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I 

POVZETEK 
 

Z diplomskim delom podajamo predlog učne priprave (UP), za promocijo izbirnega predmeta 

obdelava gradiv-les. Kot sredstvo za izvedbo učne priprave smo izbrali tehniški dan (TD). TD 

pa temelji na osnovi strategije projektnega učnega dela (PUD). Najprej je podan pregled 

izbirnih predmetov tehnike in tehnologije (TIT), predmet obdelava gradiv-les pa je tudi 

podrobneje opisan. Sledi opredelitev in organizacija TD. Opisane so različne induktivne 

strategije poučevanja, katere med seboj primerjamo ter izberemo za naš primer 

najprimernejšo – PUD. V nadaljevanju je le ta tudi natančnejše predstavljena. Promocijo 

izbirnih tehniških predmetov se poslužujejo tudi v tujini. Le ta je zajeta le za primer 

gospodarsko razvitih držav. Za promocijo izberemo lasersko tehnologijo, saj je le ta postopek 

sodoben in ga uporabljajo v gospodarskih velesilah. Lasersko tehnologijo v nadaljevanju 

opišemo. Izbiro izdelka, katerega bi učenci izdelovali, določimo z ocenjevanjem po kriterijih, 

kot so uporabnost, način spajanja, število gibljivih spojev, primernost za učence 6. razredov 

ter predviden čas izdelave. Delo na koncu zajema še predlog UP, kjer je učencem dan 

problem, katerega samostojno po korakih razrešijo in pri tem pridobivajo novo znanje. Izbran 

problem je izdelava očal, katere z laserskim razrezom izrežemo, sestavimo in na koncu 

preverimo funkcionalnost.   

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Osnovna šola, tehnika in tehnologija, promocija izbirnega predmeta, obdelava gradiv – les, 

tehniški dan, projektno učno delo, laserski razrez, učna priprava.



II 

 

Wood working elective course promotion by project 

based activity day 
 

Thesis proposal is intended to provide the lesson plans, which will promote elective subject 

treatment of materials-wood. As a means to carry out the lesson plans we have chosen an 

activity day, based on project based teaching. The definition and organization of activity day 

is given and followed by a review of elective design and technology subjects, where the wood 

treatment subject is also described in detail. Different inductive teaching methods are 

described. Here we compare them and choose the most suitable for our case, the project based 

teaching, which is also described. This is followed by a review of promotions for technical 

subjects in economically developed countries. We describe laser technology, because the 

teaching preparation is composed so that the product is made with a laser cutter. This is 

unknown to the students and therefore interesting. The product choice is determined by 

criteria evaluation such as usability, coupling types, the number of flexible joints, adequacy 

for 6
th

 grade students and estimated time of manufacture. The winning product are sunglasses, 

for which it is provided in the learning preparation that the students define the essential 

components, conceive the idea with taking into account certain criteria. They can also assist 

themselves with an office paper model. With laser cutting we cut out the components of the 

glasses, assemble them and finally check their functionality. With proposed lesson plan we 

conclude the thesis. 

 

Key words: 

Primary school, design and technology, woodworking subject promotion, material processing, 

activity day, project based teaching, laser cutting, lesson plan. 
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1 UVOD 

 

Ker prihaja do vse večjih sprememb na izobraževalnem, predvsem pa na gospodarskem 

razvoju, je potrebno znanja tehničnih ved oziroma tehnološko pismenost, katera je ena 

ključnih dejavnikov konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, dvigniti. S pomočjo 

tehniškega dneva, ki bi temeljil na projektnem učnem delu, torej bi učenci sami iskali 

probleme, načrtovali, izvajali in vrednotili, želimo učence seznaniti in spodbuditi k 

izbirnim tehniškim predmetom.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Ob prenovi učnega načrta obveznega osnovnošolskega predmeta tehnična vzgoja 

(preimenovan v tehnika in tehnologija) leta 1999, se je hkrati zmanjšal obseg ur za eno 

tretjino. Učenci od 6. do 8. razreda imajo letno 70 ur oz. v 7. in 8. razredu le še 35 ur. 

Zmanjšanje ur obveznemu predmetu se je pretvorilo v niz izbirnih predmetov s področja 

tehnike, kot na primer robotika v tehniki, risanje v geometriji in tehniki, elektronika z 

robotiko, itd. Predmetom je namenjeno dovolj ur, vendar se v splošnem izvajajo le 

nekateri izbirni tehniški predmeti in še to ne na vseh šolah. Slovenija se v Evropskem 

merilu uvršča na zadnja mesta glede pomembnosti tehniškega izobraževanja. S tem se je 

pri nas posledično zmanjšal tudi interes za tehniške poklice, zaznavamo premajhno 

število inženirjev, premajhen prenos znanj iz univerzitetne sfere v gospodarstvo ter tudi 

nezmožnosti prenosa konkurenčnih tehnologij, tudi zaradi neustrezno izobraženega 

kadra. 

 

Vodilne gospodarske države kot so ZDA, Japonska, Južna Koreja, usklajujejo učne 

načrte tehnike s standardi tehnološke pismenosti, ki dokazano povečuje gospodarsko 

rast. Potreba po visoki tehnološki pismenosti ljudi in s tem učencev je vse večja, saj 

prihaja do hitrih tehnoloških sprememb in industrializacije. Raven tehnološke 

pismenosti naših učencev želimo izboljšati s čim večjim izvajanjem sklopa izbirnih 

tehniških predmetov na čim več šolah. V okviru tehniških dni želimo učencem 

omogočiti njihovo predstavitev in jih s tem spodbudili in motivirali, da se v večjem 

številu odločajo zanje. Dnevi dejavnosti, katerih namen je večja medpredmetna 

povezanost in kamor spada tudi tehniški dan (TD), namreč niso v naprej določeni in jih 
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lahko zasnujemo na podlagi projektnega dela. Bistvo ni v ocenjevanju in razvrščanju 

učencev, temveč učence skuša spodbuditi k ustvarjalnemu mišljenju in razvijanju 

kritičnosti. Pri takšnem izhodišču bi lahko učence uspešno spodbudili in dosegli večje 

zanimanje za tehniko. Promocija izbirnega predmeta obdelava gradiv-les je tako prvi 

korak k zmanjševanju problema neizvajanja tehniških izbirnih predmetov. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE  NALOGE 
 

Namen diplomskega dela je najti strategijo in način, kako promovirati izbirni predmet 

obdelava gradiv-les, da se bo zanj odločilo čim več osnovnošolskih učencev. Nato pa 

napisati UP, katera se bo izvajala na tehniškem dnevu, pri katerem lahko cilje 

prilagajamo ali jih določimo sami.  

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Določiti pomen izbirnega predmeta obdelava gradiv-les v OŠ tehniškem 

izobraževanju. 

C2: Opredeliti tehniški dan. 

C3: Opredeliti primernost strategije projektnega dela za namen izvajanja tehniških 

dni.  

C4: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo izbirnega predmeta 

obdelava gradiv-les. 

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 
 

Opredeljena naj bodo teoretična izhodišča za izdelavo naloge, ki se nanašajo na temo 

diplomske naloge in so bila predstavljena v literaturi. Diplomsko delo je zasnovano 

deskriptivno. Podatke smo zbrali iz ustreznih strokovnih virov in literature. Najprej smo 

pregledali ustrezno literaturo, ki na to temo že obstaja. Podali ter opredelili smo dejstva 

in na koncu dodali še primer predloga izvedbe tehniškega dneva, za promocijo izbirnega  

predmeta. 

 

 

 



 3 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

 V drugem poglavju se seznanimo z izbirnimi predmeti, kateri učencem nudijo 

različna tehniška znanja ter izbranega tudi opišemo.   

 TD je eden izmed dnevov dejavnosti, s katerim dosežemo večjo medpredmetno 

povezanost, zato je v tretjem poglavju predstavljena opredelitev in organizacija 

tehniškega dneva.  

 Jedro četrtega poglavja so induktivne metode, njihova primerjava ter izbira 

najustreznejše. Izbrali smo projektno učno delo, kjer opišemo različne tipe, 

zgradbo in potek projektnega dela. 

 Pri petem poglavju si na kratko ogledamo, kakšne oblike promocije izvajajo v 

gospodarsko razvitih državah, spoznamo lasersko tehnologijo obdelave lesa, 

katera učencem ni poznana in zato zanimiva. Na koncu poglavja podamo še 

predlog UP, za katero izberemo izdelek po v naprej zastavljenih kriterijih. 

 V diskusiji v šestem poglavju, je predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli 

zastavljene cilje (C1-C4).  

 V zaključku, v sedmem poglavju smo podali sklep celotnega diplomskega dela. 
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2 IZBIRNI PREDMETI 

 

Predmet tehnika in tehnologija v slovenskih šolah učencem prinaša načine, sredstva in 

organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo. Opredeljujejo ga štiri 

področja, ki se pri pouku prepletajo in jih učenci spoznavajo predvsem s svojo 

dejavnostjo: tehnična sredstva, tehnologija, organizacija dela in ekonomika. Učenci pri 

pouku spoznavajo in ustvarjalno povezujejo naravoslovna in tehnična znanja s prakso. 

Imajo možnost razviti svoje sposobnosti in oblikovati nove rešitve [1].  

 

Ker se je ob prenovi učnega načrta leta 1999 precej zmanjšal obseg ur, so učenci 

izgubili polovico ur namenjenih TIT. Pridobili pa so številne izbirne predmete 

(obdelava gradiv: les, obdelava gradiv: umetne snovi, obdelava gradiv: kovine, robotika 

v tehniki, risanje v geometriji in tehniki, elektronika z robotiko, elektrotehnika, projekti 

iz fizike in tehnike), katerih nekatere šole sploh ne ponujajo med izbirnimi predmeti. 

 

V nadaljevanju so podani vsi izbirni predmeti z bistveni značilnostmi, preglednica 2.1, 

nato v podpoglavju 2.1 sledi še podroben pregled izbirnega predmeta obdelava gradiv-

les, saj bomo zanj v nadaljevanju pripravili UP, s katero bomo promovirali izbirni 

predmet s pomočjo tehniškega dneva.  
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Preglednica 2.1: Značilnosti izbirnih predmetov iz tehnike [2-7]. 

 

Izbirni predmet Letno 

število ur 

Razred 

izvajanja 

Opredelitev predmeta 

Obdelava gradiv-les 32 ur 7., 8. ali 9. 

razred 

Izdelava izdelka iz lesa in kombiniranje z ostalimi gradivi. 

Uvedba novih obdelovalnih postopkov, s katerimi nato 

samostojno izdelujejo izdelke.  

Obdelava gradiv-umetne 

snovi 

32 ur 7., 8. ali 9. 

razred 

Spoznavanje in obdelovanje umetnih snovi ter pravilna 

uporaba pripomočkov in naprav za izdelovanje izdelkov. 

Obdelava gradiv-kovine 32 ur 7., 8. ali 9. 

razred 

Spoznavanje, preoblikovanje in obdelava kovin. Seznanijo 

se s poklici v tehničnih panogah obrti in industrije.  

Robotika v tehniki 32 ur 8. razred Konstruiranje modelov, računalniško krmiljenje strojev in 

naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. 

Risanje v geometriji in 

tehniki 

32 ur 7., 8. ali 9. 

razred 

Spoznavanje in izboljševanje prostorskih odnosov, z 

načrtovanjem in predstavitvijo predmetov v prostoru in 

uporabo računalniškega grafičnega orodja. 

Elektronika z robotiko 32 ur 9. razred Spoznavanje karakteristike in vloge posameznih 

komponent in podsistemov, ki jih lahko zlagajo v sisteme 

za vnaprej izbrano funkcijo. Srečajo se tudi z robotiko, pri 

kateri skušajo spoznati in sestaviti stroje, kateri bi 

nadomestili človeka. 

Elektrotehnika 32 ur 9. razred V ospredju je proizvodnja, prenos in poraba električne 

energije. Spoznajo možnosti pridobivanja električne 

energije s klasičnimi in alternativnimi viri ter jih 

preizkusijo z modeli. 

Projekti iz fizike in 

tehnike 

32 ur 9. razred Spoznavanje fizike in tehnike skozi projekte kot so razni 

demonstracijski poskusi, zbiranje gradiva ali terensko delo. 

Poudarek je na spoznavanju pojavov in manj na računskem 

obravnavanju.  

 

2.1 OBDELAVA GRADIV-LES 

 

Izbirni predmet obdelava gradiv-les je namenjen učencem 7., 8. ali 9. razreda, po eno 

uro na teden. Je pa zaradi načina dela priporočena organizacija v blok urah, saj učenci 

za delo potrebujejo več (nepretrganega) časa. Učenci pri predmetu napravijo sintezo 

znanj in veščin s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. razredu pri predmetu 

TIT ter v nižjih razredih. Ponuja nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih 

posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Osnovno 

gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo s papirnatimi gradivi, usnjem, 

slamo, mehko žico ipd. Orodja in obdelovalni postopki so večinoma ročni. Od strojev 

uporabljamo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni kolutni brusilnik. Pouk 

je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah, kjer prevladuje individualno 

praktično delo ali delo v majhnih skupinah. Velika pozornost je namenjena prav 

varnemu delu in pravilni uporabi naprav in pripomočkov. Učenci največ časa namenijo 

načrtovanju izdelka in obdelovalnim postopkom, kar privede do končnega izdelka, ki je 

uporaben in funkcionalen. Učitelji pri tem spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so 
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sestavljeni iz različnih gradiv, obenem pa so uporabni, zabavni ali obogatijo 

mladostnikovo okolje ter jih je hkrati možno nadgraditi in izboljšati njihovo 

funkcionalnost. V učne enote so vključeni tudi elementi ekonomike, organizacije dela in 

planiranje proizvodnje. Predmet je zastavljen tako, da se izvaja tudi kot PUD in je 

znanje učencev še bolj učinkovito in dolgotrajnejše [2].  

 

Cilji izbirnega predmeta obdelava gradiv-les so: 

 Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv.  

 Izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo. 

 Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke. 

 Ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj. 

 Iščejo podobnosti in razlike med orodji. 

 Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo 

organizacijo delovnega mesta. 

 Učenci spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo 

ukrepe za varno delo. 

 Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in 

vrednotijo svoje delo. 

 Spoznavajo poklice v industriji in obrti ter obenem problematiko vpliva tehnike 

in tehnologije na okolje.  

 

Tudi učbenik in delovni zvezek [8, 9] sta sestavljena tako, da učenci na začetku 

ponovijo in dopolnijo znanje o lesu in njegovih lastnostih, nato pa se v večji meri 

posvetijo izdelavi izdelkov, kjer je potrebno predvsem znanje o načrtovanju, orodjih, 

obdelovalnih postopkih, kar vse skupaj privede do končnega izdelka. 
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3 TEHNIŠKI DAN 

 

Tehniški dnevi so eni izmed dnevov dejavnosti, kateri so del obveznega programa 

osnovne šole (OŠ). Mednje spadajo še naravoslovni dnevi, športni dnevi in kulturni 

dnevi. Le ti medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja različnih 

predmetnikov. Cilji le teh so omogočiti učencem utrjevanje ter povezovanje znanj 

pridobljenih pri posameznih predmetih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje 

s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja [10].  

 

Dnevi dejavnosti se izvajajo v vseh devetih razredih osnovne šole po 15 dni na leto in 

so razporejeni čez vse šolsko leto, prav tako pa se smiselno nadgrajujejo iz triletja v 

triletje. Učitelji morajo biti tako pri načrtovanju tehniških dnevov inovativni, izvirni in 

aktualni, hkrati pa morajo pripraviti ustrezne dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje 

učencev, da vsak izmed njih prispeva nekaj k skupnemu cilju [11]. V nadaljevanju je 

podana sama opredelitev in organizacija TD ter tudi cilji tehniških dnevov.  

 

3.1 OPREDELITEV TEHNIŠKIH DNI 
 

Tehniški dnevi sodijo med dneve dejavnosti, saj učenci povezujejo znanje, ki so ga 

pridobili pri posameznih predmetih, ga utrjujejo ter hkrati s svojo vedoželjnostjo, 

ustvarjalnostjo in samoiniciativnostjo samostojno pridobivajo. Tehniški dnevi se 

povezujejo s cilji tehnike in tehnologije ter še s cilji drugih učnih predmetov. Le ti se 

izvajajo v vseh razredih osnovne šole, in sicer v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju po tri dni v vsakem razredu, v drugem ter tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju pa po štiri dni. Tehniške dni od 1. do 5. razreda izvajajo učitelji razrednega 

pouka s sodelavci [11]. Od 6. do 9. razreda pa učitelji tehnike in tehnologije ter 

gospodinjstva, v sodelovanju z razredniki in drugimi učitelji, tehničnim osebjem šole ali 

celo z zunanjimi sodelavci. 

 

Pri tehniških dnevih učenci predlagane vsebine poglabljajo in dopolnjujejo tako, da 

aktivno rešujejo problem, ki ga opazijo v svojem okolju, raziščejo, zanj oblikujejo 

rešitev in jo preverijo. V tem procesu sami spoznavajo nastajanje nekega predmeta 

oziroma proizvoda. Pri tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, zbirajo 
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podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje podatke s podatki iz strokovne literature. 

Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe 

tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije. Tako tehniški dnevi 

mnogokrat presežejo meje med posameznimi šolskimi predmeti. Razlog za to je daljši 

čas trajanja, saj TD praviloma traja pet šolskih ur. Učenci so med tem časom 

razporejeni v heterogene skupine, za katere učitelj poskrbi, da imajo različno težke 

naloge. Lažje naloge rešujejo manj uspešni učenci, medtem ko težje naloge dobijo učno 

uspešnejši učenci oziroma tisti, katere tehnika veseli in imajo dobro razvite ročne 

spretnosti. Naloge povezujejo znanja iz več šolskih predmetov in ne le enega šolskega 

predmeta, prav tako pa reševanje problemov na kraju samem, torej v resničnem okolju. 

Za uspešnost tehniških dni je zelo pomemben tudi učni pristop – projektno delo, kateri 

pa bo podrobneje opisan v podpoglavju 4.2 [1, 10, 12]. 

 

3.1.1 Cilji tehniških dni 

 

Cilji tehniških dni so zapisani v navodilih za pripravo in izvedbo tehniških dni ter so 

navodilo za načrtovanje, izvedbo in vrednotenje. Prilagojeni so starosti, razvojni stopnji 

in sposobnostim učencem. Natančnejši in bolj podrobni cilji so podani v prilogi 10.1. 

Bistvo ciljev je v tem, da učenci povezujejo teorijo s prakso in razširjajo ter preučujejo 

zanje tehnike in tehnologije. Učenci ob vsem tem hkrati razvijajo kulturo dela in 

pravilen odnos do njega, saj sodelujejo v vseh delovnih fazah, kjer spoznajo delitev 

dela, poklice ter odnos do narave in kulturne dediščine. Spoznajo varnostne ukrepe, 

razvijajo spretnosti in delovne navade pri uporabi orodji, naprav ter strojev [10].  

 

3.2 ORGANIZACIJA TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

Organizacija tehniških dni zajema načrtovanje, izvedbo in vrednotenje tehniškega 

dneva.  Pri načrtovanju se osredotočimo na pripravo letnega delovnega načrta za TD in 

sprotno pripravo na vzgojno-izobraževalno delo. Tu so pomembni cilji, katere naj bi 

učenci tekom dneva s pripravljeno vsebino dosegli in poglobili. Pri tem bi namreč 

raziskovali, preizkušali, načrtovali, hkrati pa skrbeli za varnost pri uporabi 

pripomočkov, naprav in orodji, katere bi potrebovali za izdelavo uporabnega in 

funkcionalnega izdelka. Pri načrtovanju je pomembno tudi to, da se natančno določijo 

dejavnosti za učitelje in učence, obenem pa morajo učitelji poskrbeti, da bodo učence 
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spodbujali in motivirali ter jih spoznavali v drugačnih situacijah, izven rednega pouka.  

Pri izvedbi je potrebno skrbno načrtovati različne metode, oblike in strategije dela, pri 

katerih je aktivnost učencev upoštevana v vseh fazah izvajanja. Učne oblike dela so  

odvisne od dejavnosti in števila učencev ter so izbrane tako, da so učenci čim bolj 

aktivni in samostojni. Izhodišče izvajanja tehničnega dneva so tudi cilji, katere si 

zastavimo že pri načrtovanju in jih morajo učenci ob koncu doseči. Med samo izvedbo 

moramo biti tako ves čas prisotni, da učence kontroliramo, spodbujamo in poskrbimo za 

varnost. Končen del tehniškega dneva zajema še vrednotenje dela učencev glede na 

zastavljene cilje. Kako bomo vrednotili delo, razmišljamo že pri načrtovanju. Nato pa 

učence opazujemo med delom in se na koncu, ko predstavijo svoje delo, o tem tudi 

pogovorimo [11]. Bolj razčlenjeno načrtovanje, izvedba in vrednotenje je podano v 

prilogi 10.2. 

 

Sama organizacija je odvisna od različnih dejavnikov. Odvisna je od okolja in 

specifičnosti šol. Tehniške dneve lahko organiziramo za vsak oddelek ločeno, skupaj za 

več oddelkov ali za vse oddelke, kar je posebej primerno za predmetno stopnjo [10, 11]. 

Organizacija tehniških dni je povezana tudi z okoljem, v katerem je šola, saj lahko 

tehniške dneve organiziramo v drugih krajih. Če imamo pripravljene dejavnosti, katere 

bi učenci lažje izvedli oziroma videli realno sliko dela in pogojev v neki tovarni, 

proizvodnji, muzeju, jih lahko odpeljemo tja, vendar moramo pomisliti tudi na prevoz, 

katerega mora organizirati učitelj. To pa obenem zahteva posebno skrb za varnost 

učencev. Za tehniške dneve, ki se ne odvijajo na šoli, je potrebno poskrbeti, da učenci 

dobijo tudi ustrezno malico. Za dobro organizacijo tehniških dnevov je pomembno tudi 

dobro sodelovanje in komunikacija med učenci in učitelji [10, 13].  
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4 STRATEGIJA IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNEVA 

 

Za TD se lahko poslužujemo različnih metod in strategij poučevanja. V zadnjem času je 

eden izmed načinov za motiviranje učencev uporaba alternativnih metod poučevanja, ki 

jih poimenujemo induktivno poučevanje. Značilnosti takšnega poučevanja je v tem, da 

učitelj prične uro z nekim problemom, pri katerem učenci začutijo potrebo po rešitvi in 

posledično po znanju. Učitelj pri vsem tem učence spodbuja in jim nudi pomoč [14]. 

Nekatere izmed teh metod so  

a) problemsko učenje,  

b) učenje z odkrivanjem,  

c) učenje na primerih in  

d) projektno učno delo. 

 

a) Problemsko učenje. Pri tem učenju se učenci opirajo ali na že usvojena znanja in 

izkušnje, vendar rešitev najdejo na nov način ali na znane načine reševanja, s katerimi je 

treba rešiti popolnoma nov problem, si pridobiti nova znanja in izkušnje. Pri tem so 

učenci ustvarjalno aktivni. Pri problemski metodi ni problem le vsebina, temveč tudi 

pot, po kateri pridemo do rešitve. Učenci problemsko situacijo, ki izhaja iz realnega 

življenja rešujejo v skupinah, učitelj pa pri tem upošteva preteklo učenje, stopnjo 

razvoja in individualne značilnosti otrok [15].  

 

b) Učenje z odkrivanjem. Za to obliko učenja je značilno, da učenci sami odkrivajo 

določena načela, skupne značilnosti ali zakonitosti. Pri tem so učenci zelo samostojni, 

saj jim učitelj na začetku predstavi problem, potem pa jih nič več ne vodi ali nadzoruje. 

Učenci morajo do določenih zaključkov priti sami in si ustvariti lastno mnenje [14]. 

 

c) Učenje na primerih. Učenci analizirajo primere iz zgodovine ali iz hipotetičnih 

situacij, ki vključujejo reševanje problemov ali sprejemanje odločitev. Primeri morajo 

biti iz realnega sveta, da se učenci lahko zavedajo podobnih situacij in dilem, s katerimi 

se srečajo v praksi [14].  

 

d) Projektno učno delo. Projektno učenje se začne z neko nalogo, ki je izdelek ali pa 

projektno poročilo. Učenci rešujejo probleme v skupinah in se tekom dela srečajo z 
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nemalo problemov, kateri jih tudi spodbujajo in motivirajo skozi celotno delo, da na 

koncu lahko pokažejo končen proizvod, katerega tudi predstavijo. Projektno učno delo 

pa praviloma zahteva tudi medpredmetne povezave in časovno presega klasične učne 

ure [14,15]. 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali, katero učno metodo bomo uporabili za izvedbo TD. 

Zgoraj opisane metode bomo v naslednjem podpoglavju med seboj primerjali in 

določili, s katero bomo dosegli najboljši učinek promocije izbirnega predmeta obdelava 

gradiv-les. 

 

4.1 PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD DELA 
 

Problemsko učenje in projektno učno delo imata nekaj skupnih izhodišč, vendar je med 

njima kar nekaj razlik. Pri obeh metodah se učenci ukvarjajo s problemi iz vsakdanjega 

življenja ter imajo vedno več rešitev ali odgovorov. Pri obeh je učitelj le ''mentor'', ki 

spodbuja učence, kateri delajo v skupinah, da iščejo informacije na najrazličnejše 

načine. Prav tako obe metodi zagotavljata potreben čas za učenčevo refleksijo in 

samoevalvacijo. Je pa razlika v tem, da se pri projektnem delu pouk začne z mislijo na 

nek proizvod, pri katerem potem učenci naletijo na enega ali več problemov, katere v 

nadaljevanju skušajo rešiti. Pri problemskem pouku se vse začne s problemom, ki izhaja 

iz študije primera. Je tudi motivacijsko sredstvo, vendar ne tolikšno, kot je pri 

projektnem delu končni izdelek, katerega učenci na koncu uporabijo in predstavijo. Prav 

tako je vsebina znanj in veščin, ki jih pridobijo učenci med projektom, pomembna za 

uspeh projekta [15].  

 

Ta metoda je učinkovita, če je proces skrbno skonstruiran in imajo učenci predhodno 

znanje ter se učitelj dobro pripravi na pouk z vidika podpore in pomoči. Ker je nanjo 

potrebna dobra priprava in od učitelja zahteva veliko dela, se ta metoda redkeje 

uporablja kot druge [16]. 

 

Če primerjamo induktivne metode s tradicionalnim učenjem, opazimo ogromno 

prednosti za alternativne metode, saj osrednja oseba pouka ni več učitelj, ampak učenci, 

ki si medsebojno pomagajo in ustvarjajo individualno znanje. Njihovo znanje je 

poglobljeno, kajti za razrešitev problema morajo celovito razumeti koncept. Pri 
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tradicionalnem učenju učitelj niza podatke in pouk temelji na pomnjenju snovi. Učenci 

pridobijo drobce iz množice kontekstov in tako je njihovo znanje površinsko. Pri obeh 

načinih izvajanja pouka pridemo do težave, kako motivirati učenca, da bo usvojil snov v 

omejenem časovnem razponu [15]. 

 

PUD je primerna metoda za izvajanje tehniških dni, saj imamo na voljo več časa. Pri 

pouku tehnike in tehnologije oziroma pri izbirnih predmetih tehnike navadno za 

izdelavo izdelka potrebujemo več kot eno ali dve šolski uri in ga ne moremo dokončati, 

medtem ko TD ponuja pet šolskih ur, kar pomeni, da v tem času izdelek lahko 

zasnujemo, izdelamo in predstavimo [12]. Ker imajo učenci dovolj časa, naredijo vse 

sami in zato tudi snov bolje razumejo. Vendar pa mora biti šola dobro založena z 

didaktičnimi in drugimi učnimi pripomočki. Prednost projektnega dela je, da 

obravnavana učna vsebina ni omejena na en učni predmet, da se lahko odvija v različnih 

organizacijskih oblikah in starostnih skupinah, saj ima TD lahko predmetna stopnja 

oziroma cela šola naenkrat. Učitelj ima pri tehniških dnevih tudi več možnosti za izbiro 

teme, katera naj bo za učence kar se da motivacijska in zanimiva, saj se učenci s to temo 

ukvarjajo pet strnjenih ur [17, 18]. Če je za TD predvidena izdelava nekega izdelka, je 

primerna prav strategija projektnega dela, saj je ravno za praktično delo tak način dela 

najbolj priporočljiv. Medtem pa za pridobivanje formalnega znanja ta metoda ni 

priporočljiva, saj je obseg znanja, katerega učenci osvojijo, bistveno manjši, saj se 

zanemarja sistematičnost in strukturiranost.  

 

4.2 PROJEKTNO UČNO DELO 
 

PUD je učni pristop, pri katerem učitelj postopno vodi učence skozi učni proces v smeri 

uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z 

učenci na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in 

pomaga učencem. Učenci pa se samostojno učijo ob posredni učiteljevi pomoči, to je 

opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, ipd. Tako 

prihajajo prek lastne aktivnosti do neposrednih spoznanj in znanja. Pouk tako v večji 

meri poteka v medsebojnem sodelovanju med učiteljem in učenci, zato je tudi vzdušje v 

razredu prijetno in delovno. 
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Vloga učitelja in učencev je popolnoma drugačna kot pri tradicionalnem pouku. Pri 

projektnem delu skupaj izvajamo naloge iz vsakodnevnih življenjskih situacij, pri 

katerih niso le vsebine, ki so namenjene učenju v šoli, temveč segajo tudi izven okvira 

pouka. Poudarek je na izkustvenem učenju, kjer pride do izraza lastna aktivnost, katera 

nas privede do novih spoznanj in uporabnega znanja. Pri projektnem delu se odraža tudi 

socialno učenje, saj je zelo pomembna medsebojna komunikacija, da lahko postavimo 

in dosežemo skupne cilje. Projektno učno delo ne sloni na ocenjevanju in razvrščanju 

učencev na uspešne in manj uspešne, temveč skušamo učence spodbuditi k 

ustvarjalnemu mišljenju in razvijanju kritičnosti [14, 17].  

 

V naslednjih podpoglavjih sledi predstavitev osnovnih tipov ter zgradba in potek 

projektnega učnega dela. 

 

4.2.1 Osnovni tipi projektnega učnega dela 

 

Glede na namen ločimo štiri osnovne tipe projektnega dela: 

a) konstruktivni tip 

b) projekt usvajanja in vrednotenja 

c) problemski tip 

d) tip učenja 

 

a) H konstruktivnemu tipu sodijo aktivnosti, ki so povezane s konstrukcijo določenega 

izdelka, npr. izdelava predmeta - ptičja valilnica. Lahko pa gre tudi za načrtovanje in 

izvajanje določene akcije kot je na primer urejanje šolskega dvorišča. Pri tem gre 

predvsem za razvijanje kreativnih sposobnosti učencev [17,18]. 

 

b) Pri projektih usvajanja in vrednotenja je pomembno spoznavanje in ovrednotenje 

izbranega predmeta, dogodka ali pojava. Na začetku se seznanijo z vsebino, nato sledi 

podrobna obravnava, na podlagi katere pojav tudi ovrednotijo. Osnovni namen je 

kritična presoja vsebine, s katero se seznanijo, saj ne gre zgolj za spominsko osvežitev 

tega, kar so videli, slišali ali prebrali [12,18]. 

 

c) Problemski tip je usmerjen k reševanju problema. Sem uvrščamo tudi raziskovalne 

tipe, katerih namen je raziskati nov ali še neznan pojav. Zanj je značilno, da učenci 
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pridobivajo informacije z raziskovanjem. Določijo problem, za katerega predvidijo 

rešitve, nato pa na podlagi zbiranja in obdelave podatkov ugotovijo ali ovržejo svoja 

pričakovanja [12]. 

 

d) Osnovni namen tipa učenja je čim bolj učinkovito pridobivanje in usvajanje znanja 

ob uporabi različnih oblik, metod in tehnik učenja. Težišče je na izkustvenem učenju, 

kjer učenci preko aktivnosti osvajajo znanje ter pridobivajo tehnike in metode aktivnega 

učenja [12]. 

 

Ko gre za večje projekte, so ti lahko sestavljeni iz več projektov oziroma tipov in ne 

moremo jasno opredeliti enega tipa projektnega učnega dela. Primer je npr. projekt, ko 

učenci pomagajo pticam pozimi. Le ti se najprej seznanijo s težavami ptic pozimi, nato 

pa sledita načrtovanje in izdelava krmilnic za ptice. Prvi del predstavlja projekt tipa 

učenja, drugi del pa konstrukcijski tip. Ne glede na različnost namena posameznih tipov 

projektov, je vsem skupna enaka struktura, katera bo podrobneje predstavljena v 

naslednjem podpoglavju 4.2.2. 

 

4.2.2 Zgradba in potek projektnega učnega dela 

 

Projektno delo je organiziran učni proces sestavljen iz več zaporednih ključnih stopenj, 

katere si sledijo po predvidenem zaporedju, ki ga narekujeta narava in namen aktivnosti. 

Različni avtorji stopnje različno poimenujejo, vendar pa se navadno stopnje med seboj 

vsebinsko in funkcijsko bistveno ne razlikujejo [12]. Sami bomo pogledali razčlenitev 

PUD po Kilpatricku, Papotniku in Freyu.  

 

Kilpatrick navaja model projektnega učnega dela v štirih fazah. Projektna naloga se 

začne s postavijo cilja, nadaljuje z načrtovanjem, kjer se iščejo in skicirajo ideje, na 

podlagi katerih sloni odločitev za nadaljnje delo. Sledi faza izvedbe proizvoda in se 

konča z utemeljitvijo in zaključkom dela [17]. 

 

Papotnik pa v projektnih nalogah navaja sedem faz. Začne z načrtovanjem in razvojem 

izdelka, kjer izdelajo skico in oblikujejo predloge. Sledi izdelava prototipa in se 

nadaljuje s konstruiranjem, kjer izdelajo risbe in kosovnice. Četrta faza je priprava 

serijske proizvodnje, kateri sledi ekskurzija, pri kateri si ogledajo proizvodnjo delo. 
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Nadaljujejo z izvedbo proizvodnega dela na tekočem traku ter zaključijo s sedmo fazo, 

katera je zaključek proizvodnega dela [19]. 

 

Frey prav tako kot Papotnik razdeli projektno nalogo na sedem faz. Začne s fazo 

iniciative, pri kateri določimo temo. Druga faza je izdelava skice, določitev ciljev, 

nadaljujemo z načrtovanjem, kjer naredimo načrt izvajanja, kateri spada pod peto fazo. 

Ko končamo s izvajanjem in je izdelek že narejen, sledi še predstavitev dosežkov in 

evalvacija [12]. 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali Freyevo razčlenitev, saj je svoj model izpopolnil z 

dvema fazama in sicer fazo usmerjanja in usklajevanja. Faza usklajevanja učencem  

nudi stalen stik s projektom, saj pri TIT za izdelavo nekega izdelka največkrat 

potrebujemo več kot eno ali dve šolski uri, do naslednje učne ure pa mine teden ali dva, 

zato učenci med tem časom že pozabijo na zastavljene naloge in potek dela. Pri tej fazi 

pa se ohrani tekoče delovanje pri projektu in tako ne izgubijo stika s projektom. V fazi 

usmerjanja pa učenci rešujejo probleme, ki nastopijo med samo izvedbo. Njeno trajanje 

ni omejeno in lahko traja le minuto ali pa pol ure ter poteka verbalno ali neverbalno. 

Ker je projektno delo način dela, kjer je potrebno veliko demokratičnega pristopa, se pri 

fazi usmerjanja rešujejo tudi medsebojni konflikti znotraj skupine. V primeru konfliktov 

najprej ugotovijo vzroke konflikta, nato sprožijo diskusijo med prizadetimi in poiščejo 

možnosti za najuspešnejšo rešitev konflikta [12, 17].  

 

V nadaljevanju so zato predstavljene faze PUD, katerega je predstavil Frey.  

 

Iniciativa  

Projektno učenje se začne z iniciativo – pobudo oz. izbiro teme. Pobuda lahko izhaja 

neposredno iz učnega programa ali iz življenjske situacije, ki jo sproži nek dogodek. 

Predlaga jo lahko kdorkoli, vendar je najbolje, če to stori učenec, saj bo bolj motiviran 

in zavzet za nadaljnje delo. Tema se med samo izvedbo lahko nekoliko spremeni, 

vendar moramo paziti, da je končni cilj nespremenjen ter projekt sam funkcionalen [12, 

17]. 
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Skica 

V tej etapi sledi priprava osnutka. Le ta nakazuje delovno področje udeležencev in še ne 

predstavlja podrobne izdelave načrta. Z osnutkom določimo področje teme, katero si 

bomo podrobneje pogledali, kako se bomo projekta lotili in koliko časa mu bomo 

namenili, določimo člane in razmislimo o morebitnem sodelovanju z zunanjimi 

sodelavci, premislimo o omejitvah (finančnih, prostorskih) ter o pravilih in 

medsebojnem sodelovanju znotraj članov. Tu poteka tudi razgovor, kako rešiti 

posamezen korak projekta, da bodo prišli do končnega cilja [17]. 

 

Načrtovanje 

Pri tej etapi se naredi načrt. Dogovoriti se je potrebno, kdo bo posamezne naloge 

izvajal, kateri sodelavci bodo pri posameznih nalogah sodelovali, kdaj, kje in koliko 

časa bo namenjeno posamezni nalogi ter kakšne pripomočke, postopke, metode in 

tehnike bomo potrebovali. Načrtovanje mora biti jasno in dobro strukturirano, saj je to 

glavno vodilo do cilja [12]. 

 

Izvedba 

Pri izvedbi je pomembno, ko se učenec oziroma skupina znajde pred izzivom, da le tega 

s svojimi sposobnostmi in pripravljenostjo za delo rešijo. Dejavnosti lahko namreč 

potekajo v različnih organizacijskih oblikah (individualno, v parih, v večjih ali manjših 

skupinah). Zato je v tej etapi zelo pomembna tudi učiteljeva pobuda in pomoč. 

Poskušamo jih motivirati ter pazimo, da jim idej in ciljev ne vsiljujemo, saj želimo 

doseči učenčevo aktivnost pri razmišljanju in postavljanju vprašanj. Pomembno je 

spodbujanje medsebojnega sodelovanja, saj s skupnimi močmi lažje dosežejo končni 

cilj. Paziti pa je potrebno, kako pred samo izvedbo oblikujemo skupine, saj se učenci 

med seboj zelo razlikujejo tako po sposobnostih, potrebah kot tudi po osebnostnih 

lastnostih [12, 15]. 

 

Predstavitev dosežkov 

Po izvedenih dejavnostih se projekt zaključi s prikazom dosežkov. To so praviloma 

konkretni rezultati, ki so vidni in merljivi. Le te učenci predstavijo ustno, pisno ali z 

računalniško podprto predstavitvijo. Pri tem predstavijo skupino in kratek potek dela – 

od nastajanja pobude, idejne skice, načrta in poteka do težav, s katerimi so se tekom 
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projekta srečevali. Dobljene rezultate primerjajo tudi z rezultati iz stroke ter predlagajo 

izboljšave [12, 18]. 

 

Evalvacija 

S končnim izdelkom se zaključi projekt, projektno delo pa se zaključi z ovrednotenjem 

rezultatov in celotnega poteka projekta. Učenci podajo mnenje o svojem delu ter ga nato 

tudi kritično ovrednotijo. Na koncu se ovrednoti še realizacija izdelka [12]. 
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5 PREDLOG PROMOCIJE OBDELAVA GRADIV – 

LES   

 

Zanimanje in izvajanje za tehnične predmete upada, kar se vidi na rezultatih učencev in 

kasneje pri izbiri tehničnih poklicev, za katere se odloča vse manj dijakov in študentov. 

Ker želimo dvigniti raven tehnološke pismenosti, bomo v nadaljevanju predlagali učno 

pripravo za izvajanje tehniškega dne, pri katerem bomo promovirali izbirni predmet 

obdelava gradiv: les. Še prej pa si bomo pogledali, kako se z nizko izbiro tehniških 

predmetov ter nizko stopnjo zainteresiranosti za tehniške študije spopadajo v nekaterih 

gospodarsko razvitih državah. 

 

5.1 REŠEVANJE TEŽAV TEHNOLOŠKEGA ZNANJA PO SVETU 
 

Marsikje po svetu se soočajo s situacijo, kjer je za potrebo družbe in poklicnega 

življenja potrebno tehnološko znanje. Iščejo strategije, kako stanje izboljšati, saj je le to 

vedno bolj potrebno. Ena od teh držav je Norveška, katera promovira matematiko, 

naravoslovje in tehniko tako, da krepi poučevanje že takoj na samem začetku 

izobraževanja, tudi že v vrtcu. V šolah se je povečal obseg števila ur za tehniške 

predmete. Veliko delajo na tem, da učenci sami eksperimentirajo, izdelujejo in so 

aktivno vključeni v pouk. Kasneje si prizadevajo, da se tudi študentje odločajo za 

tehniške smeri in jim nudijo boljše zaposlovanje. Korak do uspeha vidijo tudi v tem, da 

je potrebno izboljšati usposobljenost učiteljev in jim nuditi dodatna nadaljnja 

usposabljanja. Trudijo se sprejemati pravilne ukrepe, hkrati pa tudi sodelujejo z 

mednarodno organizacijo. Prvi njihov izziv je namreč, da mladim pokažejo, kako in s 

kakšnim namenom potrebujejo ta znanja. Menijo, da je instrument izziva dobra 

interakcija med izobraževanjem in poklicnim življenjem ter med raziskovalnim okoljem 

in podjetji. Vlada namreč meni, da je dobro, da poslovna in industrijska združenja 

sodelujejo bolj sistematično, v dialogu z izobraževalnim sistemom. S tem lahko 

povečajo znanje učencev, razumevanje in občutek pomembnosti [20].  

 

Prav tako ima težave Poljska, saj se tehniški študiji mladim zdi neprivlačen in težaven. 

Država se je problema lotila tako, da tehniške univerze pripravljajo predavanja za 

učence od 7-12 leta, kjer stopnjo zahtevnosti nato še prilagajajo glede na starost 
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učencev posameznega razreda. Posebnost teh predavanj je, da vključujejo priljubljene 

risane junake in otroške knjige. S tem želijo združiti zabavo z oglaševanjem in 

spodbujanjem otrok, da odkrivajo svet in raziskujejo svet naravoslovja. Tako so dosegli 

velik interes in priredili tudi tekmovanja, kjer učenci tudi tekmujejo. Kasneje imajo 

zmagovalci na nacionalnih tekmovanjih in udeleženci zadnjih faz tekmovanja prost 

vstop na katero koli področje študija iz tehničnega področja. Poleg predavanj jim nudijo 

tudi tečaje in aktivnosti, kjer se izpopolnjujejo. Poljska se zaveda, da je problem s 

kandidati za tehniške smeri, zato delajo na tem, da spremenijo v izobraževalnih 

ustanovah ne le način delovanja, temveč tudi način razmišljanja. Tradicionalna 

predavanja in vaje počasi menjajo s timskim delom in projektnim učnim delom [21].  

 

Japonska, katera spada med vodilne gospodarske države, usklajuje učne načrte tehnike s 

standardi tehnološke pismenosti. Začeli so leta 1957, ko so v vse šole uvedli tehnologijo 

izobraževanja. Nato je bil njihov naslednji cilj, da se učenci učijo s pomočjo 

ustvarjalnega dela in iz lastnih izkušenj, da razumejo sodobno tehnologijo ter razumejo 

pomen tehnologije v praksi. Želijo doseči, da z načrtovanjem in realizacijo oblikujejo in 

rešujejo probleme ter se srečajo s proizvodnjo, napravami in tako razumejo odnos med 

tehnologijo in življenjem. Ponudili so izbirne predmete, kjer se trudijo, da učenci 

povežejo in poglobijo znanje in spretnosti skozi reševanje problemov in industrijskih 

projektov. Njihova glavna metoda poučevanja je izkustveno učenje [22]. 

 

5.2 TEHNOLOGIJE OBDELAV MATERIALOV SKOZI ČAS 
 

Če pregledamo osnovnošolske učbenike in delovne zvezke izpred tridesetih let in vse do 

danes, vidimo, da se je obdelava lesa in tehnologije zanj močno spremenila oziroma 

napredovala. V [23] opazimo, da so predstavljeni pripomočki in orodja, s katerimi so 

izdelovali predmete. Merilne in risalne naprave so podobne današnjim in ni prišlo do 

velikih sprememb. Ko pa obdelovanec začnemo obdelovati, opazimo, da so za izdelavo 

uporabljali samo orodja, kjer so potrebovali tudi svojo moč. Žagali so le z različnimi 

vrstami žag, kjer je bilo potrebno vsako prijeti v roke in se lotiti dela. Prav tako je je 

bilo z vrtanjem lukenj. Poznali so žičnike, vrtala in vrtalnike. Nikjer si še niso pomagali 

z danes tako samoumevnimi električnimi vrtalniki ter vibracijskimi tračnimi in krožnimi 

žagami. V učbeniku in delovnem zvezku iz leta 1986 že zasledimo, da jim učitelji 

pokažejo električni vrtalni stroj, krožno žago in stružnico, s katerim si lahko pomagajo, 
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vendar še vedno uporabljajo tudi ročna orodja, saj strojnih žag in vrtalnikov ni še 

zadosti za nemoteno delo [24, 25]. Skozi leta so šole pridobivale vse več električnih 

strojev, tako da so učenci v devetletni osnovni šoli ročna orodja zamenjali za električne 

stroje in naprave. Učenci lahko pod učiteljevim nadzorom pri obdelavi lesa delajo z 

brusilnikom (tračnim in kolutnim), električnim vrtalnim strojem ter vibracijsko žago. Za 

vsako šolo, katera ima eno delavnico (ena skupina z največ 20 učencev) je tudi 

določeno število teh strojev. Vse šole si prizadevajo, da bi imele čim bolje urejene in 

opremljene tehniške delavnice, da bi delo potekalo čim bolj nemoteno in varno [26].  

 

Obdelovalne postopke lesa lahko izvajamo z že zgoraj omenjenimi ročnimi orodji, 

električnimi stroji in napravami ali s sodobnimi tehnologijami. Mednje sodijo 

tehnologija strojne obdelave lesa z računalniško vodenimi lesnoobdelovalnimi stroji 

oziroma CNC stroji, rezanje z vodo in laserska tehnologija [27]. Nove tehnologije 

obdelave lesa so običajno zelo drage in nedostopne, vendar pa je laserska tehnologija 

cenovno že dostopna za osnovne šole. V Veliki Britaniji so že sprejeli nov učni načrt, ki 

pri pouku tehnike načrtuje uporabo laserskih rezalnikov [28]. Ker se je potrebno 

modernizirati in iti v korak s časom, bomo v nadaljevanju predstavili lasersko 

tehnologijo.  

 

5.2.1 Laserska tehnologija 

 

Laserska obdelava je termični postopek razdvajanja kovinskih in organskih materialov, 

kamor spada tudi les. Prednosti postopka ležijo ravno v natančni in hitri obdelavi ter 

možnosti obdelave različnih materialov. Učinkovitost laserske obdelave je odvisna od 

termičnih in, v določeni meri, optičnih lastnosti materiala, ne pa od mehanskih lastnosti. 

Lahko obdelujemo krhke, trde in mehke materiale. Pri laserskem izrezu imamo 

minimalno izgubo materiala, možne so zapletena oblike rezanja in ker je proces v celoti 

računalniško krmiljen je posledično tudi večja varnost pri delu, hkrati pa ni obrab in 

zamenjav orodij. Glavna slabost pa je v tem, da se področje reza močneje segreva, 

zaradi česa se spreminja kemična struktura kovin, pri lesu pa se to opazi v obliki 

zažganin (kemična degradacija). Pri rezanju se sproščajo tudi strupeni plini. Razen tega 

je debelina rezanja omejena zaradi pregrevanja področja reza [27, 29].  
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Laser je v osnovi sestavljen iz laserskega medija, ki oddaja svetlobo, resonatorja (cev z 

dvema zrcaloma), ki zbira svetlobo in vzbujevalnika, ki dovaja potrebno energijo za 

vzbujanje medija. Laserski žarek nastane zaradi namernega vzbujanja osnovnih delcev 

(atomov oz. elektronov s fotoni), ki prehajajo med različnimi energijskimi stanji 

(višjimi in nižjimi). Med prehajanjem z višjega na nižji nivo oddajajo fotone, ki jih 

usmerjamo v cevi, ki ima na obeh straneh zrcalo. Zaradi stimulacije prehajanja 

elektronov med različnimi energetskimi stanji se curek svetlobe vedno bolj krepi in 

usmerja. Če žarek spustimo skozi majhno režo stene laserja, se formira zelo močan in 

ozek laserski žarek, ki ga izkoristimo za obdelavo materialov. Laserski mediji so 

različni plini, ki imajo zraven rezalne funkcije tudi funkcijo izpihovanja taline, ki 

nastane pri termični obdelavi materialov. Nekateri laserji imajo medij v trdnem ali 

tekočem agregatnem stanju. Pritisk plina pa vpliva na izpihovanje taline. Za boljšo 

kvaliteto in večje debeline je potrebno dovajati več plina. 

 

Lasersko rezanje je kombinacija gorenja oz. taljenja materiala ter izpihovanja 

odstranjenega materiala. Pri procesu laserskega rezanja sodeluje curek rezalnega plina. 

Dovajamo ga soosno z žarkom, v posebnih primerih pa tudi od strani ali s spodnje strani 

obdelovanca. Pri vpadu laserskega snopa na površino obdelovanca se del energije 

odbije, drugi del pa absorbira v notranjost plasti nekaj μm globoko v osnovni material, 

ki se zaradi tega stali ali pa celo upari. Pomožni plini ta pretaljen material odstranijo. 

Gibanje rezalne glave krmili računalnik, podobno kot pri CNC obdelovalnih strojih. 

Stroj je potrebno programirati, tako da se vnesejo poti in konture obdelave in vsi 

potrebni parametri kot so laserska moč, fokusiranje laserskega žarka, plinski parametri 

in procesni parametri.  

 

Graviranje s pomočjo laserske tehnologije omogoča izdelavo 2D ali 3D gravur. 

Graviranje na les je običajno 2D graviranje. 3D graviranje se uporablja predvsem za 

oblikovanje kovinskih in steklenih materialov. V materiale, ki dobro absorbirajo 

valovno dolžino laserja, lahko graviramo precej globoko, na lesu pa je deformacija le na 

površini in je bolje uporabljati izraz označevanje. Za graviranje so primerne trše vrste 

lesa, kot so javor, hrast, bukev, oreh in češnja.  

 

Grafično podlago, ki smo jo pripravili s postopkom skeniranja ali obdelave obstoječih 

slik, logotipov ali drugih grafičnih oblik, shranimo v določen format, ki je združljiv z 
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laserskim gravirnim strojem. Podatke pošljemo v stroj z neposredno računalniško 

povezavo ali preko zunanjih nosilcev podatkov. Gravirni stroj nato s pomočjo laserskih 

žarkov »vžge« kopijo grafične podobe. Moč laserskih žarkov je manjša kot pri strojih za 

rezanje materialov. Barva gravure je odvisna od mnogih parametrov kot je, npr. 

tekstura, barva in gostota lesa, zato jo je nemogoče vnaprej popolnoma predvideti. V 

vsakem primeru pa gre za trajno obliko, ki je ni mogoče zbrisati [27]. 

 

V Sloveniji imajo lasersko tehnologijo obdelave lesa že na lesarskih šolah v Ljubljani, 

Škofji Loki in v Novem mestu. Osnovne šole laserske tehnologije še nimajo, vendar pa 

so cene osnovnih modelov že zelo nizke. Cene so zelo različne, odvisno od površine 

obdelovalne mize, moči stroja ter ponudnika. V spodnji preglednici 5.1 so navedene 

osnovne lastnosti enostavnih laserskih rezalnikov, ki bi bili primerni za uporabo v 

osnovni šoli. Ti laserski rezalniki se lahko uporabljajo za rezanje tanjših lesenih plošč. 

Laserski rezalnik moči 40 W lahko pri počasni hitrosti rezanja razreže do 6 mm debelo 

furnirno ploščo [30]. Za mehkejše vrste lesa (npr. balza) pa je hitrost rezanja bistveno 

večja. 

 

Preglednica 5.1: Primerjava različnih laserskih rezalnikov. 

 

Vir Cena  

/evro 

Moč 

/W 

Obdelovalna površina 

/mm 

Hitrost rezanja 

/mm/s 

Življenjska doba laserja 

/h 

[31] 470 40 320 x 220 0 – 35 1100 – 1400 

[32] 480 40 260 x 220 0 – 35 1000 – 1300 

[33] 560 40 300 x 200 0 – 20 - 

[34] 540 40 300 x 200 0 – 50 - 

 

Laserski razrez omogočajo številna podjetja [35-37], kjer se urna podstavka giblje od 18 

€ do 30 €. Cena je odvisna tudi od zahtevnosti razreza in debeline lesa. Obstaja 

možnost, da na šolo pride strokovnjak iz podjetja, ki razloži potek dela in demonstrira 

razrez različnih izdelkov oziroma točno določenega izdelka. Cena takšnega načina dela 

bi znašala približno 25 € na uro.  

 

V tujini, kjer že imajo možnost laserskega razreza, je ta pri izdelkih lesa zelo popularen 

in je zamenjal izrezovanje z ločno žago. Zlasti je primeren pri obdelovanju tanjših 

lesnih gradiv, kot sta na primer lipa in balza. Učenci režejo/izrezujejo ali gravirajo v 

površino. Laserska tehnologija je precej bolj natančna, saj omogoča rezanje raznih 

oblik, tudi natančne reze dekorativnih oblik, manjših dimenzij in graviranje, kar je z 
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ročno žago težje ali nemogoče narediti. Natančnost reza se spreminja od stroja do stroja 

in se največkrat giblje od 0,1 mm do 0,01 mm.   

 

V nadaljevanju si bomo pogledali izbor izdelkov, ki bi jih lahko izdelovali z laserskim 

rezalnikom, slika 5.7. Te bomo kvantitativno ocenili s postavljenimi kriteriji (K1-5), 

kateri so uporabnost, način spajanja, gibljivi spoji, primernost za učence 6. razredov ter 

predviden čas izdelave. Želimo najti izdelek, ki bo najbolj primeren za promocijo 

izbirnega predmeta obdelava gradiv-les.  

 

K1: Uporabnost. Kriterij določa stopnjo uporabnosti izdelka v vsakdanjem življenju. 

Bolj kot je pogosta njegova uporaba, višja je njegova vrednost, preglednica 5.2.  

 

Preglednica 5.2: K1 z opisniki. 

 
K1 Opisnik 

1 Izdelek se v vsakdanjem življenju nikoli ne uporablja. 

2 Izdelek v vsakdanjem življenju uporablja nekajkrat letno. 

3 Izdelek se v vsakdanjem življenju uporablja nekajkrat mesečno. 

4 Izdelek se v vsakdanjem življenju uporablja skoraj vsak dan. 

5 Izdelek se v vsakdanjem življenju uporablja vsak dan. 

 

Nekateri izmed izdelkov so nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, spet z drugimi si ne 

moremo nič pomagati. Kriterij uporabnost smo izbrali zato, ker želimo najti izdelek, 

kateri bo za učence uporaben in se ga bodo lahko večkrat posluževali v vsakdanjem 

življenju. 

 

K2: Način spajanja. Nekatere izdelke je potrebno sestaviti z več sestavnimi deli. 

Možnih načinov spajanja je več. Izdelek lahko le sestavimo, zlepimo z lepilom, 

uporabljamo žičnike, vijake,... Od načinov spajanja je odvisna tudi končna cena izdelka, 

preglednica 5.3. 

 

Preglednica 5.3: K2 z opisniki. 

 

K2 Opisnik 

1 Nima spajanja. 

2 Potrebna je sestava. 

3 Potrebna je sestava in lepljenje. 

4 Potrebna je sestava z razstavljivo zvezo. 

5 Sestava z različnimi načini spajanja in gibljivimi spoji. 
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Učenci se s sestavljanjem in z različnimi načini spajanja sestavnih delov seznanijo z 

različnimi postopki. Če je izdelek iz več sestavnih delov, morajo pri tem tudi razmisliti, 

kako bodo prišli do končne oblike. Pomembno je, kako ga bodo sestavili, da ne bo 

razpadel. 

 

K3: Gibljivi spoji. Izdelki, katerih sestavni deli omogočajo njihovo gibanje oz. gibanje 

posameznih delov, so za učence bolj motivacijski, obenem pa zahtevnejši za izdelavo. S 

kriterijem ocenjujemo število gibljivih spojev, preglednica 5.4. 

 

Preglednica 5.4: K3 z opisniki. 

 

K3 Opisnik 

1 Izdelek nima nobenega gibljivega spoja. 

2 Izdelek ima en gibljiv spoj.  

3 Izdelek ima dva ali tri gibljive spoje. 

4 Izdelek ima štiri gibljive spoje. 

5 Izdelek ima pet ali več gibljivih spojev. 

 

K4: Primernost za učence. Kako primeren je izdelek za učence 6. razredov? Učenci so 

se z izdelkom že srečali v vsakdanjem življenju in ga poznajo. Vseeno pa lahko pri 

izdelavi naletijo na določene težave, saj se z načrtovanjem in obdelovalnimi postopki še 

niso velikokrat srečali, preglednica 5.5. 

 

 Preglednica 5.5: K4 z opisniki. 

 

K4 Opisnik 

1 Možno je narediti model izdelka iz papirja. 

2 Izdelek znajo pravilno kotirati. 

3 Izdelek se lahko izdela v naravni velikosti. 

4 V izdelku je več spojev, za katere uporabijo različne načine spajanja. 

5 Za izdelek je potrebno kombinirati tudi druge materiale. 

 

Z določeno stopnjo zahtevnosti učence motiviramo. Če pa je izdelek preveč enostaven 

ali prezahteven učenci izgubijo voljo in zanimanje ter se s problemom ne spopadejo.  

 

K5: Predviden čas izdelave. Kolikšen je predviden čas, da učenec izdela izdelek? 

Prednost laserske tehnologije je v tem, da je izdelava enostavnejša in hitrejša. Poiskati 

je potrebno izdelek za katerega predviden čas izdelave ni predolg in ne prekratek. V UP, 
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priloga 10.3, je predviden čas izdelave dve šolski uri. Učenci se lahko pri daljši izdelavi 

začnejo dolgočasiti, izgubijo motivacijo ali pa sploh niso motivirani za delo, ker je 

izdelek preenostaven za izdelavo, preglednica 5.6. 

 

Preglednica 5.6: K5 z opisniki. 

 

K5 Opisnik 

1 Predviden čas izdelave je več kot 3 šolske ure. 

2 Predviden čas izdelave je manj kot 1 šolsko uro. 

3 Predviden čas izdelave je malo več kot 2 šolski uri. 

4 Predviden čas izdelave je 1 šolsko uro. 

5 Predviden čas izdelave je 2 šolski uri. 

 

 (a)    (b) 

 (c)       (d) 

 (e)      (f) 
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 (g)             (h) 

 (i)    (j) 

 

Slika 5.2: Izbor izdelkov izdelanih z lasersko tehnologijo: (a) košara [38], (b) avto [38], (c) robotska roka 

[39], (d) ura [40], (e) podstavek za vročo ponev [41], (f) stojalo za telefon [42], (g) namizna svetilka [43], 

(h) očala [44], (i) stol [45], (j) škatla [46]. 

 

V spodnji preglednici 5.8 so zbrani vsi kriteriji in vsota le teh za izbor vseh izdelkov, 

prav tako pa smo podali delež vseh možnih točk.  

 

Preglednica 5.8: Primerjava izdelkov po kriterijih (K1-5), vsota le teh ter delež možnih točk. 

 

Izdelek  K1 K2 K3 K4 K5 Vsota Delež možnih točk [%] 

Košara  3 2 1 2 2 10 40 

Avto  1 5 4 5 3 18 72 

Robotska roka 1 5 5 5 1 17 68 

Ura 5 1 1 2 2 11 44 

Podstavek za posodo 5 1 1 1 2 10 40 

Stojalo za telefon 5 1 1 2 2 11 44 

Namizna svetilka 4 5 5 5 1 20 80 

Očala  5 5 3 5 5 23 92 

Stol 5 3 1 3 5 17 68 

Škatla  2 2 1 2 2 9 36 
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Iz zgornjih rezultatov vidimo, da so očala najprimernejši izdelek na podlagi zadanih 

kriterijev. Izdelek učenci odlično poznajo tako po funkciji kot uporabi, izdelamo ga 

lahko v merilu 1:1, je uporaben za vse učence, vsebuje gibljive dele in več sestavnih 

delov. Le ta poleg razreza zahteva tudi precizno sestavljanje in uporabo drugih gradiv – 

umetnih snovi.   
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5.3 PREDLOG UČNE PRIPRAVE ZA PROMOCIJO IZBIRNEGA 

PREDMETA 
 

V poglavju bomo podali predlog učne priprave za TD, na podlagi strategije PUD, ki 

smo jo predstavili že v poglavju 4.2. Pozorni bomo tudi na motivacijo, saj bolje 

motivirani učenci dosegajo boljše rezultate in kvalitetnejše izdelke. V [47] lahko 

vidimo, da na motivacijo vpliva več dejavnikov in sicer navdušenje nad projektom, 

vzdušje med učiteljem in učenci ter učencem in sošolci, čas poteka in vodenja dela, 

sposobnosti učencev ter učiteljeve pripombe in načrtovanje dela na ravni učenčeve 

starosti.  

 

Pri pripravi UP oziroma izbiri problema/produkta moramo biti pozorni na to, da si 

učenci ne zamislijo pretežke ideje za dosego cilja, saj se velikokrat med načrtovanjem 

in izdelavo pokaže pomanjkanje razumevanja in znanja delovnih postopkov. Če že pride 

do tega, moramo razviti strategijo, s katero pomagamo učencem, da bistvo njihove ideje 

ostaja, vendar le to vseeno nekoliko spremenijo, da dosežejo cilj. S tem zagotovimo, da 

učenci ohranijo lastno idejo, jim damo občutek odgovornosti, ponosa in hkrati 

motivacijo za končni uspeh [47].  

 

Iz obstoječih analiz [48], je ugotovljeno, da so učencem od 6. do 8. razreda tehniški 

dnevi zabavni in zanimivi, da jih večina najraje dela v skupinah ter da približno dve 

tretjini učencev najraje izdeluje izdelke. Iz tega lahko sklepamo, da je izbira tehniškega 

dneva na osnovi strategije PUD ustrezna izbira za promocijo izbirnega predmeta 

obdelava gradiv-les. 

 

UP, priloga 10.3, je predlog izvedbe TD in predstavlja primer uporabe strategije PUD. 

Izbrali smo izdelek sončna očala. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene faze 

PUD, ki so omenjene v podpoglavju 4.2.2. Izbrali smo problemski in konstruktivni tip, 

saj učenci raziskujejo in skušajo rešiti problem izdelave izdelka.  

 

Še preden se lotimo PUD, učencem predstavimo kratek razvoj obdelave lesa. 

Osredotočimo se na lasersko tehnologijo, ki jim jo tudi predstavimo. Predpostavimo, da 

ima učitelj možnost uporabe laserskega stroja v tehniški delavnici. Pokažemo jim 

zmožnosti laserskega stroja, ki ima funkcijo rezanja in graviranja. Povemo, kateri so 
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glavni sestavni deli stroja in kakšna je varnost pri delu ter vzdrževanje stroja. 

Demonstriramo jim tudi razrez preprostega izdelka ali pa si le to ogledamo preko spleta. 

S tem jim približamo in pokažemo nek vpogled v lasersko tehnologijo, katera bo v 

nadaljevanju uporabljena za izdelavo izdelka.  

 

(1) Iniciativa. V tej fazi učence najprej navežemo na sodobno tehnologijo in 

izpostavimo njen namen. Kaj je smisel laserske tehnologije, če lahko z obstoječimi 

električnimi stroji in napravami izdelujemo enake izdelke. Vprašanja so nekoliko 

zahtevnejša, vendar jih s tem spodbudimo k razmišljanju in aktivnemu sodelovanju. 

Sledi izbiranje področja dela PUD. Večjo motivacijo dosežemo, če področje izberejo 

učenci sami. V našem primeru temo izbere učitelj. Učencem podamo problem potrebe 

po očalih, katera se bodo uporabila na modni reviji. Le te se bodo udeležili tudi optiki. 

Torej je potrebno rešiti problem, pri čemer je potrebno paziti na obliko očal, saj imajo 

optiki pri izdelavi določene kriterije. Učenci bodo očala izdelali s pomočjo laserske 

tehnologije, s tem se navežemo na začetno izpostavljeno sodobno tehnologijo. 

 

(2) Skica. Pri tej fazi so razdeljeni v skupine, katere sestavljajo štirje člani. Učitelj sam 

izbere člane skupin in v skupino vzame mešane učence – od šibkejših do sposobnejših. 

Učenci se znotraj skupin pogovarjajo in med seboj razložijo svoje razumevanje. 

Marsikdaj učenec veliko lažje razloži sošolcu določeno stvar kot učitelj. Skupine 

učencev morajo razmisliti o funkciji očal, kateri so bistveni sestavni deli in na katere 

kriterije bo potrebno paziti pri načrtovanju in izdelavi. Pri iskanju kriterijev si lahko 

pomagajo s spletom. Učenci se morajo dogovoriti, kakšna očala bodo naredili in kako si 

bodo pri tem pomagali. Izberejo si nekoga iz skupine za 'model' in naredijo očala, ki so 

zanj glede na kriterije idealna. Tako se bodo pri predstavitvi rezultatov lahko 

zagovarjali, zakaj taka višina, obliki, širina,… Narišejo tehniško skico, nato pa si 

pomagajo še tako, da izdelajo model očal s pomočjo pisarniškega papirja, kjer bodo 

lahko videli pomanjkljivosti svoje ideje, saj jih izdelajo v merilu 1:1 in jih tako na sebi 

tudi konkretno preizkusijo. Posebno pozorni moramo biti pri učno šibkejših učencih, da 

dela ne prepustijo ostalim, sami pa le opazujejo. Če ugotovimo, da se učenec ne 

vključuje v skupino, ga z dodatnimi vprašanji spodbudimo, da se vključi in začne 

sodelovati.  
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(3) Načrtovanje. Pri tej fazi gre za določitev nalog in končnega načrta. Učenci si pri 

načrtovanju lahko pomagajo tudi s spletom, kjer dobijo dokončne ideje in zamisli. 

Dodelan model očal iz papirja, katerega so izdelali z upoštevanjem kriterijev, učenci le 

prerišejo in si tako olajšajo delo. Vsak del narišejo posebej, v tlorisu, kjer pazijo na 

racionalizacijo prostora. Učitelj jih spodbudi, da začnejo razmišljati kako bodo očala 

sestavili skupaj. Pri modelu iz papirja so mogoče očala izdelali le iz enega kosa, saj ga 

lahko upogibamo, vendar pri lesu to ne bo možno. Pozove jih naj premislijo na kakšne 

načine bi lahko spajali dele očal ter izberejo način, katerega bodo v naslednji fazi 

uporabili. Pri tem jih opozori, naj pregledajo kakšne pripomočke in orodja imajo na 

razpolago, da bodo lahko izpeljali svoj cilj. Porazdelijo si delo, da vsak član doprinese 

nekaj k razrešitvi končnega cilja. Učitelj skico učencev, narisano v merilu, poskenira in 

uvozi v katerikoli program, ki omogoča shranjevanje v vektorskem zapisu (DXF, PLT), 

kjer skico preriše, priloga V.7 in datoteko uvozi v stroj za laserski razrez.  

 

(4) Izvedba. Učenci se samostojno lotijo sestavljanja sestavnih delov, kateri so bili 

izrezani z lasersko tehnologijo. Učenci si pomagajo s svojimi skicami, sliko končnega 

izdelka, uporabo interneta in medsebojno pomočjo, da sestavijo sestavne dele očal. Ker 

jim je izdelek poznan in ker je le ta iz malo kosov ni potrebe po kakšnem načrtu. S tem 

se navajajo na samostojno delo, hkrati pa delajo v skupini, kjer morajo sklepati 

kompromise in si medsebojno pomagati. Na koncu dobljene izdelke pokažejo drug 

drugemu.  

 

(5) Predstavitev rezultatov. Pri predstavitvi rezultatov postavimo učencem omejeni 

čas. Določimo 5 minut. Predvidevamo, da so vsa  očala narejena podobno – iz okvirja 

ter dveh ročk. V nadaljevanju bomo preverjali uspešnost izdelave očal, po zastavljenih 

kriterijih katere so si zadali. Predstavijo tudi, kaj se jim je pri projektu zdelo zanimivo in 

kaj bi lahko spremenili. Obenem na kratko predstavijo korake, po katerih so prišli do 

končnega cilja ter predstavijo probleme, s katerimi so se med projektom srečali. S tem 

pokažejo mero samostojnosti in sposobnosti reševanja problemov ter usklajevanja 

predlogov reševanj v skupini. Učitelj jim na koncu poda kriterije, za katere je predvidel, 

da jih je potrebno doseči, priloga V.5. Ob tem učenci še enkrat vrednotijo svoja očala 

oziroma določijo koliko kriterijev so izpolnili.  
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(6) Evalvacija. Pri evalvaciji učenci ovrednotijo svoje delo izvedenih nalog, katere so 

opravili v prejšnjih fazah. Preko pogovora in refleksij preučujejo pridobljeno znanje in 

dosego cilja. Koliko kriterijev so pri izdelavi uspešno izvedli. Cilj projekta bo uspešno 

dosežen, če bodo očala ob predklonu obstala na obrazu, bo prostor za lečo visok vsaj 25 

mm ter če se bodo ročke očal lahko zložile, slika - priloga V.5. Razmišljajo tudi o 

izboljšavah in o primernosti uporabe laserske tehnologije za šolske potrebe. Učitelj jim 

poda pohvalo za trud in povratno informacijo o uspešnosti pri delu, priloga V.10. 

Učenci po vseh zbranih informacijah in vrednotenjih komentirajo, kakšno izboljšavo bi 

naredili ob ponovni izdelavi.   
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6 DISKUSIJA 

 

V posameznih odstavkih je predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene cilje 

C1-C4, iz prvega poglavja.  

 

C1: Določiti pomen izbirnega predmeta obdelava gradiv – les v OŠ tehniškem 

izobraževanju. 

V drugem poglavju smo najprej naredili pregled vseh izbirnih predmetov TIT – 

izvajanje in opredelitev predmeta. Nato smo v podpoglavju 2.1 opisali pomen izbirnega 

predmeta obdelava gradiv – les. Le ta je, da učenci  napravijo sintezo znanj in veščin s 

področja obdelave gradiv, hkrati pa spoznajo nova tehnološka znanja, obdelovalne 

postopke. Podani so cilji predmeta ter kako in kdaj se ga izvaja.  

 

C2: Opredeliti tehniški dan. 

V drugem poglavju, natančneje v podpoglavju 3.1, opredelimo in predstavimo tehniški 

dan in cilje le tega. V podpoglavju 3.2 pa opišemo organizacijo tehniškega dneva od 

načrtovanja, izvedbe do vrednotenja. Pri TD lahko prilagajamo cilje in povezujemo 

znanja ter rešujemo probleme na kraju samem, saj imamo na razpolago 5 strnjenih 

šolskih ur. 

 

C3: Opredeliti primernost strategije projektnega dela za namen izvajanja 

tehniških dni.  

V četrtem poglavju smo najprej podali različne metode izvajanja pouka in jih med seboj 

v podpoglavju 4.1 tudi primerjali. Le te se danes vse bolj uveljavljajo, zato v 

prihodnosti pričakujemo, da bo njihov način dela presegel danes prevladujoče 

deduktivne metode. Izbrano metodo – PUD smo nato v naslednjem podpoglavju 4.2 

tudi opisali, zapisali osnovne tipe ter zgradbo in potek učnega dela. PUD je primerna 

metoda za izvajanje TD, saj imamo na voljo več časa. Pri pouku TIT oziroma pri 

izbirnih predmetih tehnike navadno za izdelavo izdelka potrebujemo več kot eno ali dve 

šolski uri in ga ne moremo dokončati, medtem ko TD ponuja pet šolskih ur, kar pomeni, 

da v tem času izdelek lahko zasnujemo, izdelamo in predstavimo. Osrednja oseba ni več 

učitelj, temveč učenci, kateri si medsebojno pomagajo in ustvarjajo individualno znanje. 
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C4: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo izbirnega predmeta 

obdelava gradiv – les. 

V petem poglavju naredimo kratek pregled kako se s promocijami ukvarjajo v nekaterih 

gospodarsko razvitih državah. Sledi opis različnih tehnologij obdelav lesa, pri čemer se 

osredotočimo na lasersko tehnologijo, saj se takšnega načina dela poslužujejo tudi v 

državah velesil in je potrebno iti v korak s časom. Ker slovenske šole nimajo še 

laserskih rezalnikov, smo iskali možnosti za razrešitev problema. Poiskali smo cenovno 

ugodne rezalnike, s katerimi se lahko izrežemo tanjše lesene plošče oziroma poiskali 

smo cene, če izrez opravijo drugje. V nadaljevanju smo podali predlog UP, za katerega 

smo izmed možnih izdelkov, primernih za izdelavo na laserskem rezalniku, izbrali 

najprimernejšega. Le tega smo na predhodno zastavljenimi kriteriji ocenili in izbrali 

očala. Učenci samostojno zasnujejo izdelek, katerega z laserskim rezalnikom izrežejo. 

Pri tem je težava v tem, da učenci ne znajo risati v programskem orodju, zato smo 

predlog UP zasnovali tako, da narišejo skico, katero učitelj uvozi in preriše v programu, 

kjer je možen vektorski zapis. Učenci na koncu izdelek še sestavijo in ovrednotijo.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom smo želeli podati predlog UP, ki bi služil kot promocija za izbirni 

predmet obdelava gradiv-les. Odločili smo se za delo z laserskim rezalnikom, saj je 

eden izmed sodobnih načinov obdelave lesa in je tudi že cenovno dostopen za OŠ. Zanj 

smo se odločili, ker takšen način dela izvajajo tudi že v gospodarsko razvitih državah in 

ker mora tudi slovensko šolstvo v korak s časom. Cenovno ugodne laserske rezalnike bi 

se dalo uporabiti v tehniški učilnici. Učenci bi tako spoznali hitrejšo in natančnejšo 

obdelavo lesa, kot so jo bili vajeni s konvencionalnimi postopki obdelave. Odločili smo 

se za izvajanje TD v 6. razredu, ker se že spoznajo z obdelovalnimi postopki lesa z 

električnimi stroji in napravami, hkrati pa je tudi izbirni predmet obdelava gradiv-les 

mišljen za izvajanje v 7. razredu. 

 

Nadaljnje delo bi lahko razširili tako, da bi začeli izvajati TD ter tako izvedeli, če je 

delo kot promocija izbirnega predmeta, dobro sestavljeno in se res več učencev odloča 

za izbirni predmet obdelava gradiv-les.  
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10 PRILOGE 

 

10.1 Cilji tehniških dni 
 

 Učenci povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, 

tehnologiji in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi. Pridobljena znanja uporabijo pri 

opazovanju resničnih primerov iz vsakdanjega življenja. 

 Učenci preučujejo uporabo tehnike in tehnologije v vsakdanjem življenju, njene 

vplive na okolje in kakovost življenja. Primerjajo pozitiven in negativen vpliv tehnike 

na okolje in iskanje možnosti zmanjševanja, spreminjanja in zastrupljanja narave.  

 Učenci razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega. S pravilnim odnosom 

do dela bo uspeval v šoli in kasneje v poklicnem življenju. 

 Učenci sodelujejo v vseh delovnih fazah. Spoznati morajo načrtovanje, 

konstruiranje, sporazumevanje, uresničevanje in vrednotenje izdelkov. Razvijanje 

ročnih spretnosti je premalo, saj učencu ne pomaga razvijati ustvarjalnosti.  

 Učenci spoznavajo delitev dela, ki je potrebna za izvedbo sestavljenih nalog. 

Naloge se v takem primeru razdelijo tako, da vsak opravi le tisti del naloge, ki jo zmore 

sam.  

 Učenci razvijajo svoje inventivne sposobnosti. Ne uspe se nam vedno izmisliti in 

narediti kaj novega, zato se s pomočjo raziskovalnih in problemskih nalog učimo 

pravilno razmišljati. 

 Učenci spoznavajo svet dela in poklicev. Že ob koncu osnovne šole se 

marsikateri otrok odloči za poklic, katerega bo opravljal celo življenje. Veliko poklicev 

je povezanih s tehniko, zato je potrebno učence, ki so uspešni na tehničnem področju 

oziroma imajo potrebne sposobnosti, spodbuditi, da dobijo še večji interes za tehniko.  

 Učenci morajo imeti kritičen in odgovoren odnos do narave in kulturne 

dediščine. Naša tehnična kultura je namreč zelo bogata in bi jo morali bolje spoznati. 

 Učenci se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv. S tem iščejo 

vzroke in posledice za napačna ravnanja, katera obremenjujejo naše okolje.  

 Učenci spoznavajo in izvajajo varnostne ukrepe pri delu ter razvijajo navade za 

uporabo zaščitnih sredstev, saj s tem varujejo svoje zdravje. Učitelj jim mora biti pri 

tem za vzgled [10].  
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10.2 Organizacija tehniških dni 
 

1 Načrtovanje  

 

Tehniški dnevi so sestavni del obveznega šolskega programa, zato se na izvajanje 

pripravljamo z letno pripravo in sprotno pripravo za TD. Pri načrtovanju tehniških dni 

na letni ravni vpišemo temeljne elemente za izvajanje. Le ti so: 

a) Osnovni podatki.  

To so: šolsko leto, razred, mesec izvedbe, izvajalci in zunanji sodelavci.  

b) Temeljni cilj tehniškega dne 

Določimo ga tako, da se zamislimo, kaj bodo učenci ob koncu tehniškega dne znali, 

vedeli, razumeli in naredili. Zapišemo sintezo vseh ciljev, ki jih opredelimo po 

taksonomskih stopnjah. Zastavimo lahko tudi bistveno vprašanje, s katerim vpeljemo 

učence v razmišljanje o obravnavani vsebini in v dosego ciljev. S tem dosežemo globlje 

razumevanje. 

c) Cilji tehniškega dne in medpredmetno povezovanje 

To so učni cilji, ki jih bomo pri tehniškem dnevu skušali doseči in so nadgradnja učnih 

ciljev različnih učnih predmetov. Upoštevamo tudi vseživljenjske cilje, ki omogočajo, 

da učenci TD izkustveno doživijo, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, urijo 

spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti.  

d) Vsebine  

Izberemo zanimive in privlačne vsebine, ki morajo učence usmerjati v raziskovanje, 

dajanje hipotez, preizkušanje in preverjanje.  

e) Skrb za varnost 

Pri načrtovanju moramo misliti tudi na varnost učencev. Razmišljamo na varnost na 

učnih sprehodih, obiskih delavnic ali tovarniških obratov. Poskrbimo, da bodo učenci 

varno uporabljali orodja, uporabljali zaščitna sredstva in da imamo v času izvajanja 

tehniškega dne v učilnici tudi ustrezno prvo pomoč.  

f) Izobraževalna tehnologija, orodja in pripomočki 

Natančno opredelimo, kaj bodo učenci potrebovali, katero tehnologijo bomo uporabili, 

orodje in še druge pripomočke. Poskrbimo, da bo dovolj orodja in pripomočkov, da 

učenci pri različnih aktivnostih ne čakajo predolgo. O potrebnih učnih pripomočkih 

razmišljamo že mnogo prej, da si jih lahko pravočasno priskrbimo. 
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Učiteljevo načrtovanje gotovo vpliva na to, kaj se bodo učenci naučili in dosegli, zato 

TD vključuje številne dejavnosti, aktivnosti, naloge in zadolžitve za učence, kjer 

dosegajo cilje. Mora pa biti vseeno načrtovan tako, da omogoča fleksibilnost, saj se je 

včasih potrebno prilagajati, kaj spremeniti ali dopolniti. Priprava za TD je sicer podobna 

pripravi za pouk, zato ima vse potrebne sestavine: 

a) Cilji tehniškega dne 

Temeljni cilj tehniškega dne je poglobitev, razširitev in nadgradnja znanja ter izdelava 

izdelka, ki bo funkcionalen in uporaben. Pri medpredmetnem povezovanju vključimo še 

cilje iz drugih učnih predmetov, ki se smiselno povezujejo in nadgrajujejo v celoto.  

b) Dejavnosti učencev in učiteljev 

Didaktično natančno opredelimo dejavnosti za učitelja, ki so predvsem osredotočene na 

dobro organizacijo, pripravo nalog, gradiv in orodja za učence. Med samo izvedbo pa je 

učiteljeva vloga spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev ter spremljanje 

učenčevih spoznavnih in drugih postopkov. Zelo pozorni smo tudi na spodbujanje učne 

motivacije. 

c) Spremljanje dejavnosti učencev 

TD je priložnost, da učitelj opazuje učenca še v drugih situacijah in drugih spoznavnih 

postopkih, kot potekajo pri pouku. V pripravi opredelimo, katere spoznavne postopke in 

druge postopke učencev bomo spremljali in na kakšen način. Pozorni bomo, 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 informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, interpretira podatke itd. 

pri tem smo pozorni, kako učenci med seboj sodelujejo, si pomagajo, dajejo pobude in 

ideje ter kako sprejemajo ideje drugih.  

 

TD načrtujemo tako, da je omogočeno vsem učencem aktivno delo, saj imamo v šolah 

učence z različnimi sposobnostmi in interesi. Pri načrtovanju izvajanja tehniškega dneva 

moramo biti pozorni na mnogo dejavnikov [10,11].  

 

2 Izvedba 

 

TD običajno traja 5 šolskih ur in pri sami izvedbi moramo biti pozorni na več 

dejavnikov. Uporabljati moramo različne metode in oblike dela, s katerimi bo snov 

najbolje posredovana glede na način dela. Izvajamo različne učne oblike, ki so odvisne 
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od dejavnosti in števila učencev. Od individualnega pouka, do dela v dvojicah ali v 

skupinah. Metode pa izbiramo tako, da so učenci čim bolj aktivni in samostojni. V 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poteka delo učencev bolj vodeno in usmerjeno, 

v drugem in tretjem  pa so učenci že bolj samostojni. Po koncu tehniškega dneva morajo 

učenci doseči zastavljene učne cilje. Izberemo in pripravimo takšne dejavnosti, ki bodo 

razvijale učenčeve sposobnosti in zmožnosti ter bomo pri učencih dosegli želene 

dosežke. Prav tako pa moramo poskrbeti za varno delo, torej da učenci pravilno in 

varno uporabljajo orodja in pripomočke, mi pa smo med tem časom ves čas prisotni in 

jih kontroliramo.  Na koncu TD tudi vrednotimo [11].  

 

3 Vrednotenje  

 

Že pri načrtovanju tehniških dni razmišljamo, kako bomo vrednotili delo učencev. Med 

izvajanjem tehniškega dne ves čas spremljamo učenčevo delo. Po končanem tehniškem 

dnevu se skupaj z učenci pogovorimo o njihovem uspehu ali o morebitnih težavah pri 

delu. Nato učenci svoje delo predstavijo s plakati, prosojnicami, z računalnikom ali 

kako drugače in sicer sošolcem, staršem ali širši javnosti. Pri tem razvijajo 

komunikacijske in druge spretnosti, saj na različne načine izrazijo svoje mnenje o 

uspešnosti tehniškega dne. Obliko in način vrednotenja tehniškega dne izberemo glede 

na sposobnosti učencev, zahtevnost predstavitve in razpoložljivi čas. Učenci lahko 

izdelajo tudi mapo dosežkov pri tehniških dnevih ali vseh dnevih dejavnosti. Vanjo 

bodo vstavljali fotografije izdelkov, skice predmetov, samoevalvacije in druge zapise 

[11].  

 

10.3 Učna priprava 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Špela Jelinčič 
Šola:  

Razred: 6. razred 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Mentor: doc. dr. Janez Jamšek 

Datum nastopa:   

Ura (hh:mm): 8:00 – 13:00 
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Učna tema:  

Učna enota: Promocija izbirnega predmeta obdelava gradiv-les 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 

 

Učenec: 

I1: spozna lasersko tehnologijo (prednosti in slabosti postopka). 

I2: spozna korake dela z laserjem (izdelava risbe, vstavitev materiala, zagon 

laserja, razrez materiala). 

I3: nariše tehniško skico očal. 

I4: izdela sestavne dele očal z uporabo laserske tehnologije. 

I5: sestavi sestavne dele očal. 

I6: ovrednoti izdelana očala glede na zastavljene kriterije učitelja. 

 

Vzgojni cilji 

 

Učenec: 

V1: razvija sposobnost delovanja v skupini. 

V2: razvija sposobnost poslušanja in opazovanja. 

 
Psihomotorični cilji 

 

Učenec: 

P1: pridobi boljšo predstavo o laserski tehnologiji. 

P2: razvija motoriko pri sestavljanju sestavnih delov predmeta. 

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  Obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  Frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:  Pogovor, demonstracija, praktično delo 

Strategija pouka:  Projektno učno delo 

Delovne tehnike:  Poslušanje, pisanje, sestavljanje  

Novi pojmi in posplošitve:  Laserska tehnologija – laserski razrez  

Učila/pripomočki:                  Tabla, kreda 

 

   

Orodja, naprave in stroji
#
  

Zarisno in merilno orodje:  Svinčnik HB, šolsko ravnilo, šestilo 

Obdelovalno orodje:  Škarje, ročna žaga-rezljača 

Naprave:  / 

Stroji: Laserski rezalnik 

Gradiva (materiali): Furnirna plošča cca. (200x150) mm, debeline 3 mm, A4 

pisarniški papir - 150 g/m
2
, PVC folija (80x100) mm, 

debeline 0,5 mm, tkanina (50x50) mm, lepilo za les 

Varstvo pri delu:                   Zračenje v prostoru 
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IV. POTEK UČNE URE  
 

1 UVOD V URO (15 min) 

 

Učencem predstavimo kratek razvoj obdelave lesa ter laserskega razreza, priloga V.1, s pomočjo 

prosojnic P1-P7, priloga V.2. 

 

2 INCIATIVA (20 min) 

 

Omenili smo že nekaj orodij iz preteklosti ter strojev in naprav s katerimi se srečamo v delavnici TIT. V 

čem vidite prednost strojev in naprav iz delavnice? (Ni potrebno toliko moči, veliko hitrejši čas izdelave, 

bolj natančna izdelava,…). Kako natančno se s stroji in napravami katere imate na voljo, da izdelati 

izdelke?  

Pokažemo prilogo V.3. 

 

(Zelo težko bi jih naredili oziroma izdelki ne bi bili natančno narejeni.) Kaj menite, kako pa so potem 

narejeni ti izdelki? (S pomočjo sodobnih tehnologij.) Živimo v svetu, kjer se tehnologija razvija vse 

hitreje. Danes smo že omenili sodobne tehnologije. Katere? (Tehnologija strojne obdelave lesa z 

računalniško vodenimi lesnoobdelovalnimi stroji oziroma CNC stroji, rezanje z vodo.) Zakaj je taka 

tehnologija sploh potrebna v primerjavi z električnimi stroji in napravami, poleg tega, da izdelamo zelo 

natančne izdelke? (Hitrejša izvedba, manj odpadnega materiala, manj delovne sile, večja varnost pri 

delu,… ) 

 

Kako bi lahko izdelali izdelek, ne da bi se posluževali strojev in naprav iz delavnice TIT? (Z ročnim 

orodjem ali s sodobno tehnologijo.) In ker gremo v korak s časom bo naša izdelava danes potekala s 

pomočjo tehnologije katere smo na kratko že predstavili. In to je? (Laserska tehnologija.) Res je, danes bo 

naš praktičen del potekal nekoliko drugače in glavni stroj pri tem bo laserski rezalnik.  

 

Treba je izbrati še izdelek. Znanka je modna oblikovalka in pripravlja modno revijo. Prosila me je, če bi 

lahko izdelali nekaj dodatkov, da bi popestrila videz manekenk, obenem pa pristavila da bodo gostje 

večinoma optiki. Kakšna bi bila najboljša rešitev zanjo? (Izdelali bi očala.) 
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Torej bo naš končni cilj to, da bomo izdelali očala s pomočjo laserskega razreza. 

 

Učenci razmišljajo o vprašanjih na katere z dvigom rok in dobljeno besedo tudi na glas povedo. S 

postavljenim problem začnejo razmišljati o razrešitvi problema.  

 

 

3 SKICA (15 min) 

 

Učence razdelim v skupine po štiri, kjer so člani skupine mešani učenci – od šibkejših do sposobnejših.  

 

Odločili smo se, da bomo izdelovali očala za manekenke. Pri tem ne potrebujemo leč (lahko pa vstavimo 

PVC folijo), kajti le ta bodo služila le kot modni dodatek in nova kolekcija za optike. In ker se bodo revije 

udeležili tudi optiki morajo očala vsebovati določene kriterije. Kateri so sploh bistveni deli očal? Na kaj 

so pozorni oziroma na kaj mislijo optiki in izdelovalci očal pri izdelovanju očal-določite kriterije, na 

katere boste tekom dela pozorni. Pomagate si lahko tudi s spletom, pri tem pa odgovore zapišite ali 

skicirajte na list papirja.  

 

Učenci razmišljajo in si zapišejo odgovore, katere tudi eden iz skupine predstavi. Pri tem jim pokažem 

tudi prilogo V.4, kjer vidijo, če so zapisali vse bistvene sestavne dele. učenci predstavijo tudi bistvene 

kriterije, katere učitelj preveri, če so primerni. Sam je namreč pozoren na kriterije, ki so podani v prilogi 

V.5. 

 

Kako bi si lahko pomagali, da bi ugotovili kakšne dimenzije in velikosti očal bomo izdelali? Kateri 

material bi vzeli, da bi najenostavneje to preverili? In v kakšnem merilu bi jih naredili ter zakaj? 

 

Učenci spoznajo, da bi bilo smiselno narediti model očal iz pisarniškega papirja, kjer bi enostavno 

določili obliko in velikost, saj bi bile le te v merilu 1:1(I3, V1, V2). 

 

4 NAČRTOVANJE (30 min) 

 

Sedaj boste modele očal iz pisarniškega papirja dodelali in prerisali na papir, vendar vsak sestavni del 

posebej. Vendar morate pri tem paziti, kako boste razporedili dele, da boste čim bolj racionalni. Začnite 

pa tudi razmišljati, kako boste sestavne dele sestavili v celoto. Očala kot modni dodatek niso samo na 

obrazu, ampak jih imamo lahko zataknjene tudi za ovratnikom.  

 

Učenci modele iz papirja dodelajo, da izpolnjujejo kriterije, katere so zastavili v prejšnji fazi. Posamezne 

dele očal prerišejo na list in ga izročijo učitelju. Učenci načrtujejo tudi kako bodo sestavne dele očal 

(priponka ali ročka, mostiček, okvir za lečo) sestavili v celoto. Možnih predlogov načina spajanja je več, 

priloga V.6. 

 

Učitelj dobljene izdelke poskenira in uvozi v program, ki omogoča vektorski zapis (DXF, PLT), kjer skico 

preriše in datoteko uvozi v program stroja za laserski razrez, priloga V.7.  

 

5 IZVEDBA (90 min) 

 

Ker imamo načrt dela že narejen se lahko lotimo dela in laser izreže sestavne dele. 

 

Učencem je na voljo skica, priloga V.8, katero so izdelali sami ter končen izdelek nekih očal.  S pomočjo 

slik začnejo z izdelovanjem očal oziroma sestavljanjem delov, katere so pridobili z laserskim izrezom. 

Učitelj spremlja in po potrebi usmerja učence (I1-I5, V1, V2, P1, P2). 

 

6 PREDSTAVITEV REZULTATOV (35 min) 

 

Sedaj boste predstavili rezultate. Pri predstavitvi, ki naj traja 5 minut predstavite skupino učencev, nato 

pokažite kako uspešni ste bili pri izdelavi izdelka, glede na zastavljene kriterije. Na koncu na kratko 

predstavite izdelavo ter utemeljite kaj je bilo pri projektu dobro in kaj bi spremenili, priloga V.9.  

 

Nekdo iz skupine, za katerega se skupina odloči, da bo poročal, predstavi rezultate. Ostale skupine 

poslušajo. Učitelj jim na koncu poda kriterije, katere je predvidel, priloga V.5 in učenci samostojno 

ovrednotijo svoja očala, glede na dane kriterije. (I6, V2).   
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7 EVALVACIJA (15 min) 

 

Učenci znotraj skupine analizirajo posamezne etape (skiciranje, načrtovanje, izvedba, predstavitev 

rezultatov), njihov potek, morebitne probleme, ki so nastali med delom in vse to zapišejo na list. 

Pogovorimo se kaj bi spremenili ob ponovni izdelavi in to tudi pokomentiramo. Učitelj obenem učence 

tudi pohvali in jim poda povratno informacijo – vsaki skupini o doseženih rezultatih, priloga V.10.  

 

I1(4): V čem vidite prednosti laserske tehnologije? (Hitrejši in bolj natančen razrez, večja varnost pri 

delu, malo odpadka,…) 

I1(3): Premisli za kakšne izdelke v OŠ bi namesto klasičnih strojev in naprav rajši uporabili lasersko 

tehnologijo? (Pri izdelavi maket, veliki količini enakih izdelkov za prodajo ob novem letu,…) 

I2, I3(5): Na kakšen način bi lahko narisali skico, da se ne bi posluževali papirja in svinčnika? 

(Računalniško.) In kako bi se tega lotili, glede na to da nismo spoznali še nobenega programskega orodja? 

(Lahko bi si pomagali s slikarjem.) 

I4 (3): S katerima dvema električnima orodjema bi najenostavneje izdelal sestavne dele očal, če ne bi 

imel na razpolago laserskega rezalnika in zakaj? (Z vibracijsko žago in vrtalnim strojem. Z vibracijsko 

žago lahko žagamo zelo natančno. Z njo izrezujemo razne oblike iz tanjših plošč. Vrtalni stroj 

potrebujemo ker je potrebno izvrtati luknjo, v prostor za lečo, saj nato pri vibracijski žagi žagin list 

vstavimo v izvrtino in lahko izžagamo še prostor namenjen leči, pri tem pa okvirja ne razžagamo.) 

I5(4): Sestavne dele očal lahko sestaviš s pomočjo tkanine in lepila, pri tem pa očala lahko odpiraš in 

zapiraš. Kje v vsakdanjem življenju še srečaš način odpiranja in zapiranja? (Vrata, prenosni računalnik, 

lesena škatla,…) Bi lahko sestavil spoj s pomočjo tkanine ter zakaj ja oziroma ne? (Pri nekaterih bi bilo 

možno npr. manjša škatla, pri drugih ne, saj so npr. vrata težka in tkanina ne bi zdržala take obremenitve.) 

I6(5): Oblikuj kako bi zasnoval kriterije za preizkušanje funkcionalnosti CD škatle. (CD bi moral biti z 

vseh strani zaščiten s škatlo, če bi škatlo obrnil za 180°, CD ne sme pasti iz škatle.) 

 

V. PRILOGE 
 

V.1 Predstavitev obdelovalnih postopkov in laserske tehnologije. 

 

Naši stari starši še niso imeli električnih strojev in naprav in so les obdelovali ročno. Da 

so nekaj razžagali ali prevrtali so potrebovali svojo moč. Žagali so le z različnimi 

vrstami žag, kjer je bilo potrebno vsako prijeti v roke in se lotiti dela. Prav tako je je 

bilo z vrtanjem lukenj. Poznali so žičnike, vrtala in vrtalnike. Nikjer si še niso pomagali 

z danes tako samoumevnimi električnimi vrtalniki ter vibracijskimi tračnimi in krožnimi 

žagami. Učenci pa lahko danes pod učiteljevim nadzorom pri obdelavi lesa delajo z 

brusilnikom (tračnim in kolutnim), električnim vrtalnim strojem ter vibracijsko žago. Za 

vsako šolo, katera ima eno delavnico (ena skupina z največ 20 učencev) je tudi 

določeno število teh strojev. Vse bolj pa prihaja v veljavo sodobna tehnologija. Mednje 

sodijo tehnologija strojne obdelave lesa z računalniško vodenimi lesnoobdelovalnimi 

stroji oziroma CNC stroji, rezanje z vodo in laserska tehnologija.  

 

Laserska obdelava je termični postopek razdvajanja kovinskih in organskih materialov, 

kamor spada tudi les. Prednosti postopka ležijo ravno v natančni in hitri obdelavi ter 

možnosti obdelave različnih materialov. Učinkovitost laserske obdelave je odvisna od 

termičnih in, v določeni meri, optičnih lastnosti materiala, ne pa od mehanskih lastnosti. 

Lahko obdelujemo krhke, trde in mehke materiale. Pri laserskem izrezu imamo 

minimalno izgubo materiala, možne so zapletena oblike rezanja in ker je proces v celoti 

računalniško krmiljen je posledično tudi večja varnost pri delu, hkrati pa ni obrab in 

zamenjav orodij. Rezalnik vzdržujemo tako, da približno enkrat tedensko z alkoholom 

očistimo lečo in po določenih urah dela (cca. 1200 urah) z rezalnikom zamenjamo laser 

– žarnico.  Glavna slabost pa je v tem, da se področje reza močneje segreva, zaradi česa 

se spreminja kemična struktura kovin, pri lesu pa se to opazi v obliki zažganin (kemična 
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degradacija). Pri rezanju se sproščajo tudi strupeni plini. Razen tega je debelina rezanja 

omejena zaradi pregrevanja področja reza. Laser je v osnovi sestavljen iz laserskega 

medija, ki oddaja svetlobo, resonatorja (cev z dvema zrcaloma), ki zbira svetlobo in 

vzbujevalnika, ki dovaja potrebno energijo za vzbujanje medija. Lasersko rezanje je 

kombinacija gorenja oz. taljenja materiala ter izpihovanja odstranjenega materiala. Pri 

procesu laserskega rezanja sodeluje curek rezalnega plina. Dovajamo ga soosno z 

žarkom, v posebnih primerih pa tudi od strani ali s spodnje strani obdelovanca. Pri 

vpadu laserskega snopa na površino obdelovanca se del energije odbije, drugi del pa 

absorbira v notranjost plasti nekaj μm globoko v osnovni material, ki se zaradi tega stali 

ali pa celo upari. Pomožni plini ta pretaljen material odstranijo. Gibanje rezalne glave 

krmili računalnik. Stroj je potrebno programirati, tako da se vnesejo poti in konture 

obdelave in vsi potrebni parametri kot so laserska moč, fokusiranje laserskega žarka, 

plinski parametri in procesni parametri.  

 

V.2 Predstavitev obdelovalnih postopkov in laserske tehnologije s pomočjo elektronskih 

prosojnic. 
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V.3 Prikaz izdelkov  

 

   
 

V.4 Sestavni deli očal 

 

 
 

V.5 Kriteriji za očala 

 

- Višina okvirja. Celotna višina okvirjev mora biti vsaj 25 mm in zgornji rob okvirja v 

liniji obrvi.  

- Širina okvirja. Širino pa prilagajamo glede na obliko obraza. Okvir ne sme biti širši 

od najširšega dela obraza, prav tako pa ne sme biti preozek, saj razširi obraz. 

- Širina mostička. Pri širini mostička govorimo o minimalni vodoravni oddaljenosti 

med nosno površino na loku okvirja. Doseči moramo da se le ta prilagaja nosu. Gre za 

razmik med zenicama ter ne sme biti prevelik, saj lahko potem okvir očal zastira 

pogled.  

- Dolžina in oblika ročic. Dolžina ročic ne sme biti prekratka niti predolga, saj očala ne 

bodo obstala na svojem mestu in bodo padala z obraza. Če se odločimo za ročice, katere 

zataknemo za ušesa, moramo paziti, da le ta niso pretesna, saj lahko povzročajo 

bolečino. Prav tako je potrebno paziti na velikost.  

- Ob predklonu obstanejo na obrazu. 

- Očala se lahko zložijo, glej sliko. 
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V.6 Možnosti spajanja 

Učenci lahko sestavne dele očal lahko zlepijo z lepilom, z vijačem privijačijo okvir in 

ročko, prilepijo ročko ter jo na eni strani zažagajo, na drugo stran pa prilepijo tkanino. 

 

V.7 Delo s programskim orodjem 

Spodaj so opisani koraki, s katerimi pridemo od skic, ki so jih narisali učenci, do 

datoteke v dxf formatu, ki jo lahko uporabimo v programu laserskega rezalnika. Primer 

je narejen s pomočjo modelirnega programa SolidWorks, lahko pa se uporabi tudi 

katerikoli drugi program za modeliranje, ki omogoča shranjevanje v .dxf formatu. 

Postopki se pri različnih programih razlikujejo vendar pa je princip isti.  

 

1. korak: Učitelj s skenerjem skenira skico očal, ki so jo narisali učenci. Na skici mora 

biti obvezno narisana tudi ravna črta za merilo in označena njena dolžina (npr. 50 mm). 

Skenirano skico shrani na računalnik kot slikovno datoteko (npr. .jpeg, .png…). 

 

2. korak: Učitelj zažene program SolidWorks in izbere funkcijo sketch. Skenirana skica 

se v program uvozi tako, da se v orodni vrstici izbere ukaz Tools – Sketch tools – 

Sketch picture. Nato se odpre datoteka v kateri je shranjena skenirana skica ter se jo 

odpre. Program nam odpre skenirano skico kot je prikazano na spodnji sliki.  
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3. korak: Učitelj nato s pomočjo orodja Spline preriše skico očal. Čim več točk nariše 

tem bolj natančna bo skica. S pomočjo orodja Line preriše še ravno črto, ki služi kot 

pomoč pri določevanju pravega merila. Modre črte na spodnji sliki predstavljajo 

prerisano skico. Z zvezdicami so označene posamezne točke, ki jih po potrebi lahko tudi 

naknadno premikamo, da dosežemo čim večjo natančnost v primerjavi s skico.  

 

 
 

4. korak: Prerisano skico je potrebno sedaj še ustrezno pomanjšati ali povečati, da se jo 

bo lahko v laserski rezalnik uvozilo v merilu 1:1. Učitelj najprej pomeri dolžino ravne 

črte s funkcijo Smart dimension (v našem primeru je, kot je vidno iz spodnje slike, 

dolžina ravne črte v programu 723,11 mm). Pravo dolžino ravne črte delimo z dolžino 

ravne črte v programu, da dobimo faktor skaliranja (v našem primeru delimo 50 mm z 

723,11 mm in dobimo faktor skaliranja z vrednostjo 0,069146). 
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5. korak: Učitelj nato izbere orodje Scale entities in označi vse prerisane črte, izbere 

izhodišče koordinatnega sistema kot bazno točko skaliranja ter v okno Scale factor 

vpiše zgoraj izračunan faktor skaliranja (za naš primer 0,069146). S pritiskom na zeleno 

kljukico se ukaz izvrši. Če je slika pravilno skalirana lahko preverimo tako, da se s 

funkcijo Smart dimension še enkrat izmeri dolžina ravne črte. Če se dolžina v programu 

ujema s pravo dolžino je skaliranje uspelo. 

 

 
 

6. korak: Učitelj mora nato le še označiti skico v ozadju in prerisane črte, ki niso v 

merilu ter jih izbrisati s pritiskom na tipko delete. Izbrisati je potrebno tudi obe ravni 

črti, ki služita za izdelavo merila. Tako urejeno sliko se nato shrani s klikom na Save as 

in kot format datoteke se izbere končnica dxf. Tako shranjena datoteka se lahko nato 

uvozi v program laserskega rezalnika. 
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V.8 Skica očal in slika končnega izdelka 
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V.9 Primer predstavitve 

 

 

V.10 Kriterij uspešnosti. 

 

Kriterij uspešnosti Število točk 

Priprava delovne površine. 1 

Višina okvirja vsaj 25 mm in širina okvirja ni širša od 

najširšega dela obraza 

2 

Gibljivost ročic 2 

Ob nenadnem predklonu za 90°obstanejo na obrazu 2 

Natančnost izdelave (poravnani robovi spojev, odstranjeni 

ostanki lepila) 

3 

Preseganje zastavljene naloge 1 

Delo v skupini (sodelovanje, prilagajanje) 2 

Predstavitev izdelkov (govor, nazornost, domiselnost) 2 

Skupaj 15 

 

 


