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I 

POVZETEK 

 
 

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem tehnike in tehnologije v osnovnih šolah. Z delom 

želimo spodbuditi učitelje, da bi učence spodbujali k izbiri tehniških izbirnih predmetov. V 

delu so predstavljeni vsi tehniški izbirni predmeti, za katere se lahko učenci odločajo. 

Podrobneje je opisan predmet obdelava gradiv – umetne snovi  in njegov pomen za učence. 

Nato so podane možnosti, s katerimi lahko spodbudimo zanimanje učencev za tehniške 

predmete. Osredotočili smo se na tehniške dneve in obrazložili, zakaj je tehniški dan od 

podanih možnostih najbolj primeren za spodbujanje zanimanja učencev za tehniške vsebine.  

V nadaljevanju so opisane induktivne metode, ki jih lahko uporabimo za izvedbo tehniškega 

dneva. Delo se zaključi s podanim predlogom za izdelavo izdelka iz kompozitnih materialov 

(leteči disk), z namenom promocije izbirnega predmeta obdelava gradiv - umetne snovi v 

okviru  tehniškega dne, ki je zasnovan v obliki projektnega učnega dela. 

 
 

KLJUČNE BESEDE:  

 

 

Tehnika in tehnologija, tehniški izbirni predmeti, obdelava gradiv - umetne snovi, induktivno 

poučevanje, projektno učno delo, tehniški dan, kompozitni materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

II 

Working with plastic elective course promotion by project 

based activity day 
 

 

 

This is intended for pre-service teachers of design and technology classes in primary school. 

We wish to encourage teachers to motivate students towards choosing technical classes as 

their electives. Technical elective classes are described where “material processing – artificial 

materials” and its significance for students is given more in detail. This is followed by 

presentation of techniques for students encouraging to develop an interest in technology 

classes. Activity days are used as the most appropriate way to encourage student interest in 

technological topics. Their work motivation can be further gained by using inductive teaching 

methods that are described. In the last thesis part a proposal of activity day to promote 

working with plasic is shown where composite matter is used for building a frisbee as a 

product using a project based work.         

  

 KEY WORDS: 

Design and technology, engineering education, technical elective classes, material processing 

– artificial materials, inductive teaching, project-based learning, activity day, composite 

materials 
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1 UVOD 
 

V današnjem svetu je tehnično znanje vse bolj pomembno. Pomanjkanje zanimanja za 

tehnične vede slabo vpliva na gospodarstvo. Še vedno se veliko mladih vpiše na 

družboslovne študije in relativno malo študentov se odloči za študij na tehničnih 

smereh. Vzrok takega stanja je to, da ni spodbude med mladimi za tehniko in da jih ne 

znamo zainteresirati zanjo že v času osnovnošolskega šolanja. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

S prenovo osnovnošolskega izobraževanja leta 1999 se je število ur izvajanja predmeta 

Tehnika in tehnologija (TIT) zmanjšalo za eno tretjino ur, poleg tega se je v celoti 

ukinilo izvajanje tega predmeta v zadnjem razredu osnovne šole. Trend v gospodarsko 

vodilnih državah Kanadi, ZDA, Nemčiji, Japonski je, da se z leti povečuje število ur za 

tehniško izobraževanje, katerih glavni cilj je razvijanje tehnološke pismenosti učencev, 

za katero je dokazano, da je eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti nacionalnega 

gospodarstva.  

 

V preteklosti je bilo več ur namenjenih praktičnemu poučevanju. S prenovo se je 

vzpostavil sistem izbirnih predmetov v zadnjem triletju 9-letne šole in v okviru izbirnih 

predmetov se danes izvaja večina praktičnega učnega usposabljanja. Glede na raziskave 

se tehniški izbirni predmeti ne izvajajo pogosto oz. obisk ni visoko zastopan, saj 

izbirnost glede na ponudbo znaša okoli 50 %. Razlogov za to je več, med njimi je tudi 

premalo zanimanja s strani učencev. Zato bi bila potrebna prenova glede predstavitve 

izbirnih predmetov, ki jih šola učencem organizira ob koncu predhodnega šolskega leta, 

ter prenova glede na samo izvedbo izbirnih predmetov in njihovih vsebin. Učencem je 

potrebno tehniške vsebine približati, jih zanje navdušiti ter motivirati. Zanimanje 

učencev za tehniške predmete lahko spodbujamo že v nižjih razredih pri obveznih 

predmetih in interesnih dejavnosti, ki vključujejo področja iz tehnike. Tudi raziskovalne 

naloge s področja tehnike učence dodatno motivirajo. Efektivno promocijo tehniških 

izbirnih predmetov bi lahko dosegli v okviru tehniškega dneva. Tehniški dan omogoča 

učitelju oz. izvajalcu široko izbiro vsebin, nalog, delovnih etap, strategij. Pri tem se 

lahko še bolj poslužuje uporabo sodobnejših metod učenja, to so medpredmetno 

sodelovanje, inovativnost pri pouku, uporaba različnih induktivnih metod kot je npr. 
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projektno delo. Pri promocijskem tehniškem dnevu učenci odkrivajo lastne interese in 

sposobnosti. Delo je bolj kakovostno, učenci se učijo spontano, uspeh pa ugotavljamo 

po kakovosti izdelka. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE  NALOGE 
 

Cilji (C) diplomskega dela:  

              C1: Opredeliti izbirne predmete iz področja tehnike in tehnologije ter določiti  

              vlogo in pomen izbirnega predmeta obdelava gradiv – umetne snovi. 

              C2: Določiti možnosti za promocijo izbirnih predmetov. 

              C3: Opisati značilnosti induktivnih metod za podajanje snovi.  

              C4: Utemeljiti izbiro primernih strategij za namen promocije izbirnega     

              predmeta.     

              C5: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo izbirnega predmeta  

              obdelava gradiv - umetne snovi.        

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 
 

Diplomsko delo bo deskriptivno. Podatke bomo zbrali iz ustreznih strokovnih virov in 

literature. Pregledali bomo ustrezno literaturo, ki se nanaša na tehniške dneve in 

literaturo o induktivnih metodah. Upirajoč na literaturo bomo podali ter opredelili 

dejstva. Sestavili bomo primer predloga za izvedbo tehniškega dneva za promocijo 

izbirnega predmeta obdelava gradiv - umetne snovi. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

 S področja tehnike so se z uvedbo 9-letne OŠ začeli izvajati izbirni predmeti, ki 

so opisani v drugem poglavju. Poudarek je na premetu obdelava gradiv - umetne 

snovi in pomenu izvajanja tega predmeta v OŠ.   
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 V tretjem poglavju so predstavljene možnosti za promocijo tehniških izbirnih 

predmetov. Nadalje je razloženo smiselnost in primernost najboljšega načina 

izvajanja promocije v okviru TD.  

 Za uspešno izvedbo tehniškega dne TD je potrebno izbrati ustrezne načine 

izvajana. V četrtem poglavju so opisane induktivne metode poučevanja. Podana 

je pojasnitev relevantnosti in primernosti PUD za izvajanje TD.  

 V petem poglavju je podan predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo 

izbirnega predmeta obdelava gradiv - umetne snovi.   
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2 IZBIRNI PREDMETI 
 

 

Izbirni predmeti so ena od oblik prilagajanja organizacije pouka in učnih vsebin 

individualnim sposobnostim, potrebam, interesom in željam učencev. So učinkovit 

mehanizem poglabljanja in širitve znanja učencev, saj jih večina temelji na povezovanju 

in nadgradnji znanja pri posameznih predmetih in predmetnih področjih [1]. 

 

V okviru obveznega OŠ programa se v 7.- 9. razredu izvaja pouk izbirnih predmetov. 

Ker izbirni predmeti predstavljajo del obveznega programa, veljajo zanje enaka določila 

kot za obvezne predmete (kadrovski in materialni pogoji izvajanja, načini ocenjevanja, 

pogoji za napredovanje,…). Izbirni predmeti so lahko enoletni (vezani na razred), 

dveletni ali triletni. Razdeljeni so v dve skupini, in sicer na družboslovno-humanistične 

in naravoslovno-tehniške predmete. 

 

Ponudbo izbirnih predmetov šola predstavi učencem že meseca marca predhodnega 

šolskega leta. Oblikovana mora biti tako, da je učencem omogočena izbira v skladu z 

njihovimi interesi in sposobnostmi. Učenec lahko izbere le dva predmeta, od tega enega 

iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-tehniškega sklopa. Šola mora 

obvezno ponuditi pouk izbirnih predmetov verstva in etike, retorika in tuji jezik. Poleg 

zakonskih določil je potrebno v čim večji meri upoštevati tudi usmeritve Strokovnega 

sveta RS za splošno izobraževanje, da naj šole v ponudbo vključijo tudi predmete s 

področja likovne  vzgoje, glasbene vzgoje ter tehnike in tehnologije [2]. 

 

2.1 IZBIRNI PREDMETI IZ PODROČJA TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 
 

Z ukinitvijo predmeta tehnika in tehnologija (TIT) v zaključnem razredu OŠ so se 

izpadle vsebine s področij elektrotehnike, elektronike, robotike, energetike, 

mehatronike, novih materialov in grafičnega oblikovanja prenesle v izbirne predmete 

[3]. 
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S področja tehnike so se začeli izvajati izbirni predmeti: elektronika z robotiko, robotika 

v tehniki, elektrotehnika, projekti iz fizike in tehnike, risanje v geometriji in tehniki, 

obdelava gradiv - les (OGL), obdelava gradiv - umetne mase (OGU) in obdelava gradiv 

- kovine (OGK). 

2.1.1 Robotika v tehniki 
 

Robotika v tehniki je enoletni tehniški izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 8. 

razredu ali v 9. razredu. Pri tem predmetu je v ospredju konstruiranje modelov 

računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih 

robotike. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih 

didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele 

strojev, naprav in robotskih rok [4]. 

 

2.1.2 Elektrotehnika 
 

Elektrotehnika je enoletni tehniški izbirni predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v 8. 

razredu ali v 9. razredu. Pri predmetu elektrotehnika učenci pridobivajo temeljna 

spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Spoznajo možnosti 

pridobivanja električne energije s klasičnimi (večinskimi) in alternativnimi viri in jih 

preskusijo z modeli. Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma 

uporabne predmete. Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehniškimi 

vsebinami (naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, fizika, kemija, biologija, 

gospodinjstvo, varstvo okolja) [5]. 

 

2.1.3 Elektronika z robotiko 
 

Izbirni predmet elektronika z robotiko je enoletni predmet, ki si ga učenci lahko 

izberejo v 9. razredu. Predmet elektronika z robotiko naj bi dal učencu predstavo, kaj se 

za naslovom skriva, in tako olajšal poznejšo odločitev o izbiri poklica. Ustvaril naj bi 

predvsem zanimanje za nadaljnje izobraževanje v tej smeri. Predmet je vsebinsko 

povezan s predmeti s področja naravoslovja in tehnike, zlasti s fiziko [6]. 
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2.1.4 Projekti iz fizike in tehnike 
 

Izbirni predmet projekti iz fizike in tehnike si lahko izberejo učenci 9. razreda. Pouk 

fizike je v osnovni šoli dostikrat zelo abstrakten. Velik del učencev pa za boljše 

razumevaje potrebuje stik s konkretno situacijo. Prav tako vsestranska uporaba tehnike 

v vsakdanjem življenju omogoča uporabo vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov 

za preverjanje zakonitosti fizike. Pri tem naj bi jih vodil opisani predmet, pri katerem je 

večji poudarek na spoznavanju pojavov in manj na njihovem računskem obravnavanju. 

Dela se z računalnikom, običajnimi laboratorijskim instrumentarijem in izdelki široke 

porabe [7]. 

 

2.1.5 Risanje v geometriji in tehniki 
 

Risanje v geometriji in tehniki enoletni izbirni predmet, ki ga lahko učenci izberejo v 7., 

8., in 9. razredu. Predmet uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem 

(virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja. Namen predmeta je 

oblikovanje znanj, veščin in stališč na področju tehnike in informacijske tehnologije, ki 

opredeljujejo kompetence in so podlaga vseživljenjskega učenja. Pri tem  raziskujejo in 

oblikujejo tridimenzionalne modele s pomočjo orodij in postopkov modeliranja 

predmetov v virtualnem svetu [8].  

 

2.1.6 Obdelava gradiv  
 

Izbirni predmeti obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih 

temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in 

drugih. Predmet lahko učenci obiskujejo eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi 

posameznega razreda vežejo na predmet TIT in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. 

Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že 

lahko obdeluje. V 7. razredu lahko izberejo izbirni predmet OGL, v 8. OGU, v 9. pa 

OGK. 

 

Pri izbirnem predmetu obdelave gradiv naj bi čim več izdelkov nastalo po zamislih 

učencev, na podlagi projektnega dela. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki 

so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni. Pomembno je tudi, da so 
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izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo 

likovne podobe.  

 

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Pri tem spoznavajo 

principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, 

izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in 

podobnimi, ki so profesionalno izdelani, ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost 

svojega izdelka. Za svoj izdelek izračunajo vrednost in določijo ceno izdelka ter ocenijo 

možnosti za prodajo. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno 

uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob 

načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in 

uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na 

delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči 

in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli ...). Pridobijo si izkušnje ter urijo motoriko rok 

in telesa.  

 

Pri izbirnih predmetih obdelava gradiv so učenci bolj samostojni kot pri obveznem 

predmetu TIT. Učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij, 

iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter 

organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Prevladuje individualno 

praktično delo in delo v majhnih skupinah [9]. 

 

Obdelava gradiv – les (OGL) 

 

Pri izbirnem predmetu OGL učenci napravijo sintezo znanj in veščin s področja 

obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. razredu pri predmetu TIT in v nižjih razredih. 

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna 

gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Ko učenci pri predmetu TIT v 7. razredu 

spoznajo umetne snovi, naj bi načrtovali izdelke, ki vsebujejo tudi te. Orodja in 

obdelovalni postopki so praviloma ročni,  od strojev se tako kot pri predmetu TIT 

uporabljajo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. 

Uvedeni so nekateri novi obdelovalni postopki (prebijanje, kaširanje ...) [9]. 
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Obdelava gradiv – kovine (OGK) 

 

Pri tem predmetu so učenci dovolj zreli, da stružijo les ali trše umetne snovi na ročni 

lesni stružnici. Spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s hladnim kovanjem. Lahko ga tudi 

termično obdelajo. Spoznajo emajliranje ali podobno površinsko zaščito s pečenjem v 

peči. Izdelki morajo vsebovati sintezo znanj, ki so jih pridobili pri TIT z znanji drugih 

naravoslovnih  pa tudi družboslovnih predmetov. Spoznajo nekatere tipične primere 

obdelovalnih strojev in način njihovega krmiljenja. Pomemben je prestop na višjo raven 

pri načrtovanju izdelka. Šola se lahko poveže z delovnimi organizacijami v šolskem 

okolju in se z njimi dogovarja za strokovno in materialno pomoč [9]. 

 

Obdelava gradiv – umetne snovi (OGU) 

 
Pri predmetu OGU učenci spoznavajo in obdelujejo predvsem umetne snovi, z njimi pa 

še druga gradiva, kot so: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi 

mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. Učenci pri predmetu izdelujejo 

izdelke predvsem iz umetnih snovi. Naučijo se principe oblikovanja, načrtovanja ter 

dobijo praktična znanja pri izdelavi izdelkov in uporabi orodij. Pri konstrukciji izdelkov 

iščejo lastne rešitve, oblikujejo uporabne in dekorativne predmete tako, da uporabijo 

znanja, ki so jih pridobili pri predmetu TIT in znanja iz naravoslovnih predmetov. Poleg 

praktičnega znanja učenci dobijo veščine za organizacijo dela, planiranje proizvodnje, 

sodelovanje v manjših skupinah ter dobijo osnove ekonomike. 

 

Učenci obnovijo in dopolnijo pravila s področja varnosti in zdravja pri delu, nadgradijo 

znanja o uporabnosti in tehnoloških lastnostih umetnih snovi, pri čemer je poudarek na  

lastnostih, ki so značilne le za umetnih snovi. Poleg obrtniškega načina proizvodnje 

spoznajo tudi industrijskega in v ta namen naj bi eden od izdelkov nastal z delitvijo 

dela. Pri tem spoznavajo in uporabljajo nova orodja (električni spajkalnik in grelnik z 

vročim zrakom), materiale za kombiniranje in nove obdelovalne postopke. Učenci 

pridobijo novo znanje o nastanku in lastnostih kompozitnih gradiv ter z 

eksperimentalnim delom odkrivajo uspešne kombinacije gradiv, izdelujejo testne vzorce 

in jih testirajo. Pri tem predmetu so učenci bolj samostojni kot pri TIT: sami načrtujejo 

predmete in izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, smotrno organizirajo 

delovno mesto, izbirajo in uporabljajo orodja za obdelavo različnih gradiv, vrednotijo 
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svoje delo… Konstruirali in oblikovali naj bi uporabne in dekorativne predmete tako, da 

uporabijo znanja,  ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija ter znanja iz 

naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, zemljepis). Samostojnost se spodbuja tudi z 

drugačnim načinom dela. V okviru projektov se utrdijo, obogatijo in poglobijo znanja in 

spretnosti učencev [9]. 

 

2.2 Vloga in pomen izbirnega predmeta obdelava gradiv – umetne 

snovi 
 

Umetne snovi so nepogrešljiv del našega življenja in okolja. So velikega pomena za 

izboljšanje kakovosti življenja in se uporabljajo skoraj na vseh področjih človekovega 

udejstvovanja. Zaradi njihove raznolikosti pokrivajo širok spekter lastnosti in 

uporabnosti: od gradbeništva, kmetijstva, transportne industrije (avtomobilske, letalske, 

ladjedelniške), embalaže, elektronike, pa vse do biomedicinskih aplikacij. Ob 

trajnostnem razvoju umetnih snovi za široko uporabo poteka intenziven razvoj novih ali 

izboljšanih že znanih umetnih snovi s posebnimi značilnostmi in visoko zmogljivih 

materialov.  

 

Razlog za razširjeno uporabo umetnih snovi v modernem svetu je predvsem njihova 

vsestranskost. Prednosti umetnih snovi pred tradicionalnimi (les, papir, kovina) so nizka 

gostota, kar pomeni manjšo porabo materiala za izdelek, nizka toplotna prevodnost, 

dobra natezna trdnost (graf 1), odpornost proti raznim vplivom (npr. proti koroziji), 

lažja predelava s širokimi možnostmi pri oblikovanju, krajši čas izdelave, manjša 

poraba energije na enoto proizvoda, možnost recikliranja, konkurenčna cena in drugo. 

Plastika je lahko gibljiva ali toga, krhka ali trda, prozorna, prosojna ali obarvana. Veliko 

umetnih snovi se pod vplivom toplote zmehča, zato jih lahko plastično preoblikujemo. 

Zaradi različnih lastnosti lahko umetne snovi nastopijo skoraj v vsaki vlogi našega 

vsakdanjega življenja. Umetne snovi imajo dobro razmerje med težo in močjo 

materiala, kar omogoča, da so izdelki lažji in manj okorni. Je tudi cenejša alternativa od 

kovine ali lesa za določene izdelke, kot je na primer embalaža [10].  

 

Na sliki 2.1 so narisane krivulje natezne trdnosti železa, bakra in nekaterih umetnih 

snovi. Do največje obremenitve se preizkušanci raztezajo enakomerno po vsej 

preizkusni dolžini. Ko dosežemo največjo obremenitev, se železo in baker pretrgata, 
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žilavi materiali z dobrimi plastičnimi sposobnostmi, pa se nadalje raztegujejo, tako da 

se na enem mestu začno zoževati. Prav tako se tudi sila, ki je potrebna za deformacijo, 

zaradi vsakokratnega zmanjšanja prereza začne zmanjševati.  

 

 

Slika 2.1: Raztezek (elongation), železa (steel) bakra (copper) in nekaterih umetnih snovi glede na 

natezno napetost (tensile stress)[11]. 

 

Slika 2.2 prikazuje natezno trdnost umetnih snovi z različnimi lastnostmi.  

 

Slika 2.2: Krivulje natezne trdnosti različnih vrst umetnih snovi [12]. 
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Uporaba velikih količin umetnih je značilna za zadnjih pet do sedem desetletij.  Visoke 

stopnje rasti produkcije na letni ravni dokazujejo, da so umetne snovi v zgodnjih fazah 

svojega življenjskega cikla. Med leti 1971 in 2006 je  proizvodnja umetnih snovi 

dosegla povprečno stopnjo letne rasti 4,6 % [13]. 

 

20. stoletje je znano kot 'stoletje umetnih snovi'. V začetku 20. stoletja so bile umetne 

snovi ceneni materiali za široko potrošnjo, danes pa so osnova za napredne materiale z 

visoko dodano vrednostjo na vseh področjih človekovega delovanja. Globalno je 

usmeritev razvoja področja umetnih snovi reševanje aktualnih najbolj perečih družbenih 

problemov, npr. klimatske spremembe ali zaščita okolja, intenzivno pa se nadaljuje 

razvoj umetnih snovi za nove inovativne izdelke za specifična področja uporabe. 

 

Glede na široko uporabo, specifične lastnosti in intenziven razvoj umetnih snovi je 

pomembno, da  učenci že v zgodnji fazi učenja pridobijo osnovna znanja o lastnostih in 

vrstah ter tudi sami pri praktičnem delu delajo izdelke iz njih. Umetne snovi se v 

devetletni osnovni šoli obravnava pri predmetih: naravoslovje in tehnika (4. razred), 

gospodinjstvo (5. in 6. razred), TIT (7. razred) in kemija (9. razred). Učenci si lahko za 

boljše poznavanje umetnih snovi izberejo izbirni predmet obdelava gradiv – umetne 

snovi. Pri tem predmetu učenci nadgrajujejo znanja o umetnih snoveh ob oblikovanju in 

izdelavi predmetov. Pri tem je poudarek na izvajanju aktivnih učnih metod in oblik dela, 

predvsem v obliki projektnega učnega dela, kar učence spodbuja k večjemu zanimanju o 

teh materialih. Omenjeni izbirni predmet ima tako pomembno vlogo, ker pripomore k 

izpopolnitvi znanja o umetnih snoveh, saj so umetne snovi materiali prihodnosti, katerih 

razvoj strmo narašča. 
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3 MOŽNOSTI ZA PROMOCIJO TEHNIŠKIH 

IZBIRNIH PREDMETOV  
 

Tehniški izbirni predmeti pri osnovnošolci niso pogosto izbrani predmeti. Najpogosteje 

izvajan predmet je obdelava gradiv, sledita robotika v tehniki in elektrotehnika. Velik 

vpliv na ponudbo izbirnih predmetov na posamezni šoli imajo kadrovska zasedba 

učiteljskega zbora ter prostorski in materialni pogoji na šoli (izvedba tehniških 

predmetov je vezana na večje materialne stroške). Izbirni predmeti tako niso in ne 

morejo nadomestiti obveznega predmeta v 9. razredu. Ta odsotnost obveznega predmeta 

TIT zmanjšuje možnosti za razvijanje poklicnih motivacij za tehniško-tehnološka 

področja. Tako se tudi zmanjšuje interes za šolanje na poklicnih in tehniških srednjih 

šolah ter kasneje na  tehniških in naravoslovnih fakultetah [3]. Zato bi bilo potrebno, da 

bi na naših šolah dali večji poudarek tehniškemu izobraževanju in da bi se vsi 

udeleženci izobraževalnega sistema zavedali pomena tehniških znanj, ki jih učenci 

lahko pridobijo že v OŠ v okviru izbirnih predmetov. Pri tem je potrebno vzbuditi 

zanimanje učencev in tudi njihovih staršev, ki imajo velik vpliv pri odločanju, kateri 

predmet izbrati. V ta namen bi bilo potrebno več delati na promociji tehniških izbirnih 

predmetov. To bi lahko spodbujali z izvajanjem tehniških dni, tehniških interesnih 

dejavnosti, raziskovalnimi projekti,… 

 

 

3.1 TEHNIŠKI DNEVI  
 
Tehniški dnevi so del obveznega programa, kjer učenci iz vsakdanjega življenja 

preverjajo in uporabljajo tehniška znanja, pridobljena pri pouku in povezana z znanji iz 

drugih predmetov, ter predlagajo reševanje problemov, kar spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti. Praviloma naj bi se tehniški dnevi izvajali v obliki projektnega dela, kjer 

odkrivajo probleme in jih po svojim močeh in zmožnosti rešujejo. 

 

Cilji tehniških dni so, da učenci povezujejo teorije s prakso, razvijajo kulturo dela, 

sodelujejo v vseh fazah dela, razvijajo inventivne sposobnosti, spoznajo svet dela in 

poklicev, odkrivajo lastne sposobnosti in interese, oblikujejo kritičen in odgovoren 

odnos do dela, spoznajo varnosten ukrepe pri delu, opazijo in raziskujejo tehniški 

problem v okolju,  navajajo na racionalno izrabo gradiv in časa, razvijejo pozitiven 
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odnos do tehniških dosežkov, uporabljajo nove informacijske tehnologije in razširjajo 

znanja o TIT. 

Izvajanje tehniških dni zahteva temeljito pripravo, saj je v delo potrebno vključiti 

vsakega učenca. Učenci so vključeni v vse faze izvajanja: ugotavljanje problemov in 

potreb, načrtovanje, priprava dela, izvedba in vrednotenje. Cilji so praktični in uporabni, 

saj so le tako doseženi motiviranost in vzgojno-izobraževalni učinki. Naloge morajo biti 

prilagojene starostni stopnji otrok in njihovim sposobnostim. Učenci v svojem okolju 

poiščejo določen tehniški problem ali potrebe, ki jih raziščejo, zanje oblikujejo rešitve, 

jih naredijo in preverijo. Pomembno je, da učitelj pri učencih spodbudi zanimanje za 

problemsko situacijo in njeno reševanje sprejmejo za svoje. Iskanje problemov, njihovo 

reševanje in iskanje idej spodbujajo razvoj ustvarjalnosti. 

Aktivnosti so lahko načrtovane za posamezen dan, lahko strnjeno za dva ali več dni ali 

pa se projekt nadaljuje po določenem časovnem presledku v naslednjem tehniškem 

dnevu. Tak način se uporablja pri obsežnih projektih in pri projektih, ki niso izvedljivi v 

strnjenem času.  

Pri izvajanju tehniških dni je potrebno zagotoviti vse ukrepe za varno delo. Pri ogledih 

in ekskurzijah je potrebo paziti, da učenci ne pridejo v nevarne situacije ali v 

nekontroliran stik z orodji in stroji. Naloga šole je, da poskrbi za ustrezna zaščitna 

sredstva. Pri delu z orodji in stroji mora imeti učitelj stalen pregled nad vsemi učenci. 

Pri tem je pomembna tudi velikost skupine, kar je odvisno od aktivnosti, ki se izvajajo 

in ciljev, ki jih pri tem želimo doseči [14].  

 
Ovira za kakovostno in učinkovito izvajanje tehniških dni je pogosta odsotnost učiteljev 

TIT pri izvedbi tehniških dni zaradi rednega pouka, pomanjkanje sredstev za materialne 

stroške izvedbe, pogosta nedostopnost ustreznih prostorov in opreme zaradi rednega 

pouka, itd. Tehniški dnevi tako pogosto niso optimalno izvedeni – sicer dopolnjujejo in 

nadgrajujejo pouk TIT, vendar ne nadomestijo rednega predmeta v 9. razredu [3].   
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3.2 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Interesne dejavnosti so kot razširjeni programi šole, ki jih šola organizira zunaj šolskega 

pouka z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in da 

bi učence praktično uvajala v življenje ter jih s tem usposabljala za koristno in zdravo 

preživljanje prostega časa. Značilnost razširjenega programa je prostovoljno 

vključevanje učencev, njihova sodelovanja niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki 

bi beležila ali sporočala učencev napredek. Pri interesnih dejavnostih programi niso 

vnaprej začrtani in zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci.  

Program in vsebine interesnih dejavnosti sooblikujejo učitelji in učenci ter ga udejanjajo 

s sodobnimi metodami in oblikami dela (raziskovalno delo, projektno učenje, 

sodelovalno učenje ...). Učencev pri interesnih dejavnostih učitelji ne ocenjujejo, ampak 

se učenec sam oceni s tem, da konča neko aktivnost in doživi uspeh [2].  

 

Temeljni namen interesnih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za 

preživljanje prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje. 

Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s sodobnimi oblikami in metodami dela 

omogočajo učencem soustvarjanje programov posameznih interesnih dejavnosti in 

posledično pridobivanje novih znanj [15].  

 

3.3 MLADINSKI RAZISKOVALNI TABORI IN POLETNE 

ŠOLE 
 

Mladinski raziskovalni tabori in poletne šole so neformalne oblike izobraževanja. 

Potekajo predvsem v času poletnih počitnic in predstavljajo aktivne in ustvarjalno 

naravnane oblike dela. Aktivnosti so namenjene učencem, ki želijo pridobiti več znanja, 

kot jim ponujajo šolske klopi. Pri raziskovalnih taborih učenci pridobijo veščine 

raziskovalnega dela in znanstvenega pristopa k reševanju problemov, poletne šole pa so 

namenjene dodatnemu usposabljanju in razvijanju spretnosti [16].  
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3.4 RAZISKOVALNI PROJEKTI 
 

Raziskovalni projekti lahko potekajo na šolski, regionalni in državni ravni in je oblika 

ob šolskih in izven šolskih dejavnosti, s katero učenci nadgrajujejo in dopolnjujejo v 

šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost ter se interesno usmerjajo v 

različna področja znanosti. S tem si učenci utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in 

razmišljanje, razvijajo določene spretnosti, pomembne za življenje in kritično 

razmišljanje. Ti projekti omogočajo povezovanje učencev in njihovih mentorjev s 

strokovnjaki iz izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter podjetij in s tem so izbrana 

področja in teme odraz interesov in zmožnosti. V preteklosti so ti projekti potekali 

izključno preko šol, danes pa se tudi izvajajo v okviru mladinskih organizacij in centrov 

[16]. 

 

3.5 UTEMELJITEV PRIMERNEGA NAČINA ZA 

PROMOCIJO IZBIRNIH PREDMETOV 
 

Zgoraj naštete in opisane možnosti za promocijo izbirnih predmetov s področja tehnike 

(kot tudi ostalih) so bolj ali manj ustrezni. Imajo veliko skupnih značilnosti, ki so 

potrebne za spodbujanje zanimanja (možnosti za ustvarjalnost, samostojno delo, 

reševanje zanimivih problemov, izdelava praktičnih izdelkov in podobno, s čimer si 

učenci širijo znanje). Interesne dejavnosti, projekti, delavnice in tabori so prostovoljne 

dejavnosti, kar pomeni, da se jih udeležijo le določeni učenci, ki jih določeno področje 

zanima, želijo nadgraditi svoje znanje ali še dodatno utrditi snov. TD pa ima to dobro 

stran, da je obvezni del šolskega programa in se ga morajo tako udeležiti vsi učenci 

določenega razreda, ne glede na njihove interese, predsodke ali morda celo napačne 

predstave o predmetu. To je enkratna priložnost, da s skrbno pripravljenim TD na 

ustrezen način spodbudimo zanimanje tudi pri učencih, ki jih sicer  področje tehnike 

prej ni zanimalo oziroma so ga preslabo poznali. 
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4 INDUKTIVNE METODE POUČEVANJE 
 

Promocijski TD mora biti skrbno načrtovan, cilji morajo biti jasni, vsebine primerne 

sposobnostim in razvojni stopnji učencev. Za uspešno izvedbo je potrebno doseči 

motiviranost učencev, kar vodi k aktivnemu doseganju ciljev, k vztrajnosti in 

vedoželjnosti. Dejavne in sodelovalne oblike dela povečajo aktivno vključenost učencev 

ter spodbujajo k večji zavzetosti in pripadnosti ideji, boljše rezultate pri delu in 

zainteresiranost.  

V šoli se učitelji še vedno poslužujejo tradicionalnemu načinu poučevanja, pri čemer 

uporabljajo deduktivne metode, ki premalo vključujejo učence k aktivnemu 

sodelovanju. Še vedno je veliko učenja teorije, pri tem pa je premalo poudarka na 

samem razumevanju. Spremembe postajajo stalnica sodobnega življenja. Znanje, ki ga 

zdaj poučujemo v šolah, bo čez nekaj let zastarelo. Potrebno je, da se učence nauči 

prilagodljivosti, da se bodo sposobni spoprijemati z vedno novimi izzivi v prihodnosti. 

To zahteva drugačen odnos do znanja in nove pristope k poučevanju [17]. 

Alternativna tradicionalnemu načinu poučevanja so induktivne metode poučevanja in 

učenja. Pouk se ne začne s podajanjem splošnih načel in njihovih uporabnosti, ampak so 

učencem podana opažanja, eksperimentalni podatki ali problemi, ki jih v nadaljevanju 

učnega procesa interpretirajo, analizirajo oziroma rešujejo problem. Podani so primeri, 

ki v učence spodbudijo k želji po odkrivanju, reševanju… Pri tem učiteljeva naloga ni 

več v podajanju snovi, ampak je zagotavljanje podpore in usmerjanje skozi učni proces. 

Induktivne metode v ospredje postavljajo učence, ki z lastno aktivnostjo raziskujejo in 

odkrivajo svoje znanje. Pri takem načinu dela so učenci bolj motivirani in imajo večjo 

odgovornost za svoje učenje. Učenci so bolj motivirani, ko vidijo smisel in uporabnost 

tega, kar se učijo. Na novo pridobljene informacije povežejo z že obstoječimi 

kognitivnimi strukturami in s tem gradijo svoje znanje. Metode vključujejo diskusije o 

vprašanjih in reševanje problemov v razredu, pri čemer je veliko sodelovalnega učenja, 

ki poveča transfer znanja in izkušenj. Učenci razvijejo metakognicijo - znanje o svojem 

učenju, kar izboljša prenos informacij iz enega primera na drugega. Reševanje 

problemov teži k čim večji sistematičnosti (generiranje in ocenjevanje alternativnih 

rešitev, redno ocenjevanje napredka,…), spraševanju o smiselnosti novih informacij in o 

zmožnosti reševanja ter k rednemu ocenjevanju svojega znanja.  
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Induktivno poučevanje in učenje je izraz, ki zajema učne metode [18]:  

- poizvedovalno učenje (angl. inquiry learning), 

- problemsko učenje (ang. problem-based learning), 

- projektno učno delo (ang. project-based learning), 

- učenje na primerih (angl. case-based learning), 

- učenje z odkrivanjem (angl. discovery learning), 

- učenje ravno ob pravem asu (ang. just-in-time learning). 

4.1 POIZVEDOVALNO UČENJE  
 
Poizvedovalno učenje spodbuja učence k postavljanju vprašanj in iskanju odgovorov. 

Pri svojem delu dobijo veliko informacij in dejstev, ki jih je potrebno osmisliti in jih 

pretvoriti v uporabno znanje. Učenci se naučijo reševati vprašanja iz realnega sveta, 

postavljati dobra vprašanja, opredeliti in zbrati ustrezne dokaze, sistematično analizirati 

in interpretirati že obstoječe dokaze, pripravljati sklepe ter ovrednotiti vrednost in 

pomen teh sklepov. Metoda poizvedovalnega učenja poudarja, da se tekom učenja 

razvije dobro razumevanje snovi. Povpraševanje se opira na konstruktivistične teorije 

učenja, kjer se razumevanje zgradi z aktivnim sodelovanjem vsakega učenca v učnem 

procesu. Učiteljeva vloga pri tem je, da oblikuje naloge, ki so za učence zanimiva, so iz 

realnega sveta ter so usmerjene k jasnimi in dosegljivimi učnimi cilji [18]. 

 

4.2 PROBLEMSKO UČENJE 
 

Problemsko učenje se je pojavilo na področju medicinskega izobraževanja pred 

petdesetimi leti v Severni Ameriki. Je učni pristop, kjer učenci izvajajo raziskave, 

povezujejo teorijo s prakso ter uporabijo znanje ter intelektualne spretnosti za reševanje 

določenega problema, ki nima enolične rešitve. Pri tem razvijajo sposobnosti kritičnega 

razmišljanja, komunikacijskih veščin, analiziranja in reševanja kompleksnih, resničnih 

problemov. Pomembno je sodelovanje v skupini, kjer ugotavljajo, kaj že znajo in katere 

informacije morajo še pridobiti za ustrezno reševanje. Zastavljen problem mora biti 

slabo strukturiran in omogočiti mora prosto poizvedbo, saj so učenci tako bolj 
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motivirani in več truda vložijo v razvoj rešitve. Učenci so s kritično spretnostjo 

sposobni prepoznati problem in nastaviti parametre za potek reševanja. Motivacija se 

poveča, če je odgovornost za reševanje problema in sam proces v rokah učencev. Po 

koncu reševanja problema je pomembna analiza, s katero učenci vidijo, kaj so se 

naučili, katere pojme in načela so spoznali in s tem preučijo vse vidike procesa z 

namenom, da bi bolje razumeli celotno delo. Problemski pouk je v učenca usmerjen 

učni proces. Pri tem je pomembno, da učenec prevzame odgovornost do svojega dela in 

do dela celotne skupine [19]. 

 

Bistvo problemskega učenja je učenje z ustvarjalnim in samostojnim iskanjem, 

odkrivanjem in raziskovanjem. Učitelj učencem predstavi problem ali skupaj z njimi 

oblikuje ustrezen problem, ki ga nato učenci v skupinah analizirajo, raziskujejo, 

diskutirajo in ustvarjajo mogoče razlage ali rešitve. Pri postavitvi problema mora učitelj 

upoštevati predhodno zanje, razvojno stopnjo in individualne značilnosti učenca. Pri 

tem je bistvenega pomena to, da učenci nimajo dovolj predhodnega znanja, s katerim bi 

lahko rešili zastavljen problem. Učni proces je usmerjen v učenca [20].  

 

4.3 PROJEKTNO UČNO DELO 
 

PUD temelji na izkustvenem učenju in spodbuja učenca k aktivnemu delu.  Učenci se 

samostojno učijo, opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatka, raziskujejo, rešujejo 

probleme in izvajajo neko praktično aktivnost. Naloga je zastavljena v obliki problema, 

ki ga rešujemo in izpeljemo do konkretnega izdelka z določeno vrednostjo, ki ga lahko 

predstavimo in uporabimo. Delo vsebuje celoten postopek od ideje do končnega 

izdelka. Učitelj med potekom projekta učence spodbuja, usmerja in jim pomaga pri 

izvajanju aktivnosti, ki so jo načrtovali [21]. 

Učenci rešujejo realne probleme z lastnim oblikovanjem raziskovanj ter sami načrtujejo 

in organizirajo učenje. Učenci gradijo znanja s postavljanjem vprašanj, ki vzbudijo 

njihovo radovednost. Rezultati PUD so boljše razumevanje določene snovi, poglobljeno 

učenje, obravnava snovi na višji ravni in povečana motivacija za učenje. Tako učenje 

spodbuja k odgovornosti, neodvisnosti in disciplini. Pri skupinskem delu je pričakovati, 

da bo vsak k projektu prispeval enak delež. S tem se naučijo odgovornosti do sebe in do 
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drugih. Dinamična skupina ustvarja soodvisno ekipo, v kateri vsak učenec opraviti svoj 

del. Pritisk vrstnikov prispeva k izpolnitvi tekočih nalog v skupini, poveča motivacijo in 

vpliva na dela skozi celoten procesu učenja, kar se vidi na uspešnosti končnega izdelka. 

Učenci so vestni, ker morajo izpolniti projekt v določenem časovnem roku. Lahko so 

neverjetno iznajdljivi, ker je čas bistvenega pomena. Pri takem načinu dela učenci 

razvijajo veščine, ki jim bodo pomagale, da postanejo produktivni člani svetovne 

družbe. Učenci se učijo iz svojih procesov delovanja. Na koncu dela ocenijo svoje 

projekte, prizadevanja, motive, interese in raven produktivnosti. Naučijo se kritičnosti 

in dajati  konstruktivne povratne informacije drug drugemu. 

Uvajanje in izvajanje PUD v šolstvo je lahko  zapleten izziv, ki zahteva precejšnjo 

spremembo učiteljevih pristopov do poučevanja in učenčevih pristopov do učenja. 

Komunikacija, timsko delo in časovne omejitve so nove bistvene spremembe za učence. 

Vloga učitelja ni več posredovanje znanja in podajanje navodil ampak je ponuditi 

sredstva, ki pomagajo učencem raziskati in rešiti problem. PUD zajema  šest faz: 

iniciativa, skica, načrtovanja, izvedba, predstavitev rezultatov in evalvacijo. Začetno 

fazo iniciativo oblikuje pobuda oziroma izbira teme, ki jo predlaga bodisi učitelj bodisi 

učenci. Učitelj spodbuja učence pri iskanju širših tematskih sklopov, jim postavlja 

dodatna vprašanja in vnaša različne organizacijske oblike. Po usvojeni pobudi začnejo 

učenci skicirati idejni osnutek za projektno učno delo. Ta del procesa nakazuje delovno 

področje (izbrano temo) udeležencev, podrobne izdelave načrta pa še ne zahteva. 

Pomembno je medsebojno dogovarjanje, usklajevanje posameznih interesov in učenje 

komunikacije oz. interakcijskih spretnosti. V fazi načrtovanja dobijo pobude in ideje 

pravo podobo. V tej fazi se oblikujejo delni vzgojno-izobraževalni cilji (kaj?) in 

operativni cilji (kako?) za vsako dejavnost, za katero bodo učenci dosegli določen cilj. 

Načrt naj nakaže tudi sklepni del projekta. V fazi izvajanja, ki predstavlja glavnino 

celotnega projekta, posamezniki ali skupine izvajajo načrtovano delo. Po končanem 

izdelovanju učenci v fazi predstavitve rezultatov predstavijo svoj izdelek oziroma 

ugotovitve ter v fazi evalvacije naredijo samorefleksijo o izvedenem delu [22]. 
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4.4 UČENJE NA PRIMERIH 
 

Učenci analizirajo primere iz zgodovine ali hipotetičnih situacij in vključuje reševanje 

problemov in/ali sprejemanje odločitev. Razpravljajo o primerih, ki jih srečamo v 

posebnih okoliščinah ter primerih iz realnega sveta. Primeri morajo biti verodostojni. 

Gre za intenzivno interakcijo med udeleženci, saj gradijo svoje znanje in delajo skupaj 

kot skupina, da preučijo zadevo. Ponavadi ni enotnega pravega odgovora. Vloga učitelja 

je, da vodi učence in jim pomaga. Poučevanje na primerih je značilno v medicini in 

pravu, saj je vsak primer zase. Učenje je na posameznih primerih, saj je toliko različnih 

primerov, da jih ne moremo posplošiti [18]. 

 

4.5 UČENJE Z ODKRIVANJEM  
 
Učenje z odkrivanjem je oblika učenja, kjer učenci oblikujejo svojo lastno znanje z 

eksperimentalnim delom  in sklepanjem pravil na podlagi rezultatov tega dela. Osnovna 

ideja te vrste učenja je, da učenci oblikujejo svoje eksperimente in postavijo sklepe. 

Zaradi teh konstruktivnih dejavnosti učenci razumejo dano snov na višji ravni, kot če bi 

jim to posredoval učitelj. Učenci gradijo svoje znanje na organiziran in sistematičen 

način. Pri tej metodi gre za poglobljeno obdelavo idej, učenje je na višji ravni, učenci na 

znanost gledajo kot na dinamičen proces in ne kot statično nizanje dejstev [23]. 

 

4.6 UČENJE RAVNO OB PRAVEM ČASU 
 

Metoda vključuje uporabo spleta, preko katerega učenci individualno rešijo naloge do 

določene ure. To učitelji pomaga pri ugotavljanju učenčevega nerazumevanja in na 

podlagi reševanja nalog prilagodi potek učne ure. Naloge učenca spodbujajo k 

predhodni pripravi na pouk, na poglobitev v učni material in mu pomagajo odpraviti 

napačno mišljenje oziroma znanje, ki ga je imel o določeni snovi. Te internetne naloge 

vsebujejo material za obogatitev znanja, različne uganke in konceptualna vprašanja, ki 

učence prisilijo, da o snovi bolj poglobljeno razmišljajo. Računalniška tehnologija 

omogoča  medsebojno komunikacijo med učenci in učiteljem. Učenci lahko svoje 

rezultate primerjajo med seboj, učitelj pa vidi napredek celotnega razreda [18]. 
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4.7 USTREZNOST STRATEGIJE ZA IZVAJANJE 

PROMOCIJSKEGA TD 
 
Cilj promocijskega TD je v učenci spodbuditi zanimanje za tehniške izbirne predmete. 

V ospredju izvajana ni pridobivanje in utrjevanje znanja ampak razvijanje spretnosti. 

Glede na cilj TD je od opisanih metod učenja za promocijo tehniških izbirnih 

predmetov najbolj ustrezna strategija PUD. Pri PUD gre za razvoj različnega mišljenja, 

ustvarjalnih sposobnosti, pridobivanja, poglabljanja, utrjevanja in uporabe znanja iz 

različnih področij. Pri tem so učenci dodatno motivirani saj izdelujejo izdelek, pri 

katerem sodelujejo od oblikovanja ideje, do vrednotenja ali evalvacije. Aktivna 

udeležba učencev v vseh fazah je ena izmed najpomembnejših značilnosti PUD. Poleg 

aktivnosti učencev za PUD veljajo naslednje značilnosti: tematsko – problemski pristop, 

konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo, ciljno usmerjena in 

načrtovana dejavnost, poudarek na izkustvenem učenju, kooperativno delo, odprt način 

dela, težišče projektnega dela na učnem procesu ter upoštevanje interesov učencev, 

njihovih potreb in sposobnosti. Upoštevanje interesov učencev je predpogoj za njihovo 

motiviranje in vključevanje. PUD omogoča različne pristope pri reševanju posameznih 

nalog, odpira številne možnosti uresničevanja posameznih ciljev in omogoča uporabo 

različnih pripomočkov pri izvajanju določenih dejavnosti. Zaradi tematskega in 

problemsko zaokroženega pristopa je mogoče PUD organizirati tako, da ustreza 

zmogljivosti in interesom čim večjega števila učencev. Poleg pridobivanja novih znanj 

in spoznanj je pri PUD poudarjena motivacija, pridobivanje praktičnega znanja in 

razvijanje socialnega učenja. Opisane značilnosti PUD omogočajo na nevsiljiv, 

ustvarjalen in prijazen način spodbuditi zanimanje učencev za tehniške vsebine [24]. 
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5 PREDLOG IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNEVA 

ZA PROMOCIJO IZBIRNEGA PREDMETA 

OBDELAVA GRADIV- UMETNE SNOVI 

 
V tem poglavju je podan predlog za izvedbo TD, pri katerem bi promovirali izbirni 

predmet obdelava gradiv – umetne snovi. Učencem bi predstavili kompozitne materiale, 

iz katerih bi naredili tudi en izdelek. Kompozitni materiali se pri rednem pouku TIT ne 

obravnavajo in jih učenci spoznajo le pri OGU, če se seveda odločijo za ta predmet. 

Uporaba kompozitnih materialov se vse bolj veča in zaradi njihovih posebnosti, da 

lahko v naprej načrtujemo njihove lastnosti, bi lahko v učencih spodbudili  interes po 

spoznavanju US in njihovih kompozitov.  

 

5.1 KOMPOZITNI MATERIALI 
 

Razvoj in raba kompozitnih materialov sta se začela po letu 1940. Kompozitni materiali 

so sestavljeni iz dveh ali več različnih materialov. Vsak kompozit vsebuje material s 

funkcijo strjevanja (matrica) in različnih ojačitev, ki so dodane z namenom povečanja 

moči, žilavosti. Ojačitev je lahko v obliki vlaken, tkanine itd. V splošnem kompozite 

delimo v 3 skupine: polimerni, kovinski in keramični kompoziti. Posebnost in s tem tudi 

izredno velika uporabnost kompozitnih materialov je ta, da lahko v naprej načrtujemo 

njihove lastnosti. Kompozitna konstrukcija pri enaki nosilnosti ima manjšo maso, hkrati 

pa je konstrukcija tudi bolj odporna na mehanske in kemične vplive. 

Polimerni kompoziti so najpogosteje uporabljeni kompoziti. Kot pove že njihovo ime, ti 

materiali vsebujejo polimerno smolo (epoksi, vinilestrska ali poliestrska smola). 

Polimerna smola je matrica, ki ji dodajo različna ojačitvena vlakna kot so steklena, 

karbonska in kevlarska vlakna. Kovinske kompozite uporabljajo predvsem v 

avtomobilski industriji. Matrica je kovina (npr. Al), ki je ojačana z vlakni (npr. 

silikonski karbid). Keramični kompoziti pa se uporabljajo v visoko temperaturnih 

okoljih. Pri teh materialih se kot matrica uporablja keramiko, ki je prav tako ojačana z 

vlakni (npr. silikonski karbid)[25]. 
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5.2 POLIMERNI KOMPOZITI 
 

V zadnjem času dobivajo polimerni kompozitni materiali velik pomen. Nepogrešljivi so 

v vesoljski, letalski in vojaški industriji ter na medicinskem področju. Močno so se tudi 

že uveljavili v potrošniški industriji (avtomobilizem, športni rekviziti). Prepoznavni so 

zaradi njihovih mehanskih lastnostih: so odporni, trdni in lahki. Kompoziti zmanjšajo 

maso in povečajo trdnost končnega izdelka. V široki uporabi so predvsem kompoziti iz 

steklenih in karbonskih vlaken. Povpraševanje po kompozitih se iz leta v leto veča, prav 

tako ostaja še veliko možnosti za njihovo izboljšavo [26].V preglednici 5.1 so prikazane 

lastnosti kompozitnih materialov in jekla. 

 
Preglednica 5.1: Gostota, elastični modul in natezna napetost materialov [26,27]. 

 

Material Gostota 1/g/cm
3
 

Elastični 

modul/GPa 

Natezna napetost/ 

GPa 

Steklena vlakna 2,6 72 1,7 

Karbonska vlakna 1,8 230 2,5 

Kevlarska vlakna 1,4 100 2,3 

Visoko natezno jeklo  7,87 210 1,3 

 

Med največkrat uporabljene kompozite štejemo kompozite iz steklenih vlaken (ang. 

fiberglass). Kompoziti iz steklenih vlaken so močni in lahki, zato se jih uporablja na 

številnih področjih. Vse več kompozitov je iz karbonskih vlaken. So lažji in močnejši 

ter precej dražji od kompozitov iz steklenih vlaken. Redkeje se kot ko ojačitveni 

element uporabljajo kevlarska vlakna. Ti kompoziti imajo dobro žilavost in trdnost, 

vendar so zaradi težje obdelave in krhkosti redkeje v uporabi. [26]. V preglednici 5.2 so 

podani primeri izdelkov potrošne industrije. 
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Preglednica 5.2: Primeri kompozitnih izdelkov. 

 

Steklena vlakna Karbonska vlakna Kevlarska vlakna 

Igrala (tobogani, 

hišice) [28], kajak [29], 

zmaj (ogrodje)[30], 

bumerang [31], leteči 

disk [32], modelarski 

izdelki (plovila, letala, 

rakete) [33], stol [34]. 

Kolesarska čelada [35], kolo, 

kolesarski sedež, hokejska palica, 

kij za baseball, lok [36], stojalo za 

fotoaparat, škatle za različno 

uporabo, teleskop, veslo, kovček za 

glasbilo, ročaji, palice (pohodne, 

smučarske), okvirji za okna, ribiška 

palica, lestev, okvir za očala, 

zaščita za stransko ogledalo pri 

avtomobilu [37], pisala [38], 

inštrumenti, pohištvo [39]. 

Pnevmatike [40], cevi 

[41], gasilska čelada 

[42]. 

 

 

Glede na predstavljane polimerne kompozite bi bili za izdelavo na TD najprimernejši 

izdelki iz steklene tkanine (okvirna cena za 1 m
2 

steklene tkanine, gramature 110 g/m
2
 

je 4 €),  saj je material poceni, obdelava ni zahtevna in iz steklenih vlaken je mogoče  

narediti tudi izdelke, ki jih sicer na trgu dobimo iz karbonskih vlaken. Za vezivo bi 

uporabili poliestrsko smolo, katere okvirna cena za kilogram je 10 € (skupaj s trdilcem 

in pospeševalcem). Za primerjavo: epoksidne smole so dvakrat dražje od vinilestrskih 

smol in vinilestrske smole so dvakrat dražje od poliestrskih.  

 

5.3 IZBIRA IZDELKA 
 

V OŠ se učenci s polimernimi kompozitnimi materiali srečajo le pri izbirnem predmetu 

OGU. V praksi se pri predmetu kompozitna gradiva obravnavajo, vendar iz njih le 

redko izdelujejo izdelke (podstavek za stojalo). Izdelave izdelkov iz kompozitnih 

materialov v okviru osnovnošolskega tehniškega izobraževanja tudi ni mogoče zaslediti 

na svetovnem spletu [43-47]. V nadaljevanju je podan predlog izdelkov (preglednica 

5.3), ki bi bili izdelani z uporabo steklene tkanine in poliestrske smole. Na podlagi 

določenih kriterijev (K1-K5), ki so podani v nadaljevanju, so izdelki ocenjeni za 

primernost izdelave na TD. Vsakemu kriteriju je podano merilo od 1 do 3.   

 

K1: Čas izdelave. Ker smo omejeni na en TD, je predviden čas izdelave izdelka 2 

šolski uri. Upoštevati moramo tudi, da vsi učenci ne zmorejo istega tempa dela. 
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Preglednica 5.3: K1 z opisnikom. 

 

 

 

 

 

K2: Zahtevnost uporabe. Nekateri izdelki so enostavni za uporabo. Oseba za uporabo 

izdelka ne potrebuje posebnih motoričnih spretnosti, dodatnih tehničnih pripomočkov, 

specifičnega prostora ipd., pri zahtevnejših pa je za pravilno uporabo in delovanje 

potrebno izpolniti več zahtev. Pri tem se za enostavne pripomočke smatrajo predmeti, ki 

se praviloma nahajajo v povprečnem gospodinjstvu ter so tako uporabniku zlahka 

dostopni. 

 

Preglednica 5.4: K2 z opisnikom. 

 

K2 Opisnik 

1 Izdelek za funkcionalnost potrebuje zahtevnejše pripomočke, 

določeno specifično okolje in razvite motorične sposobnosti. 

2 Izdelek za funkcionalnost potrebujejo enostavne dodatne 

pripomočke in nekaj več motorične spretnosti. 

3 Izdelek za funkcionalnost ne potrebuje nobenega dodatnega 

pripomočka in posebnih spretnosti. 

 

K3: Gradivo. Pred pričetkom izdelovanja je potrebno narediti/dobiti kalup oz. »jedro« 

izdelka, kar vpliva na povečanje stroškov gradiva. V nekaterih primerih pa se da 

uporabiti tudi odpadne materiale ali ustrezen ugodnejši material, s čimer se zniža cena 

celotnega izdelka.  

 

Preglednica 5.5: K3 z opisnikom. 

 

K3 Opisnik 

1 Cena materiala presega vrednost 5 € (za enega učenca) 

2 Cena materiala se giblje med 2-5 € (za enega učenca) 

3 Možna je uporaba odpadne embalaže in cena za material na presega 2 € 

(za enega učenca). 

 

K4: Zahtevnost izdelave. Kriterij zahtevnosti se nanaša na to, ali je izdelava izdelka 

ustrezna za učence 7. razreda OŠ. Tako kot niso primerni izdelki, ki presegajo 

zmožnosti učencev, so manj primerni tudi tisti, ki so preveč enostavni za njihov nivo. 

 

K1 Opisnik 

1 Izdelava presega časovni okvir enega TD. 

2 Izdelava je mogoča v 2 urah le s hitrim tempom dela. 

3 Izdelava je mogoča v roku 2 šolskih ur tudi s počasnejšim tempom dela. 
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Preglednica 5. 6: K4 z opisnikom.   

 

K4 Opisnik 

1 Izdelava zahteva več strokovnega znanja . 

2 Izdelava ni zahtevna in ga lahko naredijo tudi  učenci prvih razredov OŠ. 

3 Izdelava ne presega zmožnosti učencev. 

 

V preglednici 5.7 so podane ocenitve izdelkov na podlagi predlaganih kriterijev. 

 

Preglednica 5.7: Predlogi kompozitnih izdelkov. 

 

Izdelek/Kriteriji K1 K2 K3 K4 Vsota 

Bumerang 3 2 3 3 11 

Leteči disk 3 3 3 3 12 

Model čolna 1 3 1 1 6 

Zmaj  1 3 2 3 9 

Lok 3 2 2 3 10 

Kolesarska čelada 1 2 3 1 7 

Hokejska palica 3 2 2 3 10 

Kolesarski sedež 1 2 2 1 6 

Škatlica za očala 3 3 3 2 11 

 

Iz preglednice je razvidno, da smo največ točk določili letečemu disku. Kar pomeni, da 

glede na kriterije je leteči disk najprimernejši izdelek za izdelovanje na TD. Igre z 

letečim diskom omogočajo  rekreacijo za vsakogar. Leteči disk mečemo po zraku in 

lovimo. Poznamo različne igre, med katerimi je najbolj razširjena rekreativna oblika 

igranja, ki nima posebnih pravil in jo brez težav igramo v parku. Izdelane diske bi lahko 

uporabili tudi pri urah športne vzgoje, kjer bi z različnimi igrami učenci izboljšali 

koordinacijo rok in oči ter ravnotežje. 

 

5.4 PREDLOG UČNE PRIPRAVE ZA PROMOCIJO 

IZBIRNEGA PREDMETA 
 

UP (priloga 10.1) je predlog izvedbe za TD. Cilj TD je v učencih spodbuditi zanimanje 

za tehniške izbirne predmete. Glede na cilj TD je od opisanih metod učenja za 

promocijo tehniških izbirnih predmetov najbolj ustrezna strategija PUD, kar smo 

utemeljili že v poglavju 4.7. Upoštevanje interesov učencev je predpogoj za njihovo 

motiviranje in vključevanje. Pri tem so učenci dodatno motivirani, saj izdelujejo 

izdelek, pri katerem sodelujejo od oblikovanja ideje do evalvacije. V nadaljevanju so 

podrobneje opisane faze poteka TD.  
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Za uvod v TD učencem predstavimo kompozitne materiale, saj jih pri TIT ne 

obravnavajo. Učenci spoznajo sestavo, lastnosti in vrste kompozitov. Podrobneje si 

ogledamo polimerne kompozite, njihov pomen in področja njihove uporabe. V 

zaključnem delu uvoda demonstriramo izdelavo kompozita (ročno laminiranje)  iz 

steklenih vlaken in poliestrske smole. S tem učenci vidijo, kako nastajajo kompozitni 

materiali in dobijo predstavo o tem, kako naj bi izdelovali svoje izdelke. 

 

(1) Iniciativa. V tej fazi najprej preverimo, če učenci razumejo, kaj so to kompozitni 

materiali. Za primer vzamemo iverno ploščo, ki jo učenci poznajo. Nadalje s poskusom 

pokažemo prednosti kompozitnih materialov pred nekompozitnimi. Pri tem izpostavimo 

njihovo trdnost. Pogovor navežemo na rekvizite, ki jih učenci uporabljajo pri igri. 

Pogovorimo se o lastnostih materialov, iz katerih so ti rekviziti. Sledi izbiranje področja 

dela PUD. Večjo motivacijo dosežemo, če učenci sami izbirajo. V našem primeru temo 

izbere učitelj. Izpostavimo problem letečega diska. Doma lahko najdemo predmete, ki 

jih pri igri lahko uporabljamo kot leteči disk. Vendar je problem pri tem, da se predmeti 

lahko hitro uničijo oziroma slabo letijo. S tem neposredno predlagamo izdelek, ki bi 

rešil ta problem – leteči disk iz kompozitnega materiala.  

 

(2) Skica. Pred izdelovanjem izdelka je potrebno zbrati podatke o njegovi funkciji in 

pomembne parametre, ki vplivajo nanjo, saj le tako lahko načrtujemo izdelek, ki bo 

funkcionalen. V ta namen učence razdelim v dvojice in jim podam navodilo, da 

raziščejo delovanje letečega diska. Učenca skupaj iščeta informacije, se o njih 

pogovorita in razložita svoje razumevanje. Njihove ugotovitve nato zapisujemo na tablo 

v obliki miselnega vzorca. Miselni vzorec pustimo na tabli, da je v nadaljevanju dela za 

učenca orientacija pri načrtovanju in izdelovanju. 

 

(3) Načrtovanje. V tej fazi se določi končni načrt in organizacija izvajanja postopkov. 

Učenci so v predhodni fazi spoznali bistvene parametre, ki vplivajo na funkcionalnost 

diska. Na podlagi teh ugotovitev si izberejo ustrezen kalup za izdelavo diska. Izbirajo 

lahko med različnimi plastičnimi krožniki, podstavki za rože, posodami. Lahko tudi v 

učilnici poiščejo ustrezen predmet za kalup. Nadalje se odločijo za material, ki omogoča 

izdelavo cenovno ugodnega diska. Nato ugotavljamo, kako bi lahko ojačali rob. Učence 

spodbujamo k iskanju primernih rešitev in jim damo možnost, da se sami odločijo, kako 
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bodo na izdelku rešili problem ojačitve roba. Ker učenci procesa laminiranja še niso 

izvajali, je pomembno, da si pripravijo tehnološki list. Pri tem si pomagajo s spletom. 

Pred pričetkom izdelovanja skupaj preverimo ustreznost njihovih tehnoloških listov in 

postavimo kriterije, s katerimi bodo v fazi predstavitve rezultatov preverjali 

funkcionalnost letečih diskov. 

 

(4) Izvedba. Učenci začnejo z izdelovanjem izdelka. Pri tem je potrebno, da si najprej 

pripravijo dovolj velik delovni prostor, vse pripomočke in materiale ter poskrbijo za 

zaščito oblačil in rok. Med izdelovanjem morajo biti pozorni na pravilni potek 

postopkov. Posebno poudarimo, da morajo biti pri pripravi poliestrske smole natančni in 

naj dosledno sledijo navodilom. Učitelj spremlja njihovo delo in po potrebi pomaga, 

usmerja.  

 

(5) Predstavitev rezultatov. Ta faza poteka na hodniku ali v telovadnici šole, da je 

dovolj prostora za preverjanje funkcionalnosti izdelkov. Vsak učenec ima dve minuti 

časa, da predstavi potek dela in končni izdelek. Sledi poskus funkcionalnosti. Kako bo 

leteči disk letel, ni odvisno le od njegove oblike, mase, temveč tudi od tega, kako ga 

vržemo. Pri metu je pomembno, da damo disku začetno rotacijo, saj brez nje ne bo letel 

po zraku, ampak bo padel na tla. Enoličnost poskušanja dosežemo s tem, da določimo 

učenca, ki bo metal diske. Funkcionalnost ocenimo s kriterijem, ki jih predstavimo v 

fazi načrtovanja. S pomočjo teh kriterijev učenci ugotovijo, kako »dobri« so njihovi 

izdelki.  

 

(6) Evalvacija. V tej fazi učenci v skupinah ovrednotijo svoje delo preko vseh faz. 

Izpostavijo, kaj so se novega naučili. S preizkušanjem funkcionalnosti diska ugotovijo, 

če je zastavljen cilj dosežen. Ugotavljajo, kakšni so možni vzroki za nepravilno 

delovanje diskov. Nadalje izpostavijo probleme, s katerimi so se srečevali tekom dela. 

Pri tem se predvsem osredotočimo na potek laminiranja in možne probleme (tkanina se 

je odmikala od površine kalupa, nastajali so zračni mehurčki, poliestrska smola se ni 

enakomerno razporedila po celi površini, poliestrska smola se je prehitro strjevala). 

Podajo predloge za spremembe in izboljšave izdelka. 
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6 DISKUSIJA 
 

V nadaljevanju je predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli zadane cilje C1 – C5 iz 

prvega poglavja.  

 

 

C1: Opredeliti izbirne predmete s področja tehnike in tehnologije ter določiti vlogo 

in pomen izbirnega predmeta Obdelava gradiv – umetne snovi. 

V poglavju 2 smo na kratko opisali tehniške izbirne predmete, ki se izvajajo na OŠ. 

Podrobneje smo opredelili predmet obdelava gradiv – umetne snovi ter prikazali njegov 

pomen za učence. 

 

C2: Določiti  možnosti za promocijo izbirnih predmetov. 

V 3. poglavju smo podali možnosti, s katerimi bi lahko učence spodbudili za izbiro 

tehniških predmetov. V nadaljevanju smo podali razlago, zakaj bi bil TD  

najprimernejši način promocije.  

 

C3: Opisati značilnosti induktivnih metod za podajanje snovi.  

Pregled induktivnih metod v 4. poglavju. Skupno vsem značilnostim je aktivna udeležba 

učencev. Metode se razlikujejo po načinu izvajanja, zahtevnosti priprave za učitelja, 

vlogi učitelja tekom procesa učenja …  

 

C4: Utemeljiti izbiro primernih strategij za namen promocije izbirnega predmeta.     

Po opisu induktivnih metod smo v 4. poglavju izbrali in utemeljili, zakaj bi bil PUD 

najprimernejša metoda/strategija za izvajanje promocijskega TD. 

 

C5: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo izbirnega predmeta 

Obdelava gradiv - umetne snovi.      
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 V 5. poglavju je podan predlog učne priprave za TD. Osredotočili smo se na 

kompozitne materiale, ki so učencem še nepoznani. To so materiali, kjer gre za 

združevanje dobrih lastnosti različnih gradiv v en material. S predstavitvijo kompozitnih 

materialov in izdelovanjem izdelka iz njih bi učence motivirali za nadaljnje spoznavanje 

US.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu smo želeli predstaviti možnosti, kako bi lahko pri učencih 

spodbudili večje zanimanje za tehniške izbirne predmete. Pri tem smo se vprašali, kako 

navdušiti čim več učencev. Glede na podane možnosti je TD ena izmed ustreznih 

rešitev. V diplomskem delu smo opisali induktivne metode poučevanja in ugotovili, da 

je PUD glede na ostale metode najbolj primerna strategija za izvajanje promocijskega 

TD. Zato smo podali predlog TD na osnovi PUD, kjer smo se osredotočili na 

kompozitne materiale, katerih učenci ne poznajo. S spoznavanjem novih materialov bi 

učence spodbudili za dodatno raziskovanje sveta umetnih snovi.  

 

Smiselno bi bilo izvesti TD, pri katerem bi izdelovali izdelek iz kompozitnih materialov 

ter narediti analizo o motiviranosti učencev za spoznavanje US. V ta namen bi lahko 

sestavili anketo, ki bi jo učenci rešili pred in po izvedbi TD, na podlagi katere bi ocenili 

zanimanje učencev za izbrani izbirni premet. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 UČNA PRIPRAVA 
 

UČNA PRIPRAVA 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Terezija Ceferin 

Šola: / 

Razred: 7.  

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Mentor: / 

Datum nastopa: / 

Ura (hh:mm): 8:00 – 13:00 

Učna tema:                      Umetne snovi  

Učna enota:                     Promocija izbirnega predmeta obdelava gradiv –  umetne snovi 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 
Učenec: 

I1: Spozna kompozitne materiale (kompozite iz steklenih, karbonskih in 

kevlarskih vlaken) in razloži njihov pomen v svetu materialov. 

I2: Spozna potek ročnega laminiranja (steklena tkanina + poliestrska smola) in 

ga izvede na kalupu. 

I3: Razume funkcijo letečega diska in parametre (masa, oblika, premer), ki 

vplivajo nanjo.  

I4: Nariše skico letečega diska. 

I5: Pripravi delovni prostor, izbere pripomočke, orodja, material in ustrezna 

zaščitna sredstva za varno delo. 

I6: Izdela leteči disk. 

I7: Predstavi svoj izdelek in izvede preizkus funkcionalnosti letečega diska. 

I8: Ovrednoti svoje delo in predstavi ideje za izboljšanje. 

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: Razvijajo sposobnost poslušanja in sodelovanja med poukom. 

V2: Razvijejo sposobnost skupinskega načrtovanja, izdelave, vrednotenja. 

 

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: Razvijajo sposobnosti opazovanja postopkov.  

P2: Razvijajo koordinacijo dela rok, prstov in čutil. 

 



 

 II 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenec: 

S1: Izbere primerne materiale za izdelavo izdelka. 

            S2: Pripravijo varno in ergonomsko pravilno oblikovan delovni prostor. 

M1: Ustrezno uporabi pripomočke in orodje za izdelavo izdelka. 

M2: Preizkusi funkcionalnost izdelka. 

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  Obravnava nove učne snovi. 

Učne oblike:  Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne metode:  Razgovor, demonstracija, praktično delo. 

Strategija pouka:  Projektno učno delo. 

Delovne tehnike:  Zapisovanje, preizkušanje, izdelava.  

Novi pojmi in posplošitve:  Kompozitni materiali, steklena vlakna, karbonska          

vlakna, kevlarska vlakna, laminiranje. 

Korelacija:  Naravoslovje. 

Učila/pripomočki:  Tabla, kreda, iverna plošča, steklena tkanina (diagonalno 

- kepr tkanje, gramatura 110 g/m
2
), vzorec strjenega 

ulitka  poliestrske smole (dimenzije 10 cm x 10cm, 

debeline 1 mm), vzorec kompozita iz steklenih vlaken 

(dimenzije 10 cm x 10 cm x 1 mm), krpa, posoda za 

pripravo poliestrske smole, kalupi (plastični krožniki, 

različne okrogle posode, podstavki za rože …). 

 

Orodja, naprave in stroji
#
  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB 

Obdelovalno orodje:  brusilni papir (granulacija 150, 220, 400), čopič debeline                      

20 mm,   

Naprave:  električna pečica, grelnik z vročim zrakom, tehtnica 

Stroji: / 

Gradiva (materiali): 5 m
2 

steklene tkanine (diagonalno - kepr tkanje, 

gramatura 110 g/m
2
), poliestrska smola, PVA ločilec (ali 

kuhinjska PVC-folija), akrilne barve ali akrilni sprej, 

nitro razredčilo (za čiščenje čopiča) 

 

Varstvo pri delu: zaščitna obleka, rokavice za enkratno uporabo, navodila 

za pravilno pripravo in uporabo poliestrske smole 

(priloga V.7) 
 

Literatura:   

 

Za učenca: 

 

[1] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 7: Učbenik za 7. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 

[2] Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 7: Delovni zvezek za 7. razred 

devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 
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IV. POTEK UČNE URE (255 min) 
 

0 UVOD (30 min) 
 

Učencem predstavimo kompozitne materiale (sestava, lastnosti in vrste  kompozitov, polimerne 

kompozite,  njihov pomen in področja njihove uporabe, prosojnice (P) P2-P6,(priloga V.1 in V.2). 

V zaključnem delu uvoda demonstriramo izdelavo kompozita iz steklenih vlaken (ročno laminiranje) in 

poliestrske smole (priloga V.3) (I1, I2). 

 

 

1 INICIATIVA (15 min) 
 

Če pogledate predmete okoli sebe, vidite, da so iz različnih materialov. Katerih? (Kovine, les, steklo, 

umetne snovi, keramika, beton.) V roki držim desko iz pravega lesa. Ali je to kompozitni material? (Ne.)  

V drugi roki imam iverno ploščo. Je to kompozit? (Da/ne.) Razložite, zakaj iverna plošča je oz. ni 

kompozit? (Je kompozit, ker je iz dveh materialov: iz lepila (umetne smole) in drobnih lesnih delcev.)  

Na mizi imamo dve plošči enakih dimenzij in tkanino. Poznate te materiale? (Ne/Da, steklena tkanina, 

ena plošča je iz poliestra.) Podrobneje si oglejte drugo ploščo. Kaj opazite? (Je iz tkanine in poliestra). 

Sedaj naj en učenec prelomi plošči na pol. Kaj opazite? (Ploščo iz poliestra prelomimo z manjšo silo). 

Kakšne so vaše ugotovitve glede na ta poskus razpolavljanja? (Če poliestru dodamo še nek drug material, 

se mu izboljšajo lastnosti – ima boljšo trdnost).  

Trdnost je ena od lastnostih, ki ima pri določenih predmetih pomembno funkcijo. Verjetno se večkrat 

igrate igro, pri kateri si podajate oz. mečete nek predmet. Katere predmete uporabljate pri takih igrah? 

(Žogo, plošček, žogo za tenis in badminton, leteči disk.) Kakšni lastnosti imajo ti predmeti? (Različne: so 

trde, trdne, prožne, elastične.) Ti predmeti morajo biti narejeni tako, da so uporabni dalj časa. Imate kdaj 

željo, da bi se igrali z letečim diskom, vendar doma ne najdete primernega predmeta oz. se predmet med 

igro poškoduje? Kako bi rešili ta problem? (Naredili bi si leteči disk.) Iz katerega materiala bi ga naredili, 

da bo trden in hkrati lahek? (Iz kompozitnega materiala.)  

 

Torej bo naš današnji cilj: narediti leteči disk iz kompozitnega materiala. 

 

 Učenci odgovarjajo na vprašanja, naredijo poskus in razmišljajo o izdelavi letečega predmeta. 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZ3Jlc291cmNlczJ8Z3g6NDBlODNkNzkxOGFiZW
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZ3Jlc291cmNlczJ8Z3g6NDBlODNkNzkxOGFiZW
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2 SKICA (20 min)  
 

Kaj moramo narediti pred začetkom izdelovanja? (Narišemo skico.) Kaj moramo vedeti o predmetu, ki ga 

želimo izdelati? (Kako mora biti narejen, da je funkcionalen.) Tako je. Najprej se moramo vprašati, kaj je  

funkcija letečega diska? Kaj je pomembo za njegovo dobro delovanje? Katere so tiste lastnosti, ki 

bistveno vplivajo na delovanje izdelka? Pomagajte si s spletom ter poiščite, kakšna je ustrezna 

razporeditev mase, oblika in velikost za dobro karakteristiko letenja diska.  

 

Učence razdelim v pare in jim dam navodila. Učenci iščejo pomembne lastnosti diska za njegovo dobro 

delovanje, narišejo skico (primer skice, priloga V.4) in nato poročajo o dobljenih ugotovitvah.  O 

njihovih  ugotovitvah se pogovorimo in jih zapisujemo na tablo v obliki miselnega vzorca. Preverimo in 

dopolnimo manjkajoče parametre (priloga V.5)(I3, I4).  

 

 

3 NAČRTOVANJE (30 min) 
 

Kako bi izdelali disk iz kompozita, da bi upoštevali vse te lastnosti? (Potrebujemo kalup, ki ima ravno 

zgornjo površino in zaobljen rob.) Kako bi naredili kalup? (Za kalup bi uporabili plastični krožnik, 

podstavek za rože, okroglo posodo …).  

 

Učenci naštevajo, kaj bi lahko uporabili za kalup. Na voljo jim dam različne plastične krožnike, 

podstavke za rože, okrogle posode. Vsak učenec si izbere en predmet, na katerem bo samostojno izdelal 

laminat. 

 

Izbrali ste si svoj kalup. Kaj še potrebujete za izdelavo? (Smolo, tkanino.) V uvodnem delu smo omenili 

tri vrste tkanin. Katera tkanina bi bila primerna za naš izdelek, če želimo narediti cenovno primeren 

izdelek? Lahko si pomagate s spletom. (Steklena tkanino.)  

 

Smola se hitro strdi, vendar za sušenje potrebuje 24 ur. Na kakšen način bi pospešili proces sušenja? 

(Damo v pečico, sušimo s grelcem na vroči zrak, damo v črno vrečko in postavimo na sonce.) 

 

Naredili boste laminat diska, ki bo imel tri plasti tkanine. Tako narejen laminat bo imel maso enakomerno 

razporejeno po celi površini. Omenili smo, da je za dober let pomembno, da je masa skoncentrirana na 

robu diska. Kako bi naredili ojačitev roba? (Rob bi ojačali z dodatnimi plastmi smole in tkanine, lahko bi 

ga ojačali z žico…). 

 

Pogovorimo se o izbiri materiala, o načinu ojačitve roba ter izpostavim problem, kako bi pospešili 

sušenje smole. 

 

Izbrali ste si kalup in material, s katerim boste naredili leteči disk. Kaj še potrebujemo, da bo delo 

potekalo tekoče, da boste izvedli vse faze izdelave v predvidenem času izdelave? (Načrt poteka dela, 

tehnološki list.) Tako je, izpolniti morate tehnološki list. Lahko si pomagate s pomočjo spleta. 

 
Da bo delo potekalo čim bolj tekoče, morajo učenci narediti načrt poteka dela. Učence zopet razdelimo v 

pare. Vsak učenec dobi obrazec tehnološkega lista, ki ga s pomočjo spleta izpolni. Skupaj preverimo in 

dopolnimo manjkajoče korake (primer tehnološkega lista, priloga V.9) (I2). 

 

Narejeni leteči disk boste preskusili. Dober izdelek bo tisti, ki bo zadostil kriterijem. 

Kriterij 1: disk leti dlje kot njegov kalup. 

Kriterij 2: disk med letom ne niha. 

Kriterij 3: disk se med letom ne obrne »na glavo«. 

 

Predstavimo kriterije, katerim naj bi izdelek ustrezal.. 
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4 IZVEDBA (90 min) 
 

Sedaj lahko začnete z delom dela. Pri pripravi poliestrske smole dosledno upoštevajte priložena navodila.  

 

Učenci začnejo z delom. Poliestrsko smolo pripravijo učenci sami. 4 učenci  skupaj pripravijo 50 g 

smole. Poudarimo, da morajo biti pri pripravi  poliestrske smole natančni in naj se držijo navodil 

(priloga V.7). Učitelj spremlja njihovo delo in po potrebi nudi pomoč (I5, I6). 

 

5 PREDSTAVITEV REZULTATOV (45 min) 
 

Vsak učenec predstavi svoj izdelek. Na voljo ima 2 minuti. Učenec predstavi: 

- predstavi potek nastajanja izdelka;  

- utemelji izbiro kalupa; 

- razloži način ojačitve roba diska; 

- izpostavi morebitne težave, ki so nastale med delom; 

- z metom diska pokaže njegovo delovanje in oceni, katerim kriterijem (določeni v fazi 

načrtovanja) zadošča. Našteje in utemelji možne vzroke za nefunkcionalnost. 

 

Predstavitev rezultatov poteka na hodniku ali v telovadnici, da je dovolj prostora za prikaz 

funkcionalnosti diskov. Vsak učenec na kratko predstavi svoj izdelek in pokaže njegovo delovanje. Ostali 

poslušajo (I7, I8). 

 

6 EVALVACIJA (25 min) 
 

Učence razdelim v skupine po štiri in vsaki skupini dam evalvacijski list (priloga V.8).  Znotraj skupine 

analizirajo posamezne etape (skiciranje, načrtovanje, izvedba, predstavitev rezultatov). Pogovorijo se o 

poteku dela in izpostavijo probleme, ki so nastali med delom. Vse si zapišejo na list.  O zapisanem se 

pogovorimo s celotnim razredom. Učenci podajo predloge, kaj bi lahko spremenili, izboljšali (I8). 
 

 

 

V. PRILOGE 
 

V.1 Elektronske prosojnice 
 

    
1       2 

    
3       4 
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5       6 
 

V.2 Kompoziti 

 

Zaradi potreb po pridobivanju novih materialov, ki bi imeli boljše lastnosti od obstoječih, se je v  

štiridesetih letih 20. stoletja začel intenziven razvoj in raba novih kompozitnih materialov. Kompozitni 

materiali so sodobni materiali sestavljeni iz najmanj 2 elementov, ki s skupnim delovanjem producirata 

material oziroma lastnosti, ki niso enake lastnostim posameznega elementa. Predmeti izdelani iz 

kompozitov so lažji, odpornejši na visoke temperature in so zaradi fizikalnih ter kemičnih lastnosti bolj 

togi. Vse naštete lastnosti bistveno pripomorejo k obstojnosti in podaljšanju življenjske dobe tako 

narejenega predmeta. Vsak kompozit vsebuje material s funkcijo strjevanja (matrica) in različnih ojačitev, 

ki so dodane z namenom povečanja moči, žilavosti. Ojačitev je lahko v obliki vlaken, tkanine itd. V 

splošnem kompozite delimo v 3 skupine: polimerni, kovinski in keramični kompoziti.  

Pri polimernih kompozitih je matrica polimerna bazirana smola, ki ji dodajo različna ojačitvena vlakna 

kot so steklena, karbonska in kevlarska vlakna. Kovinske kompozite uporabljajo predvsem v 

avtomobilski industriji. Matrica je kovina (npr. Al), ki je ojačana z vlakni (npr. silikonski karbid). 

Keramični kompoziti pa se uporabljajo v visoko temperaturnih okoljih. Pri teh materialih se kot matrica 

uporablja keramiko, ki je prav tako ojačana z vlakni (npr. silikonski karbid). 

 

V zadnjem času dobivajo polimerni kompozitni materiali velik pomen. Svet kompozitov je izredno 

razvejan in raznolik. Nepogrešljivi so v vesoljski, letalski in vojaški industriji ter na medicinskem 

področju. Močno so se tudi že uveljavili v potrošniški industriji (avtomobilizem, športni rekviziti). 

Kompozitne materiale srečujemo v vsakodnevnem življenju: ko mimo nas pripelje cestno kolo, ko 

pogledamo v zrak in opazimo letalo, nenazadnje tudi doma, saj na njih stojimo, ko se tuširamo. 

Prepoznavni so zaradi svojih mehanskih lastnostih: so odporni, močni in lahki. Kompoziti zmanjšajo 

maso in povečajo trdnost končnega izdelka. Kot pove že njihovo ime, ti materiali vsebujejo polimerno 

smolo. Polimerna smola je matrica, ki ji dodajo različna ojačitvena vlakna, kot so steklena, karbonska in 

kevlarska vlakna. V široki uporabi so predvsem kompoziti iz steklenih in karbonskih vlaken. Prvi sodobni 

kompozitni material je bil iz steklenih vlaken (ang. fiberglass). Kompoziti iz steklenih vlaken so močni in 

lahki, zato se jih uporablja na številnih področjih. Vse več kompozitov je iz karbonskih vlaken. So lažji in 

močnejši ter precej dražji od kompozitov iz steklenih vlaken. Karbonsko vlakno ima največjo specifično 

gostoto od vseh komercialnih vlaken. Značilne so še velika moč obeh napetosti in kompresija, velika 

korozijska odpornost, dobra odpornost na utrujanje materiala. Redkeje se kot ojačitveni element 

uporabljajo kevlarska vlakna. Ti kompoziti imajo dobro žilavost in trdnost, vendar so zaradi težje 

obdelave in krhkosti redkeje v uporabi. Povpraševanje po kompozitih se iz leta v leto veča, prav tako 

ostaja še veliko možnosti za njihovo izboljšavo. 

 

V.3 Potek ročnega laminiranja. 

 

1. Pripravimo si kalup (npr. krožnik, steklen kozarec …) in stekleno tkanino. Na tkanino položimo kalup 

in narišemo krog, ki ima vsaj 2 cm večji polmer od kalupa in ga obrežemo s škarjami in pri tem pazimo, 

da tkanino ne vlečemo preveč v eno smer. 

2. Kalup premažemo z ločevalnim sredstvom (premažemo površino s krpo, na kateri je ločevalno 

sredstvo).  

3. V posodo odmerimo poliestrsko smolo, pospeševalec in premešamo.  



 

 VII 

4. Dodamo še katalizator (trdilec) in dobro zmešamo.  

Pospeševalec in trdilec dodajamo ločeno z vmesnim premešavanjem.  

5. Z zmesjo premažemo površino kalupa.  

6. Na to položimo stekleno tkanino (ojačitev) ter s čopičem natančno »tapkamo« (ne vlečemo) po celi 

površini, da ne ostanejo zračni mehurji. 

7. Postopek ponavljamo, odvisno od želenega števila slojev steklenih vlaken.  

8. Pustimo, da se posuši oziroma strdi.  

9. Površino narahlo pobrusimo s steklenim brusilnim papirjem. Dobro pobrusimo rob, da je gladek (da ne 

bi prišlo do ureznin).  

10. Po želji pobarvamo z akrilno barvo. Posušeni laminat (disk) ločimo od kalupa.  

(Po končanem nanosu poliestrske smole čopič tako očistimo z razredčilom in ga z milom natančno 

operemo pod vodo). 

 

 

Slika 1: Princip ročnega laminiranja (a-sloj smole, b-steklena vlakna, c-ločilno sredstvo, d-kalup) [8]. 

 

V.4 Skica letečega diska 
 

 
 

 

V.5 Miselni vzorec 
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V.6 Fizikalne lastnosti letečega diska 

 

Oblikovanost diska vpliva na njegovo karakteristiko letenja. Pri letu na disk delujejo sile 

aerodinamičnega vzgona, sile zračnega upora in sile teže. Največji problem pri oblikovanju diska je, kako 

odpraviti nestabilnost diska, ki jo povzroča precesija (pri precesiji os vrtenja ne miruje, ampak se giblje 

tako, da opisuje plašč stožca) ter kako zagotoviti obliko, ki bo omogočala čim večji vzgon.  

 

Vzgon se pojavi zaradi tipične oblike diska, ko ta potuje skozi zrak. Ker disk ne leti povsem horizontalno, 

ampak vedno ohranja nek majhen pozitiven kot (vpadni kot) glede na horizont, se zrak na zgornji stran 

diska premika hitreje kot na spodnji strani. Po Bernoulli principu je torej na zgornji strani diska nižji 

zračni tlak kot na spodnji. Razlika v zračnem tlaku povzroči, da se disk dviguje oziroma leti. Drugi 

pomemben dejavnik izhaja iz tretjega Newtonovega zakona (sila akcije je enaka sili reakcije). Spodnja 

površina diska potiska zrak navzdol (akcija) in posledično zrak sili disk navzgor (reakcija) [9]. Zrak je 

torej usmerjen navzdol zaradi naklona diska (slika 2).  

 

 
Slika 2: Leteči disk [10]. 

 

Rotacija diska pri metu povzroči vrtilno količino, ki zagotovi stabilnost. Vrtilna količina je lastnost 

vsakega vrtečega telesa. Če vržemo disk, ne da bi ga pri tem zavrteli, bo le ta strmoglavil na tla (slika 3). 

Vrtilna količina poleg tega disku zagotavlja enakomeren vzgon in s tem zagotovi orientacijsko stabilnost 

[9].  

 

 
Slika 3: Primerjava med vrtečim  in ne vrtečim diskom [12]. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BEec
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Parametri diska, ki vplivajo na njegovo karakteristiko letenja. 

 

Masa diska vpliva na silo teže, gibalno in vrtilno količino. Večja kot je masa, večje so te tri količine. Na 

diske z manjšo maso deluje manjša sila teže, zato potrebujejo za letenje manjšo silo vzgona. Da pa se mu 

zaradi manjše mase ne zmanjša tudi vrtilna količina, moramo maso skoncentrirati na rob diska. Bolj kot je 

masa skoncentrirana na robovih (bolj kot je oddaljena od središča), večja je vrtilna količina in letenje 

diska je bolj stabilno. Odebeljen rob olajša tudi prijemanje in metanje diska.  

 

Oblika in površina diska močno vplivata na aerodinamične lastnosti leta. Gladka in konveksna površina 

ter zaobljeni robovi zmanjšajo turbulenco (slika 4) in posledično je letenje diska bolj stabilno. Diski z 

večjo površino imajo večjo silo vzgona in zato letijo dlje časa.  

 

 

 
 

Slika 4: Turbulenca glede na položaj letečega diska: a) pravilno obrnjen disk, b) narobe obrnjen disk [12]. 

 

Osnovna sestavina diska je polietilen, ki mu dodajajo razna barvila, maziva in kemikalij za boljšo 

dimenzijsko stabilnost in odpornost proti poškodbam. Izdelava temelji na procesu brizganje, kjer gre za 

brizganje tekočega plastičnega materiala v zaprte kalupe [11].  

 

V.7 Priprava poliestrske smole Colpoly (tip 7201) 

 

Colpoly nepospešna smola je raztopina poliestrske smole  v stirenu, brez pospeševalca. Primerna je za 

ročno in strojno laminiranje s stekleno armaturo. Možne so tudi druge ojačitve ter kombinacije z 

različnimi polnili. Navodilo za uporabo: sproti pripravljamo toliko smole, kolikor se je lahko uporabi v 

cca. 15–25 minutah. V smolo najprej vmešamo 1–2 % Colpoly pospeševalca in tik pred uporabo 1–2,5 % 

Colpoly katalizatorja. Pri nižji temperaturi več, pri višji manj, odvisno od želenega gel časa. Optimalna 

delovna temperatura je 18–25 °C. Pospeševalec in trdilec ne smeta priti v neposreden stik. Dodajamo jih 

ločeno z vmesnim premešavanjem. Z zmesjo premažemo pripravljeno površino. Na to položimo steklena 

vlakna (ojačitev), jih dobro utremo, da se površina omoči. Postopek ponavljamo, odvisno od želenega 

števila slojev steklenih vlaken. Pustimo, da se posuši oziroma strdi. 
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V.8 Evalvacijski list 

EVALVACIJA 

 
1. Zapišite, kaj ste se novega naučili na tem tehniškem dnevu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. S kakšnimi problemi ste se srečevali tekom dela?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Nekateri izdelki niso ustrezali postavljenim kriterijem. Podajte možne vzroke za 
njihovo nefunkcionalnost. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 
4. Podajte predloge, kako bi lahko izboljšali vaše izdelke. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Kaj vam je bilo všeč na tehniškem dnevu? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

V.9 Tehnološki list
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TEHNOLOŠKI LIST Predmet: Leteči disk 

 Datum Priimek Podpis  

Izdelal    

Pregledal    

Zap. 

št. 
Delovne operacije Poz. Gradiva 

Orodja, stroji in 

naprave ter 

pripomočki 

Zaščitna sredstva 

Izdelovalni čas (min) 

Predviden Izmerjen 

 

1 

 

 
zarisovanje  

 

 

 

 steklena tkanina flumaster, kalup / 1  

2 rezanje  steklena tkanina škarje / 5  

3 mazanje  PVA ločilec kalup, krpa 

zaščitna obleka, 

rokavice za 

enkratno uporabo 

2  

4 mazanje  poliestrska smola kalup, čopič 

zaščitna obleka, 

rokavice za 

enkratno uporabo 

2  
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5 tapkanje  
poliestrska smola, 

steklena tkanina 
kalup, čopič 

zaščitna obleka, 

rokavice za 

enkratno uporabo 

20  

6 sušenje  laminat 

grelnik z vročim 

zrakom, električna 

pečica, kalup 

zaščitna obleka 40  

7 obrezovanje  laminat škarje zaščitna obleka 3  

8 brušenje  laminat 

brusilni papir 

(granulacija 150, 

220, 400) 

zaščitna obleka 7  

9 barvanje  laminat 
akrilne barve ali 

akrilni sprej 
zaščitna obleka 10  

 


