v 

obeh primerih uspešnejše od učencev. Pred tehniškim dnevom so bile uspešnejše za 12, 

5 %, po tehniškem dnevu pa za 8, 3 %, sliki 10 in 11. Razlika v uspešnosti je mogoča 

zaradi večje dojemljivosti učenk, zaradi večjih količin učenja. 

 

C6: Izdelati predloga izboljšave organizacije tehniških dni. 

Izdelana sta nova organizacijska modela za namen izboljšanja kakovosti tehniških dni, 

in sicer model (a), pletenje košare, poglavje 4.1, in model (b), konstrukcija lesene 

peresnice, poglavje 4.2. Modela sta bila izdelana na podlagi ciljev in standardov 

predmeta naravoslovje in tehnika, materialnih in organizacijskih zmožnosti šole, 

interesa s strani učiteljev in učencev. Vodilo za izdelavo modelov so bile tudi 

pomanjkljivosti (prilagajanje zahtevnosti nalog glede na lastne izkušnje izvajalca, 

prilagajanje vrst nalog glede na predvidevanje o učenčevih sposobnostih na osnovi 

starosti, nizka stopnja učenčevih izkušenj z nalogami, ki zahtevajo višje miselne 

procese, nizka stopnja samostojnega učenja preko praktičnih primerov …) sedanjih 

obstoječih modelov, ki so bile ugotovljene z analizo intervjuja, poglavje 3.2.1, in 

analizo rezultatov testov, poglavje 3.2.2. Prednost predlogov je tudi vključitev 

ekonomskega vrednotenja izvedbe/projekta, predstavljena preko izračuna cen 

posameznega izdelka s programom Kalkulacije, priloga k UP, 6.9, XXVIII, priloga k 

UP, 6.7, LV. Izvedba predlogov tehniškega dne v obeh primerih vključuje tudi 

preizkušanje mehanskih lastnosti lesa (žilavost, trdota), česar pri že izvedenih tehniških 

dnevih ni v načrtu.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Tehniške dneve na razredni stopnji torej lahko izvaja razredni učitelj, ki se lahko 

poveže z učitelji tehnike in tehnologije, lahko pa je izvajalec strokovnjak 

določenega področja, v našem primeru strokovni delavec rokodelskega centra. 

Ugotovili smo, da ustrezna pedagoška izobrazba ni merilo uspešnosti in kakovosti 

tehniškega dneva, je pa zaželena oziroma priporočljiva z vidika didaktične osnove 

načrtovanja samih dejavnosti glede na ustrezne oblike in metode dela, usmerjenosti 

k doseganju zastavljenih ciljev in izbranih ustreznih dejavnosti glede na sposobnosti 

učencev. Po izvedenem tehniškem dnevu bi bil napredek v kognitivnem znanju 

učencev lahko višji. To je obenem tudi pokazatelj, da učencem manjka aktivnega 

učenja s samostojnim odkrivanjem rešitev tehniških problemov, posledično pa tudi 

sposobnosti samostojnega mišljenja in odkrivanja, sklepanja rešitev. S pomočjo 

predlogov za izboljšanje izvedbe tehniških dni bi to samostojno odkrivanje rešitev 

uspeli udejanjiti in odkriti, kakšen vpliv ima takšen način učenja na kognitivno 

znanje učenca. Prednost predlogov tehniškega dne je tudi ekonomika in izračun cen 

izdelka/projekta s pomočjo programa Kalkulacije. Učenci s tem dobijo vpogled v 

same stroške posameznega materiala, ki je potreben za izdelavo končnega izdelka in 

stroške vloženega dela. Kot prednost je dodano tudi preizkušanje mehanskih 

lastnosti lesa v poglavju usvajanja snovi, s čimer učenci preko praktičnega dela 

usvojijo določen pojem.  

 

Glede na področje raziskovanja v diplomskem delu je metodologija dela ustrezno 

izbrana. Poleg testov znanja bi v bodoče lahko uporabili tudi anketne vprašalnike in 

s tem pridobili še učenčevo mnenje o tehniških dnevih, njihove predloge za izvedbo. 

Izvedli bi lahko tudi anketo med razrednimi učitelji in ugotovili njihov odnos do 

tehniških dni. Dobili bi informacije tudi o tem, ali imajo učitelji na šoli vse potrebne 

vire za izvedbo tehniških dni, torej ali imajo na razpolago ustrezna orodja, 

pripomočke, stroje, ustrezne materialne in infrastrukturne vire. Ugotavljali bi tudi, 

ali so učitelji razrednega pouka ustrezno usposobljeni za izvajanje tehniških dni, 

kako in kje bi to lahko pridobili oziroma nadgradili, ali imajo na šoli drugo ustrezno 

kvalificirano osebje. Lahko bi tudi razširili področje raziskovanja in v raziskavo 

vključili tudi razrede prve triade. Tako bi imeli na razpolago večji vzorec populacije 
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in večji pregled nad rezultati, odstopanja v posameznih rezultatih bi prišla manj do 

izraza. Dobili bi rezultat, ki bi ga lahko posplošili in sklepali na ostale razrede na 

razredni stopnji. Najbolje bi bilo, če bi imeli možnost izvedbe še izboljšanih 

organizacijskih  modelov tehniških dni, za testiranje pa bi vzeli enak vzorec 

razredov. Pridobili bi rezultate tudi pri tem in tako ugotavljali uspešnost in učinke 

izboljšanih modelov na kognitivno znanje učencev v primerjavi s prvo izvedbo 

tehniških dni. 
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9 PRILOGE 
 

9.1 Intervju 
 

1. Kakšna je vaša poklicna usposobljenost/izobrazba in kolikšno je število 

izvajalcev na razred/dejavnost? 

Moja končana izobrazba je dipl. ing. konfekcijske tehnike. Razred razdelimo na 

3 do 4 manjše skupine, pri vsaki skupini je en izvajalec. 

 

2. Kakšna je vaša tradicija izvajanja/izkušnje, kako ste se odločili za tovrstno 

dejavnost?  

Odločila sem se zaradi želje po ustvarjanju. Do sedaj sem obiskovala tečaj 

lončarstva in kiparstva. V lončarski delavnici delujem 4 leta. 

 

3. Katere so vaše ciljne skupine učencev (od katerega do katerega razreda in kaj 

jim ponujate npr. katere dejavnosti, izdelke, ...)? 

Vodim delavnice za otroke stare 4 leta do srednješolskih skupin. Program 

prilagodim starostni skupini otrok. Mlajši delajo enostavnejše izdelke iz gline, 

starejši oblikujejo na lončarskem vretenu. Izdelki, ki jih ponujamo so izdelki na 

vretenu, razne ročno oblikovane posode, različni motivi. 

 

4. Kaj menite, kje so vaše prednosti in slabosti v primerjavi z ostalimi možnimi 

izvajalci npr. raznimi društvi, samostojnimi obrtniki, šolami? 



 

 

II 

Moje prednosti so dobro opremljena lončarska delavnica in dovolj ustreznih 

pripomočkov, pomanjkljivost pa se izrazi, kadar je potrebno zelo specifično 

znanje. Napredujem tudi v tem.  

 

5. Kje še vidite vaše priložnosti za izvajanje in ali obstajajo kakšni možni problemi 

(npr. zakonodaja, višje cene materiala in polizdelkov) da se šole ne bi več 

odločale za njih?  

Priložnost je lahko izvajanje delavnic na šoli namesto v Rokodelskem centru. 

Vedno bo težava pri določanju cen tehniških dni. Šole želijo ugodne ponudbe, 

izvajalci pa ne moremo izvajati dejavnosti »pod ceno«. 

 

6. Kakšni so vaši cilji v bodoče: ali imate še interes izvajanja TD na OŠ? 

Želim se izpopolnjevati v oblikovanju keramike. Interes bo, dokler bo 

povpraševanje po tehniških dnevih. 

 

7. Kaj vam je najbolj in kaj najmanj ugajalo pri vašem delu  pri izvedbi TD? 

Najbolj mi ugaja kreativnost, najmanj pa finančne težave in s tem povezano 

prilagajanje. 

 

8. Katerem delu posvetite več pozornosti: strokovni pripravi izvajalcev,  pripravi 

materiala in polizdelkov ali neposredni izvedbi TD …? 

Potrebno je pripraviti material ter izpeljati tehniški dan tako, da vsak otrok pride 

do izdelka. Prav tako je potrebna motivacija in razlaga poteka dela. 

 



 

 

III 

9. Kakšen način dela /katere pristope / metode uporabljate glede na starost  

učencev  pri delu z njimi? Opišite mi najpogostejše oblike vedenja/izvedbe. 

Pogovor o glini in njenih značilnostih, razlaga postopka dela za nek konkreten 

izdelek, demonstracija, pomoč pri oblikovanju, razlaga napak. 

 

10. Pri delu naletite na probleme z učenci (ne sledijo, ne zmorejo naredit…). Kako 

rešite tak položaj in kakšen je rezultat? Ali ste že imeli take izkušnje, če da,  

kako pogosto? 

Predvsem učenci višjih razredov  hitro izgubijo interes. Poskušam jih motivirati 

in jim omogočim svobodno izbiro pri oblikovanju. Omenjene težave se pojavijo 

pri ročnem oblikovanju gline. Pri oblikovanju na lončarskem vretenu teh težav 

ni. Tisti, ki ne sledijo, jim pomagam ali pa podrobneje razložim potek dela.  

 

11. Kako določate primernost/težavnost izdelka/izdelkov učencev? Kje dobite ideje 

za izdelke? Kaj vse upoštevate pri izbiri izdelka?   

Težavnost določam na podlagi izkušenj. Do približno devetega leta je bolj 

primerno ročno oblikovanje gline. Če je želja, prilagodim tudi to, vendar je 

težje, učenci potrebujejo več pomoči. Ideje črpam  iz izkušenj, revij ali 

domišljije. Izdelek mora biti zanimiv in uporaben. 

 

12. Ali menite, da imate dovolj časa za izvedbo in kaj bi spremenili pri sami 

izvedbi? 

Za izvedbo ima dovolj časa. 

 



 

 

IV 

13. Ali menite, da TD prinaša učencu nova znanja, nove spretnosti/veščine, ali 

oboje? Ali se to lahko naučijo/usvojijo tudi v šoli? Poudarite pomembnost, kaj je 

največ. 

Tehniško delo učencem prinašajo nova znanja, predvsem pa krepi motoriko 

prstov. Seveda se lahko določenih spretnosti naučijo tudi v šoli, odvisno od 

profesorja in letnega programa. 

 

14. Ali po izvedbi naredite kakšno vrednotenje/evalvacijo/oceno izvedbe? Če da, 

kako to upoštevate pri vašem delu? 

Sproti ocenjujem, kaj je potrebno izboljšati pri naslednji delavnici. Zgodi se, da 

neka izboljšava pri določeni skupini ne obrodi sadov zaradi razvojnih in drugih 

posebnosti. Potrebno je veliko improvizacije. 

 

9.2  Test znanja (4. razred) 
 

TEST 

IME: ___________________________ 

RAZRED: _____________ 

OBKROŽI SPOL:    M        Ž 

 

Pozorno preberi vprašanja in napiši odgovor. Odgovarjaj s celimi stavki in piši 

čitljivo. 

1. Kje in kako dobimo les? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Po katerih lastnostih lahko eno vrsto lesa ločimo od druge?Obkroži črke pred 

pravilnimi odgovori. 

g) Po barvi                                 

h) Po vonju 

i) Po letnicah 

j) Po skorji 



 

 

V 

k) Po lesnih trakovih 

l) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

 

3. Katere šolske potrebščine, ki jih uporabljaš, so izdelane iz lesa? Naštej jih nekaj. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Kaj potrebuješ, da lahko iz lesa narediš nek izdelek?Obkroži pravilne odgovore.  

g) Načrt za izdelavo 

h) Pomoč sošolca 

i) Material 

j) Primerno trdoto lesa 

k) Orodje 

l) Primerno delovno površino 

 

5. Katera orodja za obdelavo lesa poznaš?Nekaj jih naštej. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Ali lahko v trd les zabiješ droben žičnik? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

Utemelji:____________________________________________________________ 

 

7. Kateri les je za pletenje košaric najbolj ustrezen? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

f) Vrbov les 

g) Češnjev les 

h) Orehov les 

i) Hrastov les 

j) Bukov les 

Utemelji: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Prožnost (upogljivost) lesa je odvisna od: 

f) obremenitve lesa 

g) vrste lesa 



 

 

VI 

h) pogojev rasti 

i) vlažnosti lesa 

j) dolžine lesenega polizdelka 

 

9. Spodaj so pomešane trditve o izdelovanju košaric. S številkami od 1 do 6 jih uredi v 

ustrezno zaporedje. 

___Vanj s kladivom zabijemo lesene paličice. 

___Dodamo držalo za košaro. 

___Pletemo z izmeničnim polaganjem vejice na notranjo in zunanjo stran modela. 

___Pripravimo si vejice iz vrbovega šibja. 

___Pripravimo si model za košarice.  

___S pletenjem začnemo na notranji strani modela.  

 

10. S čim zaščitimo in polepšamo videz lesenih izdelkov? 

____________________________________________________________________ 

 

 

Za testiranje se vam iskreno zahvaljujem! 

 

9.3 Test znanja (5. razred) 
 

TEST 

IME: ________________________ 

RAZRED: __________________ 

OBKROŽI SPOL:    M        Ž 

 

Pozorno preberi vprašanja in napiši odgovor. Odgovarjaj s celimi stavki in piši čitljivo. 

1. Dopolni.  

Če les vpija vodo, se mu poveča __________________, pri tem se razteza. Če pa 

voda iz lesa izhlapeva, pa se lesu _____________________ zmanjšuje. Les se pri 

tem krči.  

 

2. Obkroži DA, če je trditev pravilna. Obkroži NE, če je napačna. 

      Moker les je bolj prožen kot suh.                                             DA        NE 

      Različne vrste lesa imajo različno gostoto.                              DA        NE 

      V  trd les lahko zabijemo droben žebelj.                                  DA        NE 



 

 

VII 

Manjši leseni deski lahko spojim tudi z lepljenjem.                 DA        NE 

 

3. Ali je pri izdelovanju izdelka (npr. lesene peresnice)  s sestavljanjem 

posameznih delov v celoto pomemben vrsti red? 

a) DA 

b) NE 

c) NE VEM 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Pri nekaterem delu z lesom moramo nositi zaščitna sredstva oziroma varovalno 

opremo. Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.  

h) Zaščitna očala s prozornimi stekli 

i) Varovalne rokavice 

j) Pilica za nohte 

k) Gumica za spenjanje dolgih las 

l) Krema za roke 

m) Delovni kombinezon, halja 

n) Pokrivala (kapa, čepica) 

 

5. Ali moramo pri sestavljanju lesnih delov v celoto nositi zaščitna sredstva? Če 

da, katera? 

a) DA:_____________________________________________________________ 

b) NE, ker ne delamo nič takega, da bi jih potrebovali. 

c) NE VEM 

 

6. Kaj je pirograf? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

e) Naprava za vpenjanje lesenih desk. 

f) Naprava za pisanje in risanje vzorcev na les. 

g) Naprava za brušenje in piljenje lesa. 

h) Brusilni stroj. 

 

7. S čim zaščitimo in polepšamo videz končnih izdelkov? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Za opravljeno testiranje se vam iskreno zahvaljujem! 
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9.4 Učna priprava (4. razred) 
 

UČNA PRIPRAVA 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI 

 

Izvajalec: Nika Bracovič 

Šola: OŠ Stara Cerkev 

Razred: 4. 

Predmet: Naravoslovje in tehnika 

Mentor: / 

Datum nastopa: 13. 4. 2012 

Čas trajanja: 8. 00 – 11. 30 

Učna tema: Kaj lahko narediš iz lesa? Obdelovanje trdnih snovi 

Učna enota: Trdota, plastičnost, prožnost, cepljivost 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Izobraževalni cilji 

 

I1: Ugotavlja mehansko (žilavost) lastnost lesa. 

I2: Zna pravilno in varno uporabljati orodja (ključavničarsko kladivo, 

kombinirane klešče, ščipalne klešče, nož za karton). 

I3: Zna poskrbeti za odpadke (lesne ostružke), ki nastanejo pri delu. 

I4: Določi najprimernejšo vrsto lesa (vrba, leska, bukev), ki jo uporabljamo pri 

pletenju košar. 

I5: Utemelji, zakaj je vrbov les najbolj primeren za tovrstno dejavnost. 

I6: Opiše tehnološki postopek pletenja košar. 

I7: Analizira (vrsta rabe in funkcija) uporabo izdelka. 

I8: Ekonomsko vrednotenje izdelka s pomočjo programa Kalkulacije 3.6, priloga 

6.10, XXXI. 

 

Vzgojni cilji 

 

V1: Razvija natančnost in vztrajnost pri pletenju košare. 



 

 

IX 

V2: Razvija pozitiven odnos do ustvarjalnega dela. 

V3: Ohranja kulturno in tehniško dediščino. 

 

Psihomotorični cilji 

 

P1: Pri obdelavi gradiva razvija delovne in fine motorične spretnosti. 

P2: Razvijajo samostojno mišljenje. 

 

Minimalni standardi  in standardi znanja 

Učenci: 

M1: Zna uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva. 

M2: Zna varno uporabljati orodja in pripomočke. 

M3: Zna razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (zaporedje 

dogodkov). 

M4: Zna skrbeti za urejenost delovnega prostora. 

S1: Zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in obdelavo. 

S2: Zna načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve 

in poročati. 

 

Minimalni standardi in standardi preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

M1: Pozna nekaj lastnosti teles in snovi ter razlike in podobnosti med njimi. 

M2: Izdela preprost tehnični izdelek. 

M3: Zna ustrezno ravnati z odpadki. 

S4: Svoje delo predstavi in poroča.  

S1: Razišče, oblikuje in gradi preproste tehnične predmete s sestavljankami in 

gradivi, pozna lastnosti gradiv ter orodij in pripomočke za njihovo obdelavo. 

S2: Organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela.  

 

Cilji preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

C1: Razlikuje preteklost in sedanjost v svojem življenju – 1. razred.  

C2: Spozna vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, delo) – 1. 

razred.  
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C3: Zna uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke – 1., 2., 3. 

razred.  

C4: Povezuje lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikovanje, rezanje, 

lepljenje - 1., 2., 3. razred. 

C5: Pripravi se za delo in po končanem delu pospravi – 2. razred.   

C6: Ve, da v delavnicah iz nekaterih snovi izdelujejo uporabne izdelke – 3. 

razred.  

C7: Ve, da ob delu nastanejo odpadki, za katere je treba poskrbeti – 3. razred.  

C8: Pojasni tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (žilavost) – 4. razred. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure: kombinirana (obravnavanje nove snovi, ponavljanje) 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo. 

Strategija pouka: delovna naloga, konstrukcijska naloga, preizkušanje 

mehanskih lastnosti. 

Delovne tehnike: načrtovanje, sestavljanje. 

Novi pojmi in posplošitve: žilavost, postopki obdelovanja lesa, zaščite lesa. 

Učila in pripomočki, ki jih pripravimo pred izvedbo: 27 modelov lesene 

košarice/27 učencev, vrbovo šibje, podno košare z luknjami, palice za ogrodje 

premera 4 mm in dolžine 130 mm, vrbova roča, lepilo za les. 

Obdelovalna orodja: ključavničarsko kladivo 200g, kombinirane klešče, 

ščipalne klešče, nož za karton, lesni sveder (za izvrtino v lesenem kolutu, priloga 

k učni pripravi 6.3). 

Zarisno in merilno orodje: mizarski svinčnik, kovinsko merilo. 

Naprave: naprava za preizkušanje žilavosti lesa.  

Stroji: vrtalni stroj s stojalom. 

Gradiva (materiali): / 

Varstvo pri delu: speti lasje zaradi zmanjšanja vidljivosti pri delu, pravilna 

uporaba orodja (kladivo, ščipalne klešče), ki ne sme biti poškodovano.  

 

Literatura: 

Za učenca: 
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- [1]A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 4: Učbenik za 

naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 

2009). 

Za učitelja: 

- [2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Naravoslovje in tehnika  (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011) 

- [3] A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 4: Priročnik za učitelje 

(Ljubljana, Založba Rokus, 2006). 

- [4] B. Aberšek, Tehnologija in obdelava gradiv (Radovljica, Didakta, 1995) 

- [5] T. Pahor, Pletarstvo ob tehniških dnevih na predmetni stopnji: diplomsko 

delo(Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2006). 

 

IV. POTEK TEHNIŠKEGA DNE (225 min) 

1 UVAJANJE (30 min) 

1.1 Mobilizacija znanja (15min) 

Učence sprašujem:  

C1(1) VP1: Kakšen material je les? (Les je naraven material.) 

C1, C2(1) VP2: Za kaj so ga nekoč uporabljali? (V pradavnini so ga uporabljali 

kot vir toplote, za izdelavo orodja in orožja, za gradnjo.) Z učenci pogledamo 

nekatere lesene stare predmete, ki so jih prinesli od doma (pručka, pribor, 

šatulje). S tem jim omogočim spoznavanje preteklosti na podlagi konkretnih 

primerov. 

C1, C2(1) VP3: Za kaj ga uporabljamo danes? (Danes je les surovina, ki se 

uporablja predvsem za kurjavo, visoke gradnje, cestne in vodne gradnje, za 

gradnjo mostov, železniških pragov, nepogrešljiv je tudi pri pohištvu oziroma 

notranji opremi, ostrešju, vratih. Kljub porasti uporabe plastike, še vedno 

najdemo veliko igrač iz lesa. Je zelo pomembna sestavina pri nekaterih lesnih 

panogah, kot so strugarstvo, rezbarstvo in mizarstvo. Les ima tudi veliko 

funkcionalno vrednost, ker iz njega pridobivamo celulozo, ki je osnova za papir 

in razstreliva.) 
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C6(1) VP4: Kako ga pridobivamo? (Les pridobivamo z razžagovanjem hlodov, 

ki so debla posekanih dreves.) 

Z metodo pogovora preverim predznanje učencev in jih spodbujam k 

sodelovanju. Učenci odgovarjajo. 

 

1.2 Motivacija (13min) 

Ozrite se po učilnici. Kaj vse je izdelano iz lesa (P2)? (Mize, stoli, omare.) 

Razmislite, katere potrebščine iz lesa pa vi uporabljate (P2). (Čopič, svinčnik, 

ravnilo, barvice.) Pokažem jim nekaj primerov uporabe lesa. Da izdelamo vse te 

izdelke, potrebujemo les.  

Vodim pogovor in jih spodbujam  k iskanju in opazovanju lesenih predmetov v 

učilnici ter k razmišljanju. Pokažem jim nekaj izdelkov iz lesa: zobotrebce, 

skledo, rešeto, košarico, past za miši, leseno skrinjico za nakit.  

 

1.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra (2min) 

Danes bomo spoznali nekatere vrste lesa in pri tem ugotavljali po čem se med 

seboj razlikujejo. Preizkušali bomo žilavost  lesa. Skupaj bomo ugotovili, katera 

vrsta lesa je najbolj primerna za pletenje lesenih košaric, ki jih bomo izdelovali. 

Spoznali boste tudi postopek pridobivanja viter in postopek pletenja košar. To bi 

vam lahko koristilo tudi v bodoče, saj boste bolje poznali vrste dreves in grmov 

ter njihove lastnosti. Košare in tudi druge izdelke pa lahko izdelujete kadarkoli. 

Lahko jih izdelate zase ali pa jih komu podarite.   

Napovem kaj bomo počeli tekom tehniškega dne. Učenci poslušajo. 

 

2 USVAJANJE (30 min) 

2.1 Preizkušanje mehanskih lastnosti lesa – žilavost 

Na mizi imamo pripravljenih nekaj kosov lesa (smreka, bukev, vrba). Ogledamo 

si jih. 
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Po čem se razlikujejo kosi lesa? (Ugotovimo, da se razlikujejo: po barvi, vonju, 

videzu, trdoti.) 

Pripravljeno imamo tudi napravo za preizkušanje udarne žilavosti lesa in vzorec 

lesa vrbe, priloga k učni pripravi 6.3, XXIV. Kladivo na napravi namestimo v 

začetni položaj in ga spustimo, da zaniha. Pri tem kladivo udari ob preizkušanec, 

ki je nameščen med dvema podporama, in se deformira, najprej elastično, nato 

plastično.  

Kaj je žilavost lesa? (Žilavost lesa je določena s tem, ali se ta pri večkratnem 

spreminjanju oblike (zvijanju) zlomi ali ne. Les, ki se pri tem ne zlomi, je žilav – 

les vrbe, jesena, breze.) To lastnost ugotovimo s poskusom. Pri tem pazimo na 

varnost pri delu. Vidimo, da je vlažen les bolj žilav kot suh. (I1, I2, P1) 

Ogledamo si vrbovi veji (dimenzije premer φ 8mm x 50mm), od katerih je en 

vzorec suh, drugi pa namočen v vodo. Vsak učenec poskusi rahlo upogniti 

mokro in suho vrbovo šibje. Kaj ugotovimo? (Moker les je bolj prožen kot suh.) 

To preizkusimo tudi z eksperimentom, ko obe deski obtežimo z utežjo, priloga k 

učni pripravi 6.4, XXVI.  (I1, P2) 

Pripravim napravo za preizkušanje žilavosti lesa in kos lesa vrbe; dimenzije 

55mm dolžine, prečni prerez z dolžino stranice 10 mm, globina zareze 5 mm, 

radij zareze 1 mm). Učence vodim v razmišljanju ter jih spodbujam k 

sodelovanju. Učenci razmišljajo in sodelujejo v razgovoru, opazujejo.  

 

2.2 Pridobivanje in uporaba vrbovega lesa 

Za pletenje potrebujemo surove (sveže) enoletne vrbove šibe. Lahko so tudi 

posušene, a jih je potrebno pred uporabo nekaj dni namakati v vodi, saj vlaga v 

lesu povzroča večjo prožnost lesa in zmanjša možnost lomljivosti. Vzrok tega so 

celice, ki se nahajajo v lesu. Vsaka vlažna celica ima vlažno celično steno, 

zaradi vlage se lažje premikajo, drsijo. Voda v celicah deluje kot transportni 

medij, po katerem se celice lahko gibljejo in izmenjujejo snovi. To posledično 

privede do kvalitetnejših vlaken in boljše elastičnosti lesa.   

Razložim pridobivanje in uporabo vrbovega lesa. Učenci poslušajo.  
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3 URJENJE (120 min) 

Demonstriram, priloga 6.6, kako palice zabijamo s kladivom v izvrtine na dnu. 

Poudarim pravilno in varno uporabo kladiva ter mesto primeža palice, priloga 

6.5.  

Če je palica večje debeline, jo z nožem rahlo odrežemo. Učencem povem, da 

bomo košaro pletli po različnih kriterijih (K), priloga 6.9, zato se razdelijo v tri 

skupine po devet učencev. Kriterije, po katerem dela skupina, imajo učenci na 

listu na sredini mize. Znotraj vsake skupine učence še enkrat razdelim glede na 

vrsto kriterija.  

Vsak učenec dobi svoje podno oziroma dno košare z izvrtinami in palice. Vsaka 

skupina dobi tri ključavničarska kladiva, pri delu si ga izmenjujejo. Razdelim 

(priloga,6.6) jim ovalne modele za notranjost košare, ki palice drži v omenjeni 

obliki, in skrbi, da se ne premikajo.  

Učenci začnejo z delom in pletejo košaro po danih kriterijih. Podroben postopek 

pletenja je opisan v prilogi 6.7. (I2, V1, V2, P1) 

Demonstriram prepletanje, priloga 6,7. Kdor potrebuje pomoč, mu pomagam. 

Zaradi varnosti pri delu s ščipalnimi kleščami jim sama odrežem odvečni del 

palčk in odstranim ovalni model. Razdelim jim še upognjene ročke in 

demonstriram, kako se jih vplete v košaro. Vsak učenec nato samostojno 

posnema in košari doda ročko.  

Pospravimo delovno površino in celotno učilnico. Košare podpišejo in jih 

zložijo na skupen prostor (mizo). (I3) 

 

4 PONAVLJANJE (20 min) 

Zberemo se okoli mize in si ogledamo svoje izdelke. Vsaka skupina ustno 

predstavi svoje izdelke (I8). Ta predstavitev mora vsebovati: 

- ime izdelka, 

- poimenovanje ključnih sestavin oziroma delov košare (vitre, podno, palice, roča, 

ovalni model), 
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- kriterij izdelave in postopek izdelave košare (I6), 

- namen tega izdelka v vsakdanjem življenju (I7), 

- vrednotenje izdelka glede na kriterij in glede na druge izdelke (I7, I8), 

- nekaj idej, kaj bi lahko pri izdelku naredili drugače (P2). 

Ob tem zastavljam učencem vprašanja (VP):  

I1, P2, S1(1, 3): Kako razlikujemo med seboj različne vrste lesa? (Po barvi, vonju, 

videzu, trdoti.) Katera vrsta lesa je bila najustreznejša za pletenje košare? Zakaj? 

(Najustreznejši les je bil vrbov, saj je les dobro cepljiv, prožen, mehak.) 

S1(3): Ali ste občutili kakšno razliko pri postopku pletenja košare z vrbovimi šibami 

različnih debelin? Kakšno? (Tanjši les je bil bolj prožen, upogibljiv, pletenje je bilo 

lažje, saj so bile palice v ogrodju postavljene na krajši razdalji. Z debelejšimi 

vitrami je bilo pletenje trše, bolj naporno.) 

I1, P2, S1(3,4): Zakaj mora biti vrbovo šibje namočeno v vodi preden ga uporabimo 

za izdelovanje košar? (Ker mokrota poveča prožnost lesa.) Ali ste ugotovili kakšno 

razliko med šibami, ki so bile namočene v vodi 12 ur in med tistimi, ki so bile 

namočene 24 ur? (Šibe, ki so bile namočene 12 ur, so bile le delno prepojene z 

vlago, nekaj je je že izhlapelo. Šibe, ki so bile namočene dlje časa, se lažje 

upogibajo, imajo večjo prožnost, košara se lažje plete.) 

P2(2): Kaj moramo paziti pri izdelovanju košar? (Na natančnost, napetost vitre, 

paziti moramo pri delu z orodjem.)  

I7, P2(5): Kaj lahko sklepamo, iz različnih zaključkov skupine?(Najbolj ustrezen za 

pletenje košare je vrbov les, debeline 4mm, namočen 24 ur.) 

 

Učence povabim na ogled izdelkov. Povem jim, kaj mora predstavitev vsebovati (I5, 

I6, I7, I8, M3, S2). Z vprašanji vodim pogovor. Učenci v skupinah predstavijo svoje 

izdelke. 
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5 PREVERJANJE (25 min) 

Da preverim njihovo doseganje ciljev, jim dam učni list z vprašanji (VP).  

V3(2): VP1 (Glede na sliki opiši uporabo lesa nekoč in danes.) 

P2(1): VP2 (Kje dobimo les? Kako ga pridobivamo?) 

M1,S1(1): VP3 (Naštej nekaj načinov obdelovanja lesa.) 

I2(2): VP4 (S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz končnih izdelkov?) 

I1, I2, M1(3): VP5 (Ali lahko v trd les zabiješ droben žebelj?) 

I4, I5, P2(2): VP6 (Kateri les je za pletenje košaric najbolj ustrezen? Obkroži črko 

pred pravilnim odgovorom.) 

I6, V1, P1(3): VP7 (Spodaj so pomešane trditve o izdelovanju košaric. S številkami 

od 1 do 6 jih uredi v ustrezno zaporedje.) 

 

6 PRILOGE K UČNI PRIPRAVI 

6.1 Učni list 

1.  Glede na sliki opiši uporabo lesa nekoč in danes. 

 

Odgovor: V pradavnini so ga uporabljali kot vir toplote, za izdelavo orodja in orožja, 

tudi za gradnjo. Kljub porasti uporabe plastike, so igrače iz lesa še vedno pogoste. Les 

danes uporabljamo predvsem za kurjavo, visoke gradnje, cestne in vodne gradnje, za 
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gradnjo mostov, železniških pragov, nepogrešljiv je tudi pri pohištvu oziroma notranji 

opremi, ostrešju, vratih.  

2. Kje dobimo les? Kako ga pridobivamo? 

Odgovor: Les dobimo v gozdu. Pridobivamo ga z razžagovanjem hlodov, ki so debla 

posekanih dreves. Hlode razžagajo s tračno žago v tramove, gredice in deske. Letve in 

letvice razžagajo s krožnimi žagami. 

 

3. Naštej nekaj načinov obdelovanja lesa. 

Odgovor: merjenje, začrtovanje, pritrjevanje, žaganje, vrtanje, brušenje, piljenje, 

spajanje, površinska zaščita lesa. 

 

4. S čim zaščitimo in spremenimo zunanji videz končnih izdelkov? 

Odgovor: Izdelke prebarvamo z ustreznimi zaščitnimi premazi, prozornimi in barvnimi 

laki na barvni osnovi.  

5. Ali lahko v trd les zabiješ droben žičnik? 

d) DA 

e) NE 

Utemelji:____________________________________________________________ 

Odgovor: Ne. Žičnik se lahko zlomi ali zvije. 

6. Kateri les je za pletenje košaric najbolj ustrezen? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

k) Vrbov les 

l) Češnjev les 

m) Orehov les 

n) Hrastov les 

o) Bukov les 

Zakaj?___________________________________________________________ 



 

 

XVIII 

Odgovor: Najboljši je vrbov les, saj je najbolj mehek in prožen.  

 

7. Spodaj so pomešane trditve o izdelovanju košaric. S številkami od 1 do 6 jih 

uredi v ustrezno zaporedje. 

___Vanj s kladivom zabijemo lesene paličice. 

___Dodamo držalo za košaro. 

___Pletemo z izmeničnim polaganjem vejice na notranjo in zunanjo stran modela. 

___Pripravimo si vejice iz vrbovega šibja. 

___Pripravimo si model za košarice.  

___S pletenjem začnemo na notranji strani modela. 

Odgovor: Zaporedje številk: 2, 6, 5, 3, 1, 4 

 

6.2 Postopek pridobivanja vrbovih viter 

Kljub temu da je mogoče splesti prav dobro in uporabno košaro ali pladenj iz surovih 

vrbovih šib, pa dobimo dosti bolj uporaben material, če si iz šib najprej izdelamo vitre 

in pletemo z njimi. Vitre so obeljene, razcepljene in pooblane šibe. Izdelamo jih lahko 

samo z uporabo noža. Vitre so precej tanjše od šib, njihova debelina je običajno okoli 

1/3 debeline šibe ali manj, zato se veliko lažje upogibajo in pletejo v izdelke. Ker je 

njihova širina skoraj enaka debelini šibe, pa je poraba materiala in s tem teža izdelka 

tudi precej manjša od pletenja s polnimi ali celo neolupljenimi šibami. Šibe z lubjem se 

pri sušenju tudi precej skrčijo. Zato izdelek postane bolj vegast, povečajo pa se tudi 

špranje med posameznimi šibami. Olupljene šibe pa ohranijo svoje dimenzije in izdelki 

so trpežnejši in lepši. Najpreprostejše izdelke iz pletenega šibja lahko izdelamo iz 

surovih šib, ki jih narežemo v grmu ali drevesu. Šibe so enoletni poganjki brez ali skoraj 

brez stranskih vejic. So tanke in dolge in se že brez obdelave lepo upogibajo. Najbolj 

upogljive in uporabne so vrbove šibe, ki jih lahko naberemo spomladi tik pred 

olistanjem in do sredine pomladi. Takrat so lanskoletne šibe polne sokov, ki se 

pretakajo v podlubju. Kasneje proti poletju iz njih poženejo stranski poganjki, pa tudi 

sokovi se v lanskoletnih šibah čez poletje precej posušijo. Druga sezona nabiranja šib je 

v jeseni, ko se nabirajo mladi letošnji poganjki. Ti so še zelo mehki in upogljivi, saj šele 
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čez zimo olesenijo. Zato so za izdelavo viter boljši ti isti poganjki, ki prezimijo na 

drevesu in jih porežemo šele spomladi. 

Šibe čim prej olupimo. Če narezane šibe pustimo nekaj časa na soncu, se sokovi v 

podlubju posušijo in lubje se prilepi na les. Poklicni pletarji šibe pred lupljenjem 

prekuhajo, saj se lubje iz prekuhanih šib lažje  sleče. Šibe kuhajo približno dve uri v 

večji posodi napolnjeni z vodo. Nato še vročo šibo vzamejo iz posode in jo na tanjšem 

delu objamejo z razcepljeno palčko. Nato potegnejo šibo z drugo roko skozi razcepljeno 

palčko proti debelejšemu delu šibe in lubje se sleče. Takšne prekuhane in olupljene šibe 

so tudi na nek način konzervirane, saj se lahko posušijo in shranijo za pletenje v 

zimskem času, ko jih je potrebno samo znova namočiti. Šibe pa lahko olupimo tudi brez 

kuhanja, samo z uporabo noža, čeprav je takšno lupljenje bolj počasno.  

 

 

Slika 1: Olupljena šiba. 

Šibo najprej z nožem vzdolžno zarežemo skozi lubje po celotni dolžini. Nato si 

izdelamo iz koščka šibe lesen klin, s katerim odlepimo rob lubja od lesa po vsej dolžini 

zareze. Ko na takšen način odstranimo lubje skoraj do polovice šibe, lahko dokončno 

olupimo šibo samo s prsti, tako da dobimo trak lubja v enem kosu. Takšno lubje lahko 

znova namočimo v posodi z vodo ali v potoku, da se še bolj omehča in nato previdno 

olupimo povrhnjico lubja, ki jo zavržemo. Iz pridobljenega materiala lahko spletemo 

kar trdno vrvico za privezovanje. Sveže olupljene vrbove šibe so bolj bele od kuhanih. 
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Slika 2: Olupljena šiba, na katero je navito lubje, nož in klin za odstranjevanje lubja. 

 

Slika 3: Primerjava v barvi med sveže olupljeno vrbovo šibo in prekuhano. 

Na fotografiji je primerjava v barvi med sveže olupljeno vrbovo šibo, ki je bolj bele 

barve, in prekuhano vrbovo šibo na sredini, ki ima zaradi snovi ki se izločajo iz lubja 

med kuhanjem bolj rjavo barvo. Pri pletenju košaric lahko kombiniramo obe vrsti šib in 

dobimo barvno zelo lepe vzorce. Spodaj je razcepljena palčka, s katero slečemo lubje iz 

prekuhane šibe od tanjšega proti debelejšemu delu šibe v enem potegu. 

Olupljene šibe razcepimo na tri vitre s posebnim orodjem, ki si ga izrežemo z nožem iz 

okoli 2  do 2,5 cm debele in okoli 5 do 6 cm dolge palice. Na konec palice zarišemo s 
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svinčnikom tri-krako zvezdo. Med posameznimi črtami je kot 120°. Te črte označujejo 

ostrine, ki se srečujejo v strženu palice. Med temi ostrinami izrežemo z nožem dolinice 

(kanalčke), ki naj sežejo okoli 3 cm daleč  proti drugemu koncu palice. 

 

 

Slika 4: Orodje za cepljenje viter. 

To orodje za izdelavo viter uporabimo na naslednji način. Olupljeno šibo najprej 

odrežemo nekoliko preč od vrha, da dobimo ustrezno debelino za nadaljnje cepljenje. 

Pretanek vrh šibe se lahko uporabi v celoti in ga ni potrebno cepiti. Šibo na tanjšem delu 

najprej z nožem zarežemo skozi stržen v obliki tri-krake zvezde.  
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Slika 5: Cepljenje šibe na tri vitre. 

Nato prej opisano orodje z ostrinami potisnemo v zareze in razcepimo šibo v tri vitre. 

Postopek je zelo enostaven in kontroliran, če držimo orodje in šibo z rokama blizu 

skupaj. Tako pridobljene vitre imajo v sredini še ostanek stržena, ki ga je potrebno 

pooblati z nožem.  

 

Slika 6: Skobljanje vitre z nožem. 

Vitro položimo na ravno podlago, nanjo pritisnemo rezilo noža pod ostrim kotom kot 

pri obliču in vlečemo vitro pod nožem v nasprotni smeri, da posnamemo stržen in še 

nekoliko notranjega lesa vitre. Tako izdelane vitre so gotove in primerne za pletenje. 
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6.3 Postopek preizkušanja udarne žilavosti lesa 

Pred seboj imamo napravo za preizkus udarne žilavosti lesa. Preizkušanec (vrbov kos 

lesa), dolžine 55 mm s prečnim prerezom z dolžino stranice 10 mm, položimo med dve 

podpori, ki sta med seboj oddaljeni 40 mm. V preizkušancu je v sredi dolžine narejena 

zareza, pri kateri globina znaša 5 mm, radij zareze pa 1 mm. Kladivo (utež), mase 500 

g,  primemo in ga dvignemo iz mirovne lege za nek kot (običajno 160°) ter ga spustimo, 

da zaniha na ročici 170 mm. Pri tem udari ob preizkušanec, ki je položen na podpore 

tako, da se zareza nahaja na nasprotni strani udarca kladiva. Pri tem štejemo število 

potrebnih poskusov/nihajev, da zlomimo preizkušanec. Več kot je potrebnih 

nihajev/preizkusov, večja je žilavost. Preizkušanec se najprej deformira elastično, nato 

plastično. Pojavijo se razpoke, napredujejo, dokler se preizkušanec ne razpolovi. 

 

6.4 Navodila za varno delo z orodji in pripomočki 

Pred delom zaščitimo delovno površino s časopisnim papirjem. Kjer učenci zabijajo 

palice v izvrtine, damo leseno desko. Pri delu uporabljamo ključavničarsko kladivo, ki 

ga drugače hranimo v lesenih stojalih, na katera jih obesimo za glavo kladiva. Da pri 

delu s kladivom ne pride do poškodb, moramo poskrbeti, da glava kladiva ni razmajana, 

Slika 7: Preizkus udarne žilavosti lesa. 
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saj lahko ob udarcu nekontrolirano odleti. Glava kladiva mora biti zavarovana s 

kovinskim zapiračem. Nevarno je lahko tudi ob zdrsu kladiva iz roke ali če se ročaj 

zlomi. Zato mora biti držalo ovalno z ojačenim koncem. Kladiva s počenim ali 

poškodovanim ročajem nikoli ne uporabljamo. Nevarno je tudi delo s kladivom z 

iztrošeno glavo.  

Pri uporabi kladiva si morajo učenci nadeti predpasnik in zaščitna očala. Pozorni 

moramo biti pri izbiri velikosti kladiva, saj se lahko s prevelikim kladivom ob 

nenatančnem udarcu udarimo po prstih, s premajhnim kladivom pa bomo udarjali 

premočno in zato težje nadzorovali kladivo. Nikoli s kladivom ne udarjamo po drugem 

kladivu.  

 

6.5 Postopek zabijanja palic v izvrtine 

Učenci vzamejo dno košare, na katerem so že izvrtine. Dobijo palice, premera 4mm, 

dolžine 130 mm, in kladiva. Premer izvrtine je malo manjši od premera palic. Te 

vtaknemo v izvrtine. Palico primemo s prsti približno 40 mm od vrha in jih do konca 

zabijemo s kladivom. Kladivo držimo v višini prsi približno na sredini držala. Paziti 

moramo, da ne udarjamo premočno. S palicami zapolnimo vse izvrtine.  

 

6.6 Postopek pletenja košare 

Ko učenci dobijo dno košare z izvrtinami, vanje s ključavničarskim kladivom zabijejo 

palice. Na dno namestimo ovalni model, ki se z notranje strani dotika palic in skrbi, da 

se te ne premikajo.  
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Slika 8: Modeli za oblikovanje notranjosti košare. 

 

 

Slika 9: Model nameščen v notranjosti izdelka. 

 

Vzamemo namočeno vitro in si izberemo mesto začetka pletenja. Pletenje se začne na 

notranji strani modela in palice, jo zataknemo, naprej izmenjaje pletemo od spodnje 

strani modela navzgor.  
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Slika 10: Postopek pletenja košare 1. 

 

Slika 11: Postopek pletenja košare 2. 

 

Ko spletemo do vrha, s kleščami odščipnemo štrleče dele palic. Po želji na koncu 

dodamo še ročaj. V tem primeru vzamemo malo debelejšo upognjeno vitro in naostrimo 

oba konca vitre v špico. En konec zataknemo na eno stran košare, drug konec pa 

zataknemo vzporedno s prvim, na drug konec košare.   
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Slika 12: Končna faza pletenja košare. 

Za lažjo predstavo samega postopka pletenja in sestavnih delov košare je priložen 

posnetek: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z0ohQiIPGjc&feature=related 

6.7 Postopek pletenja košare po kriterijih 

Prva skupina dobi šibje iz različnih vrst lesa. Trije učenci pletejo iz vrbovega lesa, drugi 

trije iz leskovega in ostali trije iz bukovega (I1, I4). Druga skupina dobi vrbovo šibje 

različnih debelin. Trije učenci pletejo košaro iz 4mm šib, drugi trije iz 7mm šib in ostali 

trije iz šib, 10mm debeline. Tretja skupina dobi vrbovo šibje enake debeline. Ker 

preizkušamo pletenje košar glede na vlažnost lesa, dobijo trije učenci suh les, drugi trije 

vlažen les, namočen v vodi 12 ur, ostali trije pa dobijo vlažen les, namočen 24 ur (I1). 

 

6.8 Kriteriji 

Kriterije razdelimo skupinam, tako da vsaka skupina dobi svojega, in nadaljuje delo po 

navodilih. 

Skupina 1: K1: vrsta lesa (vrba, leska, bukev). 

Skupina 2: K2: premer lesenih palic, šib (ϕ4mm, ϕ7mm, ϕ10mm). 

Skupina 3: K3: vlažnost lesa, uporabimo vrbovo šibje (suh les, vlažen les (namočen 12 

ur), vlažen les (namočen 24 ur)). 

http://www.youtube.com/watch?v=Z0ohQiIPGjc&feature=related
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6.9 Izračun cene izdelka 

Izdelava pletene košare iz vrbovih viter 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,84 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 17,77 € 
 

Izdelava pletene košare iz leskovih viter 
 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 
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2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: leskov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,09 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,91 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 18,24 € 
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Izdelava pletene košare iz bukovih viter 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: bukov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,97 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 18,60 € 
 

Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, premer 4 mm 

 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 
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2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,84 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 17,77 € 
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Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, premer 7 mm 

 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 7 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,08 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,89 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 18,12 € 
 

 

Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, premer 10 mm 

 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 
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2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,11 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,95 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 18,48 € 
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Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, suh les 

 
Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,84 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 17,77 € 

 

 

Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, namočen les 12 ur 

 
Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

 



 

 

XXXIX 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,84 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 17,77 € 
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Izdelava pletene košare iz vrbovih viter, namočen les 24 ur 

 

 
Poročilo o izračunu cene za izdelek 

 

Izdelek: Pletena košara 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 4 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: dno košare z izvrtinami 

    Pozicija: 1 

    Material: vrbov les 

    Mere: 120 x 10 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,21 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 13 

    Predmet: palic 

    Pozicija: 2 

    Material: vrbov les 

    Mere: 4 x 130 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 10 

    Predmet: viter 

    Pozicija: 3 

    Material: vrbov les 

    Mere: 500 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,05 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: ročaj 

    Pozicija: 4 

    Material: vrbov les 

    Mere: 400 x 4 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,07 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava košare" je potrebno 90 min 

  Skupaj: 10,50 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,84 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 17,77 € 

 

9.5 Učna priprava (5. razred) 
 

UČNA PRIPRAVA 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI 

 

Izvajalec: Nika Bracovič 

Šola: OŠ Stara Cerkev 

Razred: 5. 

Predmet: Naravoslovje in tehnika 

Mentor: / 

Datum nastopa: 14. 4. 2012 

Čas trajanja: 8. 00 – 11. 30 

Učna tema: Sile in gibanja 

Učna enota: Naprave in stroji (konstrukcijske zbirke), strategija montaže in 

razstavljanja 
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II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Izobraževalni cilji 

Učenec: 

I1: Spozna mehansko lastnost (trdota) snovi. 

I2: Zna prikazati sestavne dele lesene peresnice. 

I3: Zna pravilno in varno uporabljati orodja (ključavničarsko kladivo). 

I4: Ugotovi najprimernejšo vrsto lesa (bukov les), ki jo uporabljamo sestavljanju 

peresnic. 

I5: Utemelji postopek sestave peresnice. 

I6: Analizira uporabo izdelka (določi namen izdelka in za kaj ga uporabljamo). 

I7: Ekonomsko vrednotenje izdelka s pomočjo programa Kalkulacije 3.6, 

priloga, LVII. 

 

Vzgojni cilji 

Učenec: 

V1: Razvija natančnost in vztrajnost pri delu. 

V2: Razvija pozitiven odnos do ustvarjalnega dela. 

V3: Ohranja kulturno in tehniško dediščino. 

 

Psihomotorični cilji 

Učenec: 

P1: Gradi model lesene peresnice, jo preizkusi in vrednoti.  

P2: Pri obdelavi gradiva razvija delovne in fine motorične spretnosti. 

P3: Razvija samostojno mišljenje. 

 

Minimalni standardi  in standardi znanja 

Učenec: 

M1: Zna opredeliti lastnosti snovi. 

M2: Zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob 

tem varno uporabljati orodja. 

M3: Zna uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva. 

M4: Zna načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke in predlagati 

izboljšave. 



 

 

XLIII 

M5: Zna varno uporabljati orodja in pripomočke. 

M6: Zna skrbeti za urejenost delovnega prostora. 

S1: Zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave. 

 

Standardi preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

S1: Pozna nekaj lastnosti snovi ter razlike in podobnosti med njimi. 

S2: Razišče, oblikuje in gradi preproste tehnične predmete s sestavljanjem, 

pozna lastnosti gradiv ter orodij in pripomočke za njihovo obdelavo. 

S3: Izdela preprost tehnični izdelek. 

S4: Opazuje, primerja, poišče povezave, sklepa. 

S5: Organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela.  

S6: Svoje delo predstavi in poroča.  

S7: Izdeluje in preizkuša izdelke ter predlaga izboljšave. 

 

Cilji preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

C1: Zna uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke – 1. razred.  

C2: Povezuje lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikovanje, lepljenje – 1. 

razred. 

C3: Zna dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi – 

2. razred. 

C4: Pripravi se za delo in po končanem delu pospravi – 2. razred.   

C5: Ve, da v delavnicah iz nekaterih snovi izdelujejo uporabne izdelke – 3. 

razred.  

C6: Ve, da ob delu nastanejo odpadki, za katere je treba poskrbeti – 3. razred.  

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure: kombinirana (obravnavanje nove snovi, ponavljanje). 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo. 
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Strategija pouka: delovna naloga, konstrukcijska naloga, preizkušanje 

tehnoloških lastnosti. 

Delovne tehnike: načrtovanje, sestavljanje. 

Novi pojmi in posplošitve: postopki obdelovanja lesa, zaščite lesa. 

Učila in pripomočki, ki jih pripravimo pred izvedbo: lesene deščice, barve za 

les,  lepilo za les, kotnik, jeralnik, vijačni sveder, brusilni papir zrnatosti 60, 

žeblji (gladki, brez nagiba, s premerom 2,1 mm  in dolžino 40 mm), premaz za 

les na vodni osnovi, vzporedni primež. 

Obdelovalna orodja: ključavničarsko kladivo 200g, žaga za kovino (lokasta), 

lisičji rep, ploščata pila s križnim nasekom. 

Zarisno in merilno orodje: kovinski merilni trak. 

Naprave: naprava za preizkušanje trdote lesa. 

Stroji: / 

Gradiva (materiali): / 

Varstvo pri delu: speti lasje zaradi zmanjšanja vidljivosti pri delu, pravilna 

uporaba orodja (kladivo, ščipalne klešče), ki ne sme biti poškodovano, priloga k 

učni pripravi 6.5, XXVI.  

 

Literatura: 

Za učenca: 

- A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 5: Učbenik za 

naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 

2010). 

 

Za učitelja: 

- A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Naravoslovje in tehnika  (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011) 

- B. Aberšek, Tehnologija in obdelava gradiv (Radovljica, Didakta, 1995). 

- I. Furlan, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 5: Priročnik za učitelje 

(Ljubljana, Založba Rokus, 2004). 
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IV. POTEK TEHNIŠKEGA DNE (225 min) 

 

1 UVAJANJE (30 min) 

 

1.1 Mobilizacija znanja 

Če se spomnite, smo se že v 4. razredu pogovarjali o lesnih gradivih in izdelkih, 

ki jih lahko iz njega izdelamo. Ponovimo svoje znanje. Učencem zastavljam 

vprašanja (VP):  

S4(1) VP1: Kje največkrat uporabljamo lesna gradiva? Pomislite na šolo, dom, 

okolje. (Igrače, pohištvo, stavbno pohištvo, gradbeništvo, lesne panoge.) 

 S2(2) VP2: Zakaj je pri tem les boljši od ostalih surovin? (Boljši je zaradi 

majhne gostote, lahke obdelave, trajnosti in nizke cene.) 

P3(3) VP3: Če ima les toliko pozitivnih lastnosti, zakaj ga ne uporabljamo še na 

ostalih področjih? (Zaradi občutljivosti na glive in živalske zajedavce, 

nehomogenosti in delovanja lesa.) 

M2,M4,C2(1) VP4: Katere načine za obdelovanje lesa poznamo? (merjenje, 

začrtovanje, pritrjevanje, žaganje, vrtanje, brušenje, piljenje, spajanje, 

površinska zaščita lesa.) 

 

1.2 Motivacija 

Kaj mislite, je les pomembna surovina? Ozrite se po učilnici. Ali izdelki iz lesa 

prevladujejo? Zakaj? Ali bi lahko te izdelke iz lesa nadomestili z izdelki iz 

drugih materialov? Pogled usmerite skozi okno. Iz katerega materiala so 

večinoma otroška igrala? Ali bi tukaj namesto lesa lahko uporabili kakšen drug 

material? Zakaj?(P3) 

(Da, les je pomembna surovina. Izdelki iz lesa večinoma prevladujejo. Mize in 

stoli bi bili lahko tudi iz plastike, prav tako tudi omare. Vendar je les tu 

pomemben tudi iz ekoloških razlogov. Otroška igrala bi bila lahko iz drugih 
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materialov, vendar je les trajnejši, lažje se ga obdela, je varnejši od kovine, 

plastike.) 

V levi roki držim leseno žlico, v desni pa imam plastično žlico. Z enake višine ju 

spustim na tla. Vidimo, da nobena od žlic ni poškodovana. Zopet primem v roke 

leseno žlico in jo sedaj poskušam prelomiti na pol. Enako poskušam narediti s 

plastično žlico. Vidimo, da se ta prelomi. Iz tega sklepamo, da sta oba materiala, 

tako les kot plastika, vzdržljiva, odporna, vendar ko poskušamo na plastično 

žlico delovati z neko silo, se ta zlomi, površina se deformira.   

Ob vprašanjih vodim pogovor in učence spodbujam  k sodelovanju, 

samostojnemu razmišljanju in sklepanju. Učenci sodelujejo v pogovoru, 

razmišljajo. 

1.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra 

Danes bomo ugotovili, da se pri nekaterih pojavih spremenijo lastnosti snovi, 

spoznali bomo različna orodja in pripomočke za obdelavo lesa. Nato bomo iz 

lesenih gradnikov sestavili peresnico. Namen tega je širjenje in poglobitev 

znanja o lesnih gradivih. To znanje boste lahko uporabili doma v delavnicah, 

kasneje pri študiju in morebitni zaposlitvi v tej smeri. Poznavanje nekaterih 

obdelovalnih orodij in pripomočkov služi za splošno razgledanost. Končni 

izdelek pa vam bo lahko služil kot unikatna šolska potrebščina, ki jo boste 

uporabljali.   

Napovem,  kaj bomo počeli tekom tehniškega dne. Učenci poslušajo. 

2 USVAJANJE (30 min) 

2.1 Preizkušanje mehanske lastnosti lesa - trdota 

Na mizi imamo pripravljeno napravo za preizkušanje trdote lesa in vzorca lesa 

bukve in smreke, priloga k učni pripravi 6.2, LI. Utež z žičnikom namestimo v 

začetni položaj in spustimo po cevi. Opazujemo sled žičnika v kosu lesa (premer 

luknje). 

Kaj je trdota lesa? (Trdota lesa je določena s tem, kako močno se upira les, če 

prodira vanj drugo, bolj trdo telo.) To lastnost ugotovimo s poskusom. Pri tem 

pazimo na varnost pri delu. Vidimo, da je les bukve trši od lesa smreke. Pri tem 

poudarimo, da je trdota lesa pomembna predvsem zaradi trajnosti lesa, se ne 
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obrablja hitro, kar je pri peresnici ključno. V peresnici iz tršega lesa se naj ne bi 

poznale konice svinčnikov, pa tudi obraba samega pokrova bi bila manjša. (I1, 

I2, P1) 

Učencem pokažem napravo. Razlagam jim in jih uvajam v nov pojem. 

Spodbujam  njihovo razmišljanje. Učenci sodelujejo, razmišljajo in odgovarjajo 

na vprašanja. 

 

2.2 Obdelovalna orodja in pripomočki 

Zberemo se v krogu okoli mize, na kateri so razstavljeni različni pripomočki in 

orodja za obdelavo lesa: kotnik, kovinski merilni trak, vzporedni primež, 

jeralnik, lisičji rep, žaga za kovino (lokasta), vijačni sveder, ključavničarsko 

kladivo 200g, brusilni papir zrnatosti 60, ploščata pila s križnim nasekom, žeblji 

(gladki, brez nagiba, s premerom 2,1 mm  in dolžino 40 mm), premaz za les na 

vodni osnovi, pirograf. Obravnavamo vsakega posebej. (I3, M5) 

Sprašujem jih: Kateri predmet vam je najbolj znan in s katerim imate najmanj 

izkušenj? Zakaj? Ali ga znate pravilno poimenovati? Za kaj se uporablja? (P3) 

Primer: Najbolj mi je znan žebelj. Velikokrat ga uporabljam, ko v delavnici 

pomagam očetu. Z njim spojim skupaj dve deski. Pri tem uporabljam tudi 

kladivo, s katerim žebelj zabijem. Najmanj mi je znan jeralnik, saj ne vem pri 

čem se uporablja.  

 

Pri obravnavi pripomočkov in orodij se ustavimo pri manj znanih in jih pravilno 

poimenujemo. Ob tem povem, za kaj se uporablja. Povem tudi, da bomo danes v 

večji meri uporabljali predvsem brusilni papir, lepilo za les, barve za les in 

kladivo. (I3, P3) 

Pokažem jim obdelovalna orodja in pripomočke. Z vprašanji usmerjam učence 

in jih spodbujam k pogovoru. Učenci sodelujejo v razgovoru. 

 

 

 

 



 

 

XLVIII 

3 URJENJE (120 min) 

 

Učenci zaščitijo delovno površino s časopisnim papirjem in lesenimi podlagami. 

Pokažem jim leseno peresnico, ki jo bomo izdelali. Učence razdelim glede na 

kriterije v tri skupine po šest. Vsaka skupina ima na mizi napisan svoj kriterij 

(K) izdelave peresnice, priloga 6.3, LIII. Učenci po kriterijih izdelajo peresnico. 

Vsi na pokrov peresnice narišejo svoj poljuben vzorec, ki ga obogatijo z barvami 

za les.  Na koncu za seboj pospravimo. (I3, V1, V2, P1, P2 ) 

*Opomba: Če bi imeli možnost obiska šolske delavnice in sodelovanja s 

hišnikom, bi si koščke lesa odrezali sami, nastale pa bi unikatne in domiselne 

lesene peresnice. Seveda bi z učenci prej narisali ustrezno skico in načrt z 

merami. 

 

Učencem pomagam zaščititi površino. Pokažem  model peresnice. Dam jim 

lesene gradnike, da sami sestavijo svoj model glede na dane kriterije. Učenci 

opazujejo demonstracijo in začnejo z delom. Po končanem delu pospravijo. 

 

4 PONAVLJANJE (20 min) 

Zberemo se okoli mize in si ogledamo svoje izdelke. Prostovoljec ustno 

predstavi svoj izdelek. Ta predstavitev mora vsebovati: 

- ime izdelka, 

- kriterij izdelave, 

- postopek izdelave peresnice, 

- vrednotenje lastnega dela v primerjavi z drugimi v skupini, 

- namen tega izdelka v vsakdanjem življenju, 

- nekaj idej, kaj bi lahko pri izdelku naredili drugače (P3, M4). 

Učence povabim na ogled izdelkov. Skupina predstavi svoj izdelek. Povem jim, 

kaj mora predstavitev vsebovati. Z vprašanji vodim pogovor. Učenci po 

skupinah predstavijo svoje delo. 

 

5 PREVERJANJE (25 min) 

Učencem razdelim učne liste, priloga 6.1, z vprašanji (VP).  
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M3,S1(2): VP1 (Naštej nekaj obdelovalnih postopkov lesa.) 

M5,I3(1): VP2 (Oglej si slike in pod vsako napiši, katero orodje oziroma 

pripomoček predstavlja.) 

P2,P3,M1(2): VP3 (Kdaj je smiselno brušenje lesa in kdaj piljenje?) 

M4,V1(2): VP4 (Ali je pri izdelovanju izdelka lesene peresnice s sestavljanjem 

posameznih delov v celoto pomemben vrsti red?) 

M5(1): VP5 (Kaj je pirograf? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.) 

M4,V2(1): VP6 (S čim zaščitimo in polepšamo videz končnih izdelkov?) 

 

6 PRILOGE K UČNI PRIPRAVI 

6.1 Učni list 

1. Naštej nekaj obdelovalnih postopkov lesa. 

Odgovor: merjenje, začrtovanje, pritrjevanje, žaganje, vrtanje, brušenje, 

piljenje, spajanje, površinska zaščita lesa 

 

2. Oglej si slike in pod vsako napiši, katero orodje oziroma pripomoček 

predstavlja. 

________________            ______________________           ________________ 

 

 

 

Odgovor: 

Slika 1: vzporedni primež 

Slika 2: lisičji rep 

Slika 3: ploščata pila 

 

3. Kdaj je smiselno brušenje lesa in kdaj piljenje? 

Pilo uporabimo za odvzemanje manjših količin lesa takrat, ko z brusilnim 

papirjem ne moremo brusiti.  

 

4. Ali je pri izdelovanju izdelka lesene peresnice s sestavljanjem posameznih 

delov v celoto pomemben vrsti red? 

d) DA 
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e) NE 

 

Utemeljitev: 

_____________________________________________________________ 

 

5. Kaj je pirograf? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

i) Naprava za vpenjanje lesenih desk. 

j) Naprava za pisanje in risanje vzorcev na les. 

k) Naprava za brušenje in piljenje lesa. 

l) Brusilni stroj. 

6. S čim zaščitimo zunanjo površino končnih izdelkov? 

_____________________________________________________________ 

 

6.2 Preizkus trdote lesa 

 

Trdoto lesa bomo preverili z napravo za preizkušanje trdote, ki je sestavljena iz dveh 

spojenih stebrov (nosilni in podporni), dveh konzol na nosilnem stebru, aluminijaste 

cevi ϕ50 x 1,5 x 370 mm. Za preizkus potrebujemo še kovinsko 500g utež, žičnik 

gladek brez nagiba ϕ 2 x 30 mm, leseni vstavek  ϕ 45 x 10 mm, lesena vzorca bukve 

in smreke 100 x 100 x 15 mm, kovinsko ravnilo. Na lesenem vstavku označimo 

sredino, kjer naredimo izvrtino v manjšem premeru kot ga ima žičnik. Ta žičnik 

nato namestimo v izvrtino. Pritrdimo ga na vstavek, to pa nato prilepimo na dno 

uteži. Najprej namestimo lesen vzorec bukve na podstavek pod cev. Utež z žičnikom 

nato namestimo v začetni položaj, kot prikazuje slika 18, in spustimo. Opazujemo 

sled, ki jo je pustil žičnik v kosu lesa, in izmerimo premer luknje. Enak postopek 

ponovimo še z vzorcem lesa smreke/jelka. 



 

 

LI 

 

Slika 13: Naprava za preizkušanje trdote lesa. 

 

Povem, da je bukov les trši od smrekovega. Zato je sled (odtis/vdor) žičnika na 

vzorcu smreke večja (globlja), saj je površina manj odporna na mehansko obrabo.  

 

6.3 Kriteriji izdelave lesene peresnice 

 

K1: vrsta lesne zveze (mozničenje, rogljičenje) 

K2: vrsta lesa (balsa, bukev, lipa) 

K3: površinska obdelava lesa (nebrušen les, grobo brušen les – zrnatost brusnega 

papirja 80, fino brušen les - zrnatost brusnega papirja 140) 

 

6.4 Postopek sestavljanja peresnice po kriterijih 

 

Prva skupina izdeluje lesene peresnice po K1. Dobijo gradnike, nato pa po metodi 

»poskusi in napake« poskušajo sestaviti model peresnice. Znotraj skupine se še 

razdelijo tako, da polovica učencev sestavlja z mozničenjem (spajanje kosov lesa z 

mozniki), druga polovica pa z rogljičenjem (kosi lesa so oblikovani tako, da spojeni 

segajo drug v druge). 
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Druga skupina izdeluje peresnice po K2. Dobijo gradnike iz različnih vrst lesa, 

enakih velikosti. Znotraj skupine se razdelijo tako, da dva učenca dobita gradnike iz 

balse, druga dva učenca iz bukve, ostala dva pa dobita gradnike iz lipe. Z enako 

metodo kot prva skupina poskušajo s sestavljanjem gradnikov v model. 

 

Tretja skupina izdeluje peresnice po K3. Dobijo gradnike iz bukovine, spajajo po 

metodi rogljičenja. Znotraj skupine se razdelijo tako, da dva učenca spajata iz 

nebrušenega lesa, druga dva iz grobo brušenega lesa, ostala dva pa iz fino brušenega 

lesa. Učenci znotraj te skupine ugotavljajo podobnosti in razlike njihovih spajanj, na 

koncu pa izdelke premažejo s premazom za les na vodni osnovi.  

 

Prediskutirajo med sabo, kdo je porabil največjo količino premaza, kdo najmanj in 

zakaj ter v katerem primeru je bilo delo težje. 

 

 

6.5 Sestavni deli peresnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Zadnja, sprednja stran peresnice in dno. 
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 Slika 15: Leva in desna stranica peresnice ter pokrov. 

 

 

Slika 16: Sestavljena peresnica. 
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6.6 Montažna risba lesene peresnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  Izračun cen izdelka 

Izdelava lesene peresnice po postopku mozničenja 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

Slika 17: Montažna risba peresnice (merilo 1 : 2). 
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----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 
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4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 
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    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 

 

 

Izdelava lesene peresnice po postopku rogljičenja 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 
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    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 
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    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 
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  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 

 

 

Izdelava lesene peresnice iz lesa balse 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica1 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

 

Število elementov: 6 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: balsa 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 
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    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: balsa 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: balsa 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: balsa 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,14 € 

 

5. element: 

----------- 
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1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: balsa 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,14 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: balsa 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,15 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,24 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 14,03 € 
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Izdelava lesene peresnice iz lesa bukve 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

3. element: 
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----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 
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6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 

 

 

Izdelava lesene peresnice iz lesa lipe 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica2 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 
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Število elementov: 6 

 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: lipa 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,08 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: lipa 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,08 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: lipa 
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    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,08 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: lipa 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: lipa 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 
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    Pozicija: 6 

    Material: lipa 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,11 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,19 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,74 € 

 

 

Izdelava lesene peresnice iz nebrušenega lesa 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 
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    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 
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    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 
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  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 

 

 

Izdelava lesene peresnice iz grobo brušenega lesa 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 
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1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 
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5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 
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Izdelava lesene peresnice iz fino brušenega lesa 

 

Poročilo o izračunu cene za izdelek 

Izdelek: Lesena peresnica 

Avtor:   Učenec 

Datum:   29. oktober 2012 

Cena je bila izračunana v 1. ravni. 

 

Število elementov: 6 

1. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Dno peresnice 

    Pozicija: 1 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 66 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

2. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Leva stranica 

    Pozicija: 2 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 
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3. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Desna stranica 

    Pozicija: 3 

    Material: bukev 

    Mere: 212 x 32 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,10 € 

 

4. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Sprednji gradnik 

    Pozicija: 4 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 24 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,12 € 

 

5. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Zadnji gradnik 

    Pozicija: 5 

    Material: bukev 

    Mere: 66 x 32 

3. Cene materialov: 
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    Cena za en kos: 0,12 € 

 

6. element: 

----------- 

1. Kupljen element 

2. Podatki iz kosovnice: 

    Kos: 1 

    Predmet: Pokrov 

    Pozicija: 6 

    Material: bukev 

    Mere: 204 x 58 

3. Cene materialov: 

    Cena za en kos: 0,13 € 

 

Cena delovnih operacij: 

  Za operacijo "Izdelava" je potrebno 60 min 

  Skupaj: 8,00 € 

 

Ostali stroški: 

  Cena dela (zaslužek): 3,00 € 

  Ceni je vključen tudi davek na dodano vrednost (19%). 

  Skupaj: 5,22 € 

 

-------------------------------------------------- 

                                     Cena: 13,89 € 

 

9.7 Učna priprava za že izveden tehniški dan (4. razred) 

 

UČNA PRIPRAVA 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI 

 

Izvajalec: Rokodelski center Ribnica 

Šola: OŠ Stara Cerkev 
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Razred: 4. 

Predmet: Naravoslovje in tehnika 

Mentor: Danica Starc 

Datum nastopa: 13. 4. 2012 

Čas trajanja: 8. 00 – 11. 30 

Učna tema: Kaj lahko narediš iz lesa? Obdelovanje trdnih snovi 

Učna enota: Trdota, plastičnost, prožnost, cepljivost 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Izobraževalni cilji 

 

I1: Ugotavlja mehanske lastnosti lesa (prožnost). 

I2: Zna pravilno in varno uporabljati orodja (ščipalne klešče, ključavničarsko 

kladivo, nož za karton). 

I3: Zna poskrbeti za odpadke, ki nastanejo pri delu (lesene ostružke in odrezke, 

dele vrbovih viter). 

I4: Določi najprimernejšo vrsto lesa, ki jo uporabljamo pri pletenju košar. 

I5: Utemelji, zakaj je vrbov les najbolj primeren za tovrstno dejavnost. 

I6: Vrednoti (ga kritično oceni glede na kriterije) lasten izdelek in ga primerja z 

drugimi. 

 

Vzgojni cilji 

 

V1: Razvija natančnost in vztrajnost pri pletenju košare. 

V2: Razvija pozitiven odnos do ustvarjalnega dela. 

V3: Ohranja kulturno in tehniško dediščino. 

 

Psihomotorični cilji 

 

P1: Pri obdelavi gradiva razvija delovne in fine motorične spretnosti. 

P2: Razvijajo samostojno mišljenje. 

 

 



 

 

LXXVIII 

Minimalni standardi  in standardi znanja 

Učenci: 

M1: Zna uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva. 

M2: Zna varno uporabljati orodja in pripomočke. 

M3: Zna razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (zaporedje 

dogodkov). 

M4: Zna skrbeti za urejenost delovnega prostora. 

S1: Zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in obdelavo. 

S2: Zna načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve 

in poročati. 

 

Minimalni standardi in standardi preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

M1: Pozna nekaj lastnosti teles in snovi ter razlike in podobnosti med njimi. 

M2: Izdela preprost tehnični izdelek. 

M3: Zna ustrezno ravnati z odpadki. 

S4: Svoje delo predstavi in poroča.  

S1: Razišče, oblikuje in gradi preproste tehnične predmete s sestavljankami in 

gradivi, pozna lastnosti gradiv ter orodij in pripomočke za njihovo obdelavo. 

S2: Organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela.  

 

Cilji preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

C1: Razlikujejo preteklost in sedanjost v svojem življenju – 1. razred.  

C2: Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, delo) – 1. 

razred.  

C3: Zna uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke – 1., 2., 3. 

razred.  

C4: Povezuje lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikovanje, rezanje, 

lepljenje - 1., 2., 3. razred. 

C5: Pripravi se za delo in po končanem delu pospravi – 2. razred.   

C6: Ve, da v delavnicah iz nekaterih snovi izdelujejo uporabne izdelke – 3. 

razred.  

C7: Ve, da ob delu nastanejo odpadki, za katere je treba poskrbeti – 3. razred.  
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C8: Pojasni tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (trdota, cepljivost, prožnost) 

– 4. razred. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure: kombinirana(obravnavanje nove snovi, ponavljanje) 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo 

Strategija pouka: delovna naloga, konstrukcijska naloga 

Delovne tehnike: načrtovanje, sestavljanje 

Novi pojmi in posplošitve: prožnost, postopki obdelovanja lesa, zaščite lesa 

Učila in pripomočki, ki jih pripravimo pred izvedbo: 24 modelov lesene 

košarice (oziroma toliko, kolikor je učencev), vrbovo šibje, podno košare z 

luknjami, paličice za ogrodje, vrbova roča, lepilo za les 

Obdelovalna orodja: ključavničarsko kladivo 200g, kombinirane klešče, 

ščipalne klešče, nož za karton 

Literatura: 

Za učenca: 

- A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 4: Učbenik za 

naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 

2009). 

 

Za učitelja: 

- A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Naravoslovje in tehnika  (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011) 

- A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 4: Priročnik za učitelje 

(Ljubljana, Založba Rokus, 2006). 

- B. Aberšek, Tehnologija in obdelava gradiv (Radovljica, Didakta, 1995). 

 

 

 



 

 

LXXX 

IV. POTEK TEHNIŠKEGA DNE (182 min) 

1 UVAJANJE (32 min) 

 

1.1 Motivacija (30 min) 

Po izdelkih iz lesa je znana  ribniška suha roba, ki se prvič omenja v loški listini 

iz 14. stoletja. Za Ribničane je bilo pomembno leto 1492, saj so s krošnjarskim 

patentom, ki ga je izdal cesar Friderik III., dobili dovoljenje,da izvažajo v 

sosednje države platno in razne lesene predmete, izdelane doma. Sama 

organizacija izdelovanja suhe robe je bila usmerjena v izkoriščanje  naravnih 

bogastev in zadovoljevanje potreb trga. Na ta način so se izoblikovale 

posamezne panoge: obodarstvo, podnarstvo, posodarstvo, žličarstvo, ročno 

mizarstvo, orodjarstvo, strugarstvo, pletarstvo, zobotrebčarstvo, rešetarstvo in 

krošnjarstvo. Krošnjarstvo je dobilo ime po krošnjarju, ki je na ramenih, visoko 

nad glavo, nosil krošnjo sestavljeno iz vseh izdelkov suhe robe. Ogledali si 

bomo Muzej suhe robe in lončarstva, kjer so predstavljeni izdelki posameznih 

panog. (V3) 

Vodja jim razlaga o zgodovini suhe robe in panogah. Skupaj si ogledajo Muzej 

suhe robe in lončarstva.   

Mi se bomo danes ukvarjali z izdelavo košar, ki spadajo v pletarsko 

suhorobarsko panogo.  

C6(1) VP1: Kako pridobivamo les? (Les dobimo v gozdu. Pridobivamo ga z 

razžagovanjem hlodov, ki so debla posekanih dreves.) 

P2(1) VP2: Ali je les pomembna surovina? Zakaj? Ali tudi vi v šoli uporabljate 

kakšne predmete in potrebščine iz lesa? (Da, les je pomembna surovina. Je 

obstojen, cenovno ugoden. V šoli uporabljamo: mizo, stol, svinčnik, ravnilo, 

omare …) 

Vodi pogovor in učence spodbuja  k iskanju in opazovanju lesenih predmetov v ter k 

razmišljanju.  
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1.2 Napoved in utemeljitev učnega smotra (2min) 

Danes bomo spoznavali lastnosti lesa in se ukvarjali s postopkom pletenja lesene 

košare. Spoznali bomo najprimernejšo vrsto lesa, ki jo uporabljamo za pletenje. 

(I4) 

Napove, kaj bodo počeli tekom tehniškega dne. Učenci poslušajo. 

2 USVAJANJE (20 min) 

2.1 Razlikovanje lesnih vrst (5 min) 

Poznamo različne vrste dreves. Vsaka vrsta lesa ima drugačen les. Po čem se 

lahko les med seboj razlikuje? (Ugotovimo, da se razlikujejo: po barvi, vonju, 

videzu, trdoti.)  

Vodja razlaga in sprašuje, spodbuja k sodelovanju. Učenci razmišljajo in 

sodelujejo v razgovoru.  

2.2 Pridobivanje in uporaba vrbovega lesa (15 min) 

Pridobivanje in uporabo vrbovega lesa razloži mentorica Danica Starc, 

strokovnjakinja na področju pletarstva. Za pletenje košare potrebujemo surove 

(sveže) enoletne vrbove šibe. Lahko so tudi posušene, a jih je potrebno pred 

uporabo nekaj dni namakati v vodi, da so veje bolj prožne. Prožnost pa je 

odvisna še od pogojev rasti in vrste lesa. (I1, I5) 

Mentorica razloži pridobivanje in uporabo vrbovega lesa. Učenci poslušajo.  

 

3 URJENJE (120 min) 

Učenci zaščitijo delovno površino. Poudari se varnost pri delu, še posebej speti 

lasje in pravilna uporaba orodja (ščipalne klešče, ključavničarsko kladivo). 

Mentorica učencem razdeli podna košar, ovalne modele za notranjost košare, 

palice in vitre. Nato demonstrira zabijanje palic s kladivom v izvrtine na dnu. Če 

je palica večje dolžine, jo z nožem rahlo odrežejo. Učenci po trije skupaj dobijo 

tudi ključavničarska kladiva, ki si jih posojajo. Mentorica demonstrira 

prepletanje: začnejo na poljubni palici na spodnji notranji strani, tako da je šibje 
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enkrat za palico (znotraj modela), drugič pa pred palico (zunaj modela). 

Izmenjaje prepletajo. Poudari se, da je treba prepletati tesno, tako da je šibje ves 

čas napeto. Podroben postopek pletenja je opisan v prilogi 6.6. (I2, V1, V2, V3, 

P1) 

Kdor potrebuje pomoč, mu pomagamo. Po potrebi se pletenje košare večkrat 

demonstrira. Ko končajo s pletenjem, si odrežejo palice, če je kakšna predolga v 

primerjavi z ostalimi. Učenci dobijotudi upognjene ročke. Mentorica 

demonstrira, kako se jih vplete v košaro. Vsak učenec nato poskuša samostojno 

posnemati in košari dodati ročaj. Končni izdelek lahko še pobarvamo z barvami 

za les in ga zaščitimo. 

Ko končajo z delom, pospravijo delovno površino. Košare podpišejo in jih 

zložijo na skupen prostor (mizo). (I3) 

Učenci zaščitijo površino. Poskrbi se za varnost pri delu. Mentorica 

demonstrira pletenje košare in pomagam tistim, ki jim gre slabše. Učenci 

opazujejo demonstracijo pletenja košare in nato še sami začnejo z delom. Po 

končanem delu pospravijo delovno površino. 

 

4 PONAVLJANJE (10 min) 

Učenci se zberejo okrog mize in si ogledajo svoje izdelke. Skupaj z učiteljico 

pokomentirajo zahtevnost dejavnosti pletenja košare in se pogovorijo o uspehih 

in težavah pri delu. (I6) 

Učiteljica vodi pogovor. Učenci vrednotijo svoje izdelke in sodelujejo v 

pogovoru. 

9.8 Učna priprava za že izveden tehniški dan (5. razred) 

 

UČNA PRIPRAVA 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI 

 

Izvajalec: Rokodelski center Ribnica 

Šola: OŠ Stara Cerkev 
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Razred: 5. 

Predmet: Naravoslovje in tehnika 

Mentor:  

Datum nastopa: 14. 4. 2012 

Čas trajanja: 8. 00 – 11. 30 

Učna tema: Sile in gibanja 

Učna enota: Naprave in stroji (konstrukcijske zbirke), strategija montaže in 

razstavljanja 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Izobraževalni cilji 

Učenec: 

I1: Zna prikazati sestavne dele lesene peresnice. 

I2: Ugotavlja fizikalne lastnosti lesa (gostota). 

I3: Zna pravilno in varno uporabljati orodja (pirograf). 

I4: Določi najprimernejšo vrsto lesa (bukov les), ki jo uporabljamo sestavljanju 

peresnic. 

 

Vzgojni cilji 

Učenec: 

V1: Razvija natančnost in vztrajnost pri delu. 

V2: Razvija pozitiven odnos do ustvarjalnega dela. 

V3: Ohranja kulturno in tehniško dediščino. 

 

Psihomotorični cilji 

Učenec: 

P1: Gradi model lesene peresnice, jo preizkusi in vrednoti.  

P2: Pri obdelavi gradiva razvija delovne in fine motorične spretnosti. 

P3: Razvija samostojno mišljenje. 

 

Minimalni standardi  in standardi znanja 

Učenec: 

M1: Zna opredeliti lastnosti snovi. 
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M2: Zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob 

tem varno uporabljati orodja. 

M3: Zna uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva. 

M4: Zna načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke in predlagati 

izboljšave. 

M5: Zna varno uporabljati orodja in pripomočke. 

M6: Zna skrbeti za urejenost delovnega prostora. 

S1: Zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave. 

 

Standardi preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

S1: Pozna nekaj lastnosti snovi ter razlike in podobnosti med njimi. 

S2: Razišče, oblikuje in gradi preproste tehnične predmete s sestavljanjem, 

pozna lastnosti gradiv ter orodij in pripomočke za njihovo obdelavo. 

S3: Izdela preprost tehnični izdelek. 

S4: Opazuje, primerja, poišče povezave, sklepa. 

S5: Organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela.  

S6: Svoje delo predstavi in poroča.  

S7: Izdeluje in preizkuša izdelke ter predlaga izboljšave. 

 

Cilji preteklih učnih enot/razredov 

Učenec: 

C1: Zna uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke – 1. razred.  

C2: Povezuje lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikovanje, lepljenje – 1. 

razred. 

C3: Zna dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko spremenijo lastnosti snovi – 

2. razred. 

C4: Pripravi se za delo in po končanem delu pospravi – 2. razred.   

C5: Ve, da v delavnicah iz nekaterih snovi izdelujejo uporabne izdelke – 3. 

razred.  

C6: Ve, da ob delu nastanejo odpadki, za katere je treba poskrbeti – 3. razred.  
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III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure: kombinirana(obravnavanje nove snovi, ponavljanje) 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo 

Strategija pouka: delovna naloga, konstrukcijska naloga, preizkušanje 

fizikalnih lastnosti 

Delovne tehnike: načrtovanje, sestavljanje 

Novi pojmi in posplošitve: zaščite lesa, gostota lesa 

Učila in pripomočki, ki jih pripravimo pred izvedbo: lesene deščice, barve za 

les,  lepilo za les  

Obdelovalna orodja: ključavničarskokladivo 200g, pirograf, brusilni papir 

zrnatosti 80, brusilni papir zrnatosti 140 

 

Literatura: 

Za učenca: 

- A. Kolman, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 5: Učbenik za 

naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 

2010). 

 

Za učitelja: 

- A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Naravoslovje in tehnika  (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011) 

- B. Aberšek, Tehnologija in obdelava gradiv (Radovljica, Didakta, 1995). 

- I. Furlan, D. Mati Djuraki, Naravoslovje in tehnika 5: Priročnik za učitelje 

(Ljubljana, Založba Rokus, 2004). 
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IV. POTEK TEHNIŠKEGA DNE (185 min) 

 

1 UVAJANJE (45 min) 

 

1.1 Motivacija (40 min) 

Kustosinja vodi učence po muzeju Suhe robe in lončarstva in jim razkaže 

izdelke, ki so značilni za posamezno suhorobarsko panogo. (V3) 

Kustosinja razkaže muzej. Učenci poslušajo. 

Les je zelo pomembna surovina, ki se v največji meri uporablja v gradbeništvu 

in za pohištvo. Ima različne lastnosti in barvo, glede na vrsto drevesa in njegovo 

rastišče. Te lastnosti lesa so estetske, fizikalne, mehanske in fizikalno kemijske. 

Danes bomo omenili gostoto, ki je fizikalna lastnost.   

Mentorica  razlaga o lastnostih lesa. Učenci poslušajo. 

1.2 Napoved in utemeljitev učnega smotra (5 min) 

Danes bomo ugotovili, da se pri nekaterih pojavih spremenijo lastnosti snovi, 

spoznali bomo različna orodja in pripomočke za obdelavo lesa. Nato bomo iz 

lesenih gradnikov sestavili peresnico.  

Mentorica napove,  kaj bodo učenci  počeli tekom tehniškega dne. Učenci 

poslušajo. 

2 USVAJANJE (20 min) 

 

2.1 Gostota dreves 

Gostota je masa v neki prostornini. Osnovna enota za gostoto je kg/m³. Gostota 

lesa ni zaželena pri transportu in prekladanju lesa, saj je les z večjo gostoto tudi 

težji. Gostota je zaželena, kadar les obdelujemo. (I2) 

Kaj se zgodi, če kos lesa damo v posodo z vodo in ga tam namakamo 24ur? Ali 

se kaj spremeni? Skupaj ugotovimo, da se poveča prostornina in gostota lesa. 

(P3, I2, M1) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrsta_%28biologija%29
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Mentorica razlaga učencem in jih uvaja v nov pojem. Spodbuja  njihovo 

razmišljanje. Učenci sodelujejo, razmišljajo in odgovarjajo na vprašanja. 

 

3 URJENJE (120 min) 

 

Učenci zaščitijo delovno površino s časopisnim papirjem in lesenimi podlagami. 

Poudarimo, da pri tej dejavnosti ni potrebno imeti zaščitnih sredstev ali 

varovalne opreme, saj le ta ni potrebna. Dolgi lasje morajo biti speti, da imamo 

dobro vidljivost. Pokažemo jim leseno peresnico, ki jo bomo izdelali, in 

ugotovimo, da je pri sestavljanju peresnice pomemben vrstni red. Učenci s 

pomočjo vzorca in s strategijo »poskusi in napake« poskusijo sestaviti peresnico. 

Vsi na  pokrov peresnice narišejo svoj poljuben vzorec, ki ga obogatijo z 

barvami za les ali s pirografom.  Ob tem delu demonstriramo pravilno uporabo 

pirografa. Na koncu za seboj pospravimo. (I3, V1, V2, P1, P2 ) 

 

Učencem mentorica pomaga zaščititi površino. Pokaže jim model peresnice. Da 

jim lesene gradnike, da sami sestavijo svoj model glede na dane kriterije. 

Demonstrira uporabo pirografa. Učenci opazujejo demonstracijo in začnejo z 

delom. Po končanem delu pospravijo. 

 

9.9 Cilji  tehniških dni od 1. do 5. razreda 

 

Pri tehniškem dnevu učenci, [2, str. 22 - 24]: 

- razvijajo pozitiven odnos do tehniških dosežkov, raziskujejo tehniške probleme 

in oblikujejo rešitve. Z različnimi dejavnostmi raziskujejo tehniški problem v 

domačem okolju, napovedujejo nove tehniške rešitve in ugotavljajo pomen 

tehniških dejavnosti. Preučujejo preproste tehniške sisteme, načrtujejo, 

konstruirajo in oblikujejo nove. Izkustveno spoznajo, da sta zgradba in lastnost 

sistema odvisna od števila in lastnosti sestavin ter razmerij med njimi; 

- spoznavajo svet tehnike in kritično vrednotijo njene vplive na kakovost 

življenja; 
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- spoznavajo različne poklice, ki so povezani s tehniškimi dejavnostmi. 

Odkrivajo, da so tehniški sistemi temelj za številne poklice, in oblikujejo odnos 

do poklicnega dela; 

- učijo se uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Učijo se 

uporabljati splošne in posebne pomenske sisteme in tehnologijo za izmenjavo 

podatkov in delo z njimi. Uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

za pridobivanje informacij in za interpretacijo svojih ugotovitev; 

- spoznajo tehnične in tehnološke postopke za prenos in spreminjanje teles, snovi, 

energije in podatkov. Pri tem se seznanjajo s tehnološkimi lastnostmi gradiv, 

obdelovalnimi postopki, orodji in merilnimi pripomočki; 

- spoznavajo različna orodja in stroje, se učijo varnostnih ukrepov pri delu z 

različnimi orodji ter si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja 

in zdravja drugih. Poznajo orodja in vedo, kako jih uporabljamo. Spoznavajo 

različna tehniška sredstva in tehnologijo, organizacijo dela in pridobivajo prve 

izkušnje na področju ekonomike; 

- spoznajo kulturo dela in si razvijajo delovne navade. S pravilno načrtovanimi 

dejavnostmi razvijajo pozitiven odnos do dela, ki bo pomembno vplival na 

njihovo nadaljnje izobraževanje in poklicno usmerjenost; 

- spoznajo varnostne ukrepe pri delu ter si razvijajo spretnosti in navade pri 

uporabi varnostnih in zaščitnih sredstev. Znajo se za delo pripraviti in po delu za 

seboj pospraviti. Delo je organizirano tako, da tiste obdelovalne postopke, pri 

katerih je večja možnost za poškodbe, opravljajo učenci na skupnih delovnih 

mestih, kjer delo nadzoruje učitelj. V učilnici naj bo dovolj prostora za delo v 

skupinah in dovolj orodja za vsakega učenca; 

- odkrivajo in razvijajo si različne spretnosti in sposobnosti, ki bodo vplivale tudi 

na kasnejšo poklicno odločitev. Razvijajo si motorične sposobnosti, senzorne in 

intelektualne sposobnosti; 

- razvijajo si komunikacijske spretnosti (zmožnost branja, govora, neverbalne in 

grafične spretnosti), številčne spretnosti (zmožnost ocenjevanja in merjenja), 

predstavne (zmožnost vizualizacije drugačnih izkušenj, urejanja in 

preoblikovanja izkušenj in predstav), učne in organizacijske spretnosti 

(zmožnost izključitve informacij, klasificiranja, presojanja in interpretacije 

podatkov, smotrna poraba časa), telesne in praktične (zmožnost izvajanja 

ročnih spretnosti, koordiniranja gibov in učinkovitega ravnanja z orodji), 
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socialne (zmožnost sodelovanja, dogovarjanja, izražanja idej v različnih 

kontekstih, upoštevanja različnih pogledov in mnenj), spretnosti reševanja 

problemov (zmožnost postavljanja hipotez, vrednotenja rezultatov in inventivne 

uporabe materialov) in procesne spretnosti (opazovanje, napovedovanje, 

preizkušanje, interpretiranje, podajanje zaključkov); 

- navajajo se na gospodarno izrabo gradiv, časa in energije: 

pri oblikovanju učenčevega dela moramo upoštevati konstrukcijo izdelka, ki bo 

zagotavljala čim manjšo porabo materiala in časa. Učencem  mora biti na voljo 

dovolj časa, izdelek pa mora biti ravno prav zahteven in prilagojen starostni stopnji 

učencev. Po izbiri ustreznih dejavnosti, moramo biti pozorni tudi na material, 

gradivo, ki je učencem prijazno. Predvideti moramo, koliko gradiva potrebujemo 

za načrtovane izdelke. Le tako jih lahko navajamo na ekonomičnost in varčnost; 

- razvijajo si kritičen odnos do naravne in kulturne dediščine: 

učencem omogočamo razprave o izbranih aktualnih temah, ki s tehtanjem 

pozitivnih in negativnih strani sprožajo kritično mišljenje in obravnavanje 

problema z več vidikov. Z učenci vodimo okroglo mizo, debato, igro vlog, kar jim 

omogoča lasten pogled in argumentiranje svojih stališč. Ob primerih vrednotijo 

kulturno dediščino, arhitekturo, cenijo zgodovinske dogodke, ki so povezani z 

razvojem tehnike in tehnologije. Raziskujejo tehniške zapuščine v kraju ali jih 

spoznavajo v muzejih, opazujejo predmete ljudskih obrti [2, str. 22 - 24].  

 

 

 

 

 

 

 


