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POVZETEK 

 

 

Diplomsko delo zajema vlogo in obseg tehniške historičnosti pri poučevanju 

osnovnošolske tehnike in tehnologije in je primarno namenjeno učitelju tehnike. V delu 

ugotavljamo njeno stopnjo vključenosti v učbenikih in delovnih zvezkih za 6.–8. razred 

osnovne šole, izhajajoči iz učnega načrta tehnike in tehnologije. Najprej so opisani 

bistveni navezujoči se pojmi, kot so tehnika, tehnologija, invencija in inovacija. V 

nadaljevanju je predstavljen razvoj tehnike in tehnologije skozi čas, ki je razdeljen v pet 

obdobij. V vsakem za tehniko značilnem obdobju je izpostavljenih nekaj dominantnih 

odkritij. Prvo obdobje, prazgodovino, označujejo enostavni izdelki, kot so ogenj, lok, 

puščica. V drugem obdobju, v starem veku, ko se pojavijo prve civilizacije, omenjamo 

ročico, kolo, papir. Za srednji vek, tretje obdobje, je značilen izum mlina na veter ter 

kompas. Četrto obdobje, novi vek, zaznamuje industrijska revolucija parni stroj in za 

zadnje, peto obdobje, je značilna informacijska sodobnost, ki še traja. Sledi pregled 

učnega načrta, iz katerega so izpisani učni cilji in standardi, ki so primerjani z 

vsebinami iz učbenikov in delovnih zvezkov za 6. razred, 7. razred in 8. razred osnovne 

šole pri predmetu tehnika in tehnologija. Na podlagi pregleda podajamo predloge 

smiselnega vključevanja tehniške historičnosti po posameznih vsebinskih sklopih in 

pregledu doseganja zastavljenih ciljev. Delo zaključujemo z rezultati obravnavane 

tematike in podanimi ugotovitvami, ki bi izboljšali proces izobraževanja predmeta 

tehnike in tehnologije v osnovni šoli. 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Tehniško izobraževanje, osnovna šola, tehnika in tehnologija, tehniška historičnost, 

tehnika, tehnologija, invencija in inovacija. 
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II 

 

History of technology at primary school design and 

technology teaching 

 

 

Thesis covers the role and scope of history of technology in teaching elementary design 

and technology compulsory subject in the 6th – 8th grade. It encompasses degree of 

historic involvement in design and technology curriculum and the existing textbooks 

and workbooks. It is primarily intended for a technology teacher. First, we describe the 

essential adjoining concepts such as engineering, technique, technology, inventions and 

innovations. Then we present the development of technique/engineering and technology 

through time, which is divided into five periods (prehistory, ancient times, the middle 

ages, new age and information modernity). In each of them we highlight some of the 

dominant discoveries. Further, we revise the curriculum from the technology -historic 

aspect and extract relevant learning goals and standards. The textbooks and workbooks 

goals and standards content coverage is examined. Based on the review we provide 

suggestions for meaningful involvement of history of technology by individual content 

sets and an overview of achieved goals. In conclusion, we present the results of the 

topics covered and give the conclusions to improve the engineering educational process 

of design and technology in elementary school.  
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Engineering education, primary school, design and technology, history of technology, 

technique, technology, invention of innovation. 
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V 

 

AKRONIMI IN OKRAJŠAVE 

 

 

B – besedilo  

CP – cilj predmeta 

ČU – človek in ustvarjanje 

DOK – dokumentacija  

DZ – delovni zvezek  

EKO – ekonomika 

EMV – elektro magnetno valovanje 

GIO – gradiva in obdelave 

IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IT – informacijske tehnologije 

K – kombinacija (slika in besedilo) 

OŠ – osnovna šola 

PV – prometna vzgoja 

RIK – računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja 

S – standard 

SL – slika 

TIT – tehnika in tehnologija 

TS – tehnična sredstva  

U – učbenik 

UC – učni cilj 

UN – učni načrt 

VS – vsebinski sklopi 
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1 UVOD 

 

 

Med vprašanji, ki se nam zastavljajo je, kaj je najpomembnejše pri pouku tehnike in 

tehnologije v osnovni šoli, kaj je pomembno, da učenci dosežejo zahtevano znanje, ki 

ga predpisuje učni načrt. Za dosego učnih standardov so v pomoč učbeniki in delovni 

zvezki, pomembno pa je, da literatura, ki je namenjena učencem in učiteljem, vsebuje 

vsebine, ki so predpisane v učnem načrtu 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Razvoj tehnike in tehnologije sega že v daljno preteklost. Človek je za življenje 

uporabljal različna tehnična sredstva in tehnologijo, ki jo je izpopolnjeval za lažje 

preživetje v industriji in za hitrejše ter lažje delo. Zgodovinski razvoj kaže, da se je 

izpopolnjevanje pričelo od preprostega kolesa, vzvoda, izuma strojev, kot je parni stroj, 

mlinov na veter, motorjev z notranjim izgorevanjem do najnovejše tehnologije. Eno 

izmed osnovnih didaktičnih načel je načelo historičnosti in sodobnosti. Zavedati se 

moramo, da brez temeljnih osnov ne moremo graditi in prav tako je tudi z znanjem. Pri 

podajanju vsebin moramo strmeti k temu, da izhajamo iz osnov, ki jih nato 

nadgrajujemo in povezujemo. Temeljni mejniki tehniškega razvoja so pustili pečat v 

razvoju človeštva, zato bi morali biti deležni tudi tehniškega izobraževanja. S tega 

vidika je neobhodna prisotnost tehniške historičnosti tudi v učbenikih in delovnih 

zvezkih za obvezni osnovnošolski predmet tehnika in tehnologija (TIT). 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

 

Namen diplomskega dela je določitev smiselnih zgodovinskih mejnikov in odkritji za 

posamezna zgodovinska obdobja v zvezi z razvojem tehnike in tehnologije, ki bi bila 

smiselna za obravnavo v sklopu predmeta ter ugotoviti, v kolikšni meri so že zajeta v 

učnem načrtu, učbenikih in delovnih zvezkih. 
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Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Določiti ključne pojme, kot so tehnika, tehnologija, invencija in inovacija. 

C2: Podati pregled temeljnih mejnikov zgodovinskega razvoja tehnike. 

C3: Ugotoviti stopnjo zajemanja tehniške historičnosti v učnem načrtu tehnika in 

tehnologija in relevantnem učnem gradivu. 

C4: Podati predlog vključevanja mejnikov tehniške historičnosti po tematskih sklopih 

učnega načrta TIT. 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

Osnovna uporabljena raziskovalna metoda pri nastajanju diplomskega dela je bila 

deskriptivno-teoretična. Proučili smo UC in S v UN, na podlagi katerih smo se lotili 

pregleda U in DZ.  

 

Glavne metode zbiranja podatkov so bile: 

 pridobivanje in proučevanje ustrezne literature,  

 študij virov in literature. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

V diplomski nalogi govorimo o razvoju tehnike in tehnologije, zato so v drugem 

poglavju predstavljeni pojmi tehnika, tehnologija, invencija in inovacija. Vsi so 

podkrepljeni s svojo definicijo. 

 

V tretjem poglavju se seznanimo z zgodovinskimi mejniki, ki so bili pomembni za 

človeški razvoj. Pregledamo posamezna obdobja: enostavni izdelki, pojav prvih 

civilizacij, naprav in strojev, novi svetovi in informacijska revolucija, informacijska 

doba. 

 

Pregled učnega načrta, učbenikov in delovnih zvezkov je jedro četrtega poglavja. Tu 

bomo raziskali, koliko učnih ciljev in standardov je napisanih s tehniško historičnega 

vidika in te izpisali. Na podlagi pregledanih UC in S, ki zajemajo tehniško historičnost, 

pregledamo tudi U in DZ ter ugotovimo stopnjo pokritosti. 
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V petem poglavju podajamo sintezo poglavja 3 in 4. Podajamo pregled vključevanja 

zgodovinskih mejnikov v tematske sklope.  

 

Šesto poglavje je namenjeno diskusiji. To poglavje je namenjeno podajanju rešitev 

zadanim ciljem C1–C4 iz poglavja 1. 2. Cilji so obravnavani posamezno. 

 

V zadnjem sedmem poglavju je napisan zaključek diplomskega dela z ugotovitvami in 

predlogi za izboljšanje pedagoškega procesa pri predmetu TIT. 
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2 POJASNITEV OSNOVNIH TEHNIŠKIH POJMOV 

 

 

Naša raziskava je usmerjana v tehniko in tehnologijo, zato si bomo podrobneje ogledali 

pojme tehnika, tehnologija, invencija in inovacija, kot jih navajajo različni avtorji.  

 

2.1 Tehnika 

 

Sama beseda tehnika je povezana z besedo tehnologija. Ta pojasnjuje, kako smo ljudje z 

uporabo znanja in virov ustvarjali proizvode in storitve, reševali probleme ter preprosto 

zadovoljevali svoje potrebe. To vključuje uporabo tehnike, orodij, veščin, materialov, 

energije in drugih metod. 

 

Rečemo lahko, da je tehnika postopek, ki je uporabljen za dosego določene dejavnosti 

ali naloge, da je znanost, ki jo potrebuje človek predvsem v gospodarstvu, in da danes 

živimo v obdobju tehnike, saj je že vse okoli nas prepleteno s tehniko. 

 

Pod pojmom tehnika razumemo zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v 

umetno človeško okolje. Tehnika v ožjem smislu zajema vse naprave, objekte, postopke 

in procese, ki služijo tem namenu, pri tem pa se za civilizacijske in kulturne potrebe 

uporabi racionalno pridobljena naravoslovna spoznanja (ITEA, 2007). Tehnika je tudi 

področje človeških izkušenj, spretnosti in znanja, ki se nanašajo na človekovo 

sposobnost oblikovanja svojega okolja po svojih materialnih in duhovnih potrebah [1, 

str. VI]. 

 

Pojem tehnika različni avtorji različno opredeljujejo. Razumejo jo v širšem in ožjem 

pomenu. Tehnike v širšem smislu ne pojmujejo le kot sredstva za proizvodnjo, ampak 

vanjo uvrščajo tudi proizvodne postopke, način uporabe tehničnih sredstev, znanje, 

spretnost in navade proizvajalcev. Pri tem vidimo, da prihaja do enačenja pojmov 

tehnike in tehnologije, kar je težko sprejeti. Sprejemljivejše je sprejeti ločitev tehnike in 

tehnologije, čeprav se v uporabi ne moreta ločevati. Obe tvorita nerazdružljivo celoto. 

Danes razumemo pod pojmom tehnika razvoj procesa družbene proizvodnje in kazalnik 

stopnje človekovega izkoriščanja produkcijskih sil, to je celotnost sredstev za delo. 
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Prevladujoča je definicija združenja International Technology Education Association 

(ITEA), ki določa tehniko kot »zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v 

umetno človeško okolje«. Tehnika v ožjem smislu zajema vse naprave, objekte, 

postopke in procese, ki služijo tem namenu, pri tem se za civilizacijske in kulturne 

potrebe uporabi racionalno pridobljena naravoslovna spoznanja. Tehnika je tudi 

področje človekovih izkušenj, spretnosti in znanja, ki se nanašajo na človekovo 

sposobnost oblikovanja svojega okolja po svojih materialnih in duhovnih potrebah [1, 

str. 11]. 

 

Tehnološki razvoj razumemo kot takšno spremembo v kombinaciji produkcijskih 

dejavnikov, ki zmanjša delo na enoto proizvoda. Tehnični napredek pomeni sklenjen 

krog od izoblikovanja idej in procesov (izum ali inovacija) in njihovo uspešno uporabo 

v najrazličnejših postopkih in proizvodnjah (invencijo). Ko postane tehnologija 

standardizirana, preneha biti inovacija. Tako se tehnični ali tehnološki napredek vselej 

povezujeta z višjo produktivnostjo dela [2, str. 4]. 

 

2.2 Tehnologija 

 

Pomen besede tehnologija (téhnē - umetnost, spretnost, veščina; logos: - beseda, 

računanje) je veda o načinih izdelovanja česarkoli ali skupek takih postopkov od 

začetnega do končnega stanja. Na svetu ni izdelka, ki bi nastal brez tehnologije. 

 

Tehnologija ima bistven vpliv na ljudi ter vse okoli sebe od živali do okolja. Samo 

besedo lahko uporabljamo splošno ali v točno določenih primerih; na primer medicinska 

tehnologija, tehnologija materiala ali kemijska tehnologija [3]. 

 

Tehnologija je definirana kot uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev 

človeških potreb ter reševanje problemov [1]. S pojmom tehnologija označujemo 

znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov, s pomočjo katerih 

uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe 

[1]. 
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Tehnologija je širok koncept, kako ravnati s stvarmi, uporabljati znanja, orodja, energijo 

ipd. ter kako nadzorovati okolje in sisteme. Tehnologija se uporablja preko znanosti, 

inženiringa, managementa in drugih človekovih dejavnosti. Gre za uporabo strojev, 

strojne opreme, orodij, metod, tehnik, organizacije, znanj itd. V preteklosti se je pojem 

tehnologije povezoval s tehniko (npr. tehnologija konstrukcije), danes pa se pojem 

uporablja na splošno v vseh dejavnostih (npr. logistična tehnologija, vojaška 

tehnologija). Strokovnjaki za tehnologijo so tehnologi, projektanti, organizatorji in njim 

podobni strokovnjaki, ki povezujejo različne dejavnosti v celoto [4]. 

 

Stopnja tehnološkega razvoja in njihov vpliv na družben sistem lahko razlikujemo od 

nomadske družbe, kjer si je človek začel pomagati s preprostimi vsakdanjimi naravnimi 

viri in jih preoblikoval v orodja in kasneje tudi v prevozna sredstva (ljudje ne 

proizvajajo – preživetje si zagotovijo z lovom in nabiranjem), agrarne družbe (večina 

ljudi se ukvarja s proizvodnjo hrane za preživetje družbe; prevladujejo kmetijske 

aktivnosti), industrijske družbe (proizvodnja materialnih dobrin s pomočjo strojev 

zaposluje pretežni del delavne sile), storitvene družbe (večina ljudi je zaposlenih v 

storitvenih dejavnostih) in do družbe znanja in družbe organizacij. Znanje postaja 

osnovni vir tako za posameznika kot za družbo. Tradicionalni proizvodnji dejavniki, kot 

so naravni viri, delo in proizvodnja sredstva, ne izginjajo, temveč dobivajo drugoten 

pomen. Te dejavnike je mogoče pridobiti in uporabiti le, če obstaja ustrezno znanje. 

Temeljni izziv je, kako znanje organizirati in ga izkoristiti, saj samo zase ne pomeni nič. 

Tako družba znanja postaja tudi družba organizacij [2, str. 4]. 

 

Tehnološki predmeti so proizvod gospodarstva, sila gospodarske rasti in velik del 

vsakdanjega življenja. Tehnologija je prizadela družbo in njeno okolico na več načinov 

od gospodarske do tehnologije z veliko rušilno močjo. Sami tehnološki procesi nam 

proizvajajo nezaželene stranske učinke ali proizvode, tako da uničujejo in delajo škodo 

Zemlji in njenem okolju. Različne izvedbe tehnologije imajo velik vpliv na vrednote v 

družbi in s tem nam znova postavljajo nova etična vprašanja.  

 

S pojmom tehnologija označujemo znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, 

objektov, postopkov in procesov, s pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje 

naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe. Senjur jo opredelil 

razločneje (1993, 158), ki pravi, da tehnologija zajema vse usposobljenosti za izdelavo, 
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uporabo in delovanje koristnih stvari. Tehnologija je sestavljena iz tehnik. Vsaka vrsta 

tehnik je povezana z vrsto značilnosti; značilnost proizvoda, uporaba materialov, obseg 

proizvodnje, komplementarni proizvodi in storitve ipd. za lažje razlikovanje lahko 

pojem tehnologija primerjamo tudi s pojmom znanost. Pri tem naj bi bila znanost 

namenjena pridobivanju novega znanja, medtem ko tehnologija namenjena uporabi tega 

znanja, da bi se pridobile nove tehnike. Pretnar (2002, 196) tako tehnologijo opredeljuje 

kot zalogo znanja o načinih in metodah spreminjanja proizvodnih vložkov v izdelek. 

Povzamemo lahko, da je tehnologija znanost o tehniki. Pod tem pojmom se skrivajo 

tako tehnične kot znanstvene discipline z gospodarskega in kulturnopolitičnega vidika. 

Stanovnik in Kavaš (2004, 10) ločita splošno in specialno tehnologijo. S splošno 

tehnologijo kot znanstveno disciplino se sledi podobnim ciljem s tem, ko se poskuša na 

podlagi sistemsko-teoretične zasnove zajeti tiste značilnosti in povezave, ki označujejo 

tehniške postopke, procese in naprave itd. skupaj z njihovimi učinki. Specialne 

tehnologije se ukvarjajo z znanstvenimi prikazi in raziskovanjem posameznih obrtnih in 

industrijskih postopkov ali sestavo postopkov kot tudi z objekti in napravami, ki so 

temu namenjene. Tehnologija je tudi uporaba znanja, spretnosti in virov z namenom 

zadovoljevanja človekovih potreb in želja ter spoznavanja in reševanja problemov s 

pomočjo raziskovanja, snovanja, razvijanja in vrednotenja proizvodov, procesov in 

sistemov. 

 

Ford (2002, 60) loči temeljno (ang. basic) in razločevalno (ang. distinctive) tehnologijo: 

 Temeljna tehnologija je tista, ki omogoča delovanje podjetij v posameznih 

panogah. Brez njih podjetja ne morajo proizvajati. 

 Razločevalna tehnologija je tista, po kateri se proizvodnja enega podjetja 

razlikuje od drugega. Gre za ponudbo različnih tehnologij s strani dobaviteljev, 

ki jih nabavna podjetja zaznavajo kot posebne tehnologije. So vir konkurenčne 

prednosti dobaviteljev tehnologij. 

 

Na tehnologijo lahko gledamo tudi v širšem in ožjem smislu. Link in Siegel (2007, 3) 

opredeljujeta tehnologijo z vidika tehnoloških sprememb. V ožjem smislu tehnologija 

pomeni fizično ali otipljivo orodje, ki ga predstavlja inovacija. V širšem pomenu pa je 

tehnološka sprememba opisana kot socialni proces, kjer se tehnologija nanaša na 

neotipljive strukture, kot sta etika in organizacijska tehnologija [2, str. VI-VII].  
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2.2.1 Invencija, inovacija  

 

Tehnološki razvoj razumemo kot takšno spremembo v kombinaciji produkcijskih 

dejavnikov, ki zmanjšajo delo na enoto proizvoda. Tehnični napredek pomeni sklenjen 

krog od izoblikovanja idej in procesov (izum ali invencija) in njihovo uspešno uporabo 

v najrazličnejših tehnoloških postopkih in proizvodnjah (inovacijo). Ko postane 

tehnologija standardizirana, preneha biti inovacija. Tako se tehnični ali tehnološki 

napredek vselej povezujeta z višjo produktivnostjo dela [2, str. 4].  

 

Sam proces tehnološke spremembe lahko razdelimo na tri stopnje. Prva stopnja govori o 

procesu invencije, kjer se porajajo nove zamisli, morda obetavna, morda vredna zaščite, 

celo patentiranja, ustvarjena z raziskovanjem, poklicnim ali nepoklicnim, namenskim 

ali slučajnim, tehnično tehnološkem ali katerim koli drugim procesom. Druga stopnja je 

potencialna inovacija, je do uporabnosti dognana invencija, vendar še ni nove koristi, 

spremenjena v tržno zanimive proizvode ali postopke. Tretja stopnja je inovacija, pri 

tem je nov produkt ali proces prepoznaven kot boljši od prejšnjih oziroma obstoječe 

konkurenčne tehnologije. Tako pride do njegove nadaljnje uporabe. 

 

Invencija je lahko nova ideja oziroma proces spreminjanje ideje v izdelek, proizvod ali 

tehnološki postopek [2]. Potencialna inovacija zajemajo nove izdelke, storitve, postopke 

in pomembne tehnološke spremembe izdelkov, storitev in postopkov. Inovacija je 

uvedena v primeru, ko se pojavi na trgu nov izdelek ali uporabi nov postopek v 

proizvodnem procesu. Izdelek mora biti nova ali bistveno izboljšana za podjetje, ni pa 

nujno, da sta nova na tržišču. Inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, 

organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti. 

 

Inovacijske dejavnosti so: 

 razvojno-raziskovalna dejavnost; 

 pridobitev strojev in opreme za izboljšavo proizvodov in postopkov; 

 nakup ali pridobitev licence, modelov ali patentov; 

 usposabljanje osebja zaradi uvedbe inovacij; 

 dejavnosti za uvajanje novega ali bistveno izboljšanega izdelka ali storitve; 

 drugi postopki in tehnične priprave [2]. 
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3 TEHNIŠKA HISTORIČNOST PO OBDOBJIH  

 

 

Razvoj TIT lahko razdelimo na 5 obdobij (I-V). Sam razvoj se je začel že v 

prazgodovini z odkritjem enostavnih izdelkov (I) (do 3500 let pr. n. št.), kot so obdelan 

kamen, lok, puščica, kolo in ogenj, ki jim je služil za obrambo pred živaljo ter k 

izboljšanemu prehranjevanju. V starem veku (II) se pojavijo prve civilizacije (od 3500 

let pr. n. št. do 476 let n. št.), nastajale so prve vasi in mesta ob rekah, kjer so bili dobri 

pogoji za razvoj kmetijstva. V obdobju srednjega veka (III) pride do nastanka prvih 

strojev in naprav (476–1492), zgodil se je tehnološki razvoj na vojaškem področju, po 

12. stoletju pride do tehnološkega napredka v izumih in inovacijah. V novem veku (IV), 

času novih svetov in industrijske revolucije (1492–1918) je bil s svojimi odkritji, 

različnimi stroji in napravami pomemben Leonardo da Vinci. V tem obdobju sta nastala 

tudi prvi časopis in telefon. Zadnje obdobje, sedanjost (V), imenujemo informacijska 

doba, (20. stoletje do danes), saj so se vsa odkritja, predvsem na področju 

informacijskih tehnologij, samo še nadgrajevala v zmogljivejša ter hitrejša. 

 

Splošni pregled razvoja značilnejših tehnoloških odkritij je prikazan v preglednici 3.1. 
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Preglednica 3.1: Tehnološka odkritja od I. obdobja do V. obdobja. 

 

Obdobje Čas Odkritja 

I. PRAZGODOVINA - 

ENOSTAVNI IZDELKI 

(od pojava človeštva do 

3500 pr. n. št.) 

 

grobo obdelan (v naravi pobran) kamen pestnjak, leseno 

in koščeno orožje, prvi zapisi, ogenj lok, puščica, 

koščene harpune, kameno orodje, dobro obdelan kamen, 

koščeno in leseno orožje, keramika, obleka (baker + 

kositer = bron), baker, poljedelska orodja, kolo, železo, 

steklo, katapult, konjska podkev 

 

II. STARI VEK – POJAV 

PRVIH CIVILIZACIJ 

(Stari Egipčani (3500 pr. n. 

št.), Stari Grki (700 pr. n. 

št.–476 n.š.), Rimljani (1 

stoletje pr. n. št.–476 n.š.)) 

 

klančina, ročica, vrv, kolo, papirus, papir, lončevina, 

kolo/voz, ladje, mehanski stroji, pnevmatski sistemi, 

analogni računalnik (mehanizem iz Artikitere), gradnja 

cest, gradnja mostov, gradnja stavb/kolosejev, akvadukt, 

hidravlika, cement, ladja, voz 

III. SREDNJI VEK – 

NAPRAVE IN STROJI 

(476–1492) 

 

smodnik, astrolab, optično steklo (leče), mlini na veter, 

urni mehanizem, kartografija, kompas, tisk, konjska 

oprema, top 

IV. NOVI VEK - NOVI 

SVETOVI IN 

INDUSTRIJSKA 

REVOLUCIJA 

(1492–1918) 

 

različna odkritja Leonarda da Vincija (stroji, 

mehanizmi), centrifugalne črpalke, postavljanje pilotov v 

zemljo, začetki manufaktur, železnica, podmornica, 

avtomobilska tehnologija, umetne mase, parni stroj 

 

V. SODOBNOST - 

INFORMACIJSKA 

DOBA 

(1918–do danes) 

letalstvo, napovedovanje vremena, televizija, rakete, 

jedrska energija, sončna celica, parkirne ure, optična 

vlakna, laser, internet, mikroprocesor, prenosni telefon, 

prenosnik in dlančnik, osebni računalnik, 

superprevodnost, magnetoskop, nuklearni reaktor, 

teleskop, razni roboti za odkrivanje, digitalni satelitski 

radio 

 

 

Razvoj tehnologij v človekovem razvoju se je začel pri enostavnih orodjih in postopkih, 

kar prikazuje preglednica 3.1. Eno od prvih velikih odkritij je bilo obvladovanje ognja. 

Izum kolesa je omogočil veliki napredek pri prevozih in vojskovanju. Postal je eden 
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temeljev logistike in strojev. Na začetku so ljudje uporabljali orodja iz kamna in lesa, ki 

so jim bili na razpolago v naravi (palica, veja, kos kamna v obliki strgala, kladiva, 

sekire …). Napredek je bil pri orožju (sulica, kopije, lok, strelno orožje, itd.), plovilih, 

enostavnih orodjih ipd. enostavni stroji – »močnih 5« pa so že pomenili temelje 

sodobne tehnologije in logistike. Gre za ročico (lever), vijak (screw), zagozdo (wedge), 

strmino (gradient) in kolo (wheel). Ti elementi, ki so skriti v strojih in objektih, 

pomenijo osnovo tehnike. Temelje razvoja tehnologij so postavili Sumerci, 

Mezopotamci, Egipčani, Grki, Rimljani, Kitajci in drugi. 

 

Aristotel in Arhimed sta postavila temelje mehanike, Leonardo da Vinci je postavil 

temelje mnogim strojem, kot so npr.: letalne naprave, sistemi za vodo. Napredek na 

področju astronomije, navigacije, ladjedelništva ipd. se je intenzivneje začel z odkritjem 

Amerike. 

 

 

 

Slika 3.1: Tehnološki razvoj. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje prikazali posamezna obdobja ter revolucionarna 

odkritja, ki so značilna za vsako obdobje posebej, prikazani so na sliki 3.1. 

 

I. Obdobje: enostavni izdelki 

 

Kot prvo obdobje v razvoju so se pojavili enostavni izdelki. Razvili so se v 

prazgodovinskem obdobju, to obdobje je najdaljše in za človeški razvoj pomembno. 

Začelo se je s pojavom človeka in se konča okoli leta 3500 pr. n. št. z nastankom prvih 

visokih civilizacij. 

 

od 3.500.000

pr.n.št. do 1000

pr.n.št

od 3500 pr. n. št.

do  476 n.š.

od 476 do 1492 od 1492 do 1918 od 1918 do danes

pojav prvih 

civilizacij

naprave in stroji
novi svetovi in 

informacijska 

revolucija

informacijska doba

enostavni izdelki
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V tem obdobju je bilo odkritje ognja ali bolje rečeno nadzorovana uporaba ognja nujna 

slika 3.2. Z njim so dobili svetlobo in toploto. Točen datum njegovega odkritja ni znan.  

 

 

 

Slika 3.2: Ogenj kot vir svetlobe v jami [5]. 

 

Kot nabiralci in lovci so si pomagali s kamni, ki so bili življenjskega pomena. Kakšne 

oblike so bili, nam prikazuje slika 3.3. Te vrste orodij so imela zelo značilne enostavne 

konstrukcije, pretežno osnovne oblike. Sčasoma so pričeli razvijati (izboljševati) nove 

oblike, primernejše za uporabo v določene namene. 

 

 

 

Slika 3.3: Primer oblikovanega kamna za lov, sekanje [6]. 

 

Pred iznajdbo papirja so različne kulture sveta uporabljale raznovrstne materiale za 

posredovanje pisnih informacij. Vlogo prenašalca iz časa v čas so prevzemali kamen, 

glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje, »papir« iz stržena riževih stebel in 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Chopping_tool.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Hand_axe_spanish.gif
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leta 610 je informacija, kako narediti papir, prišla v svet [7]. Vemo, da pisana beseda 

pomeni veliko več kot izgovorjena in na daljši rok ima večjo moč. Včasih so uporabljali 

pisano besedo za zapisovanje dogodkov, beleženje dajatev in vsega, kar so želeli, da 

ostane zapisano.  

 

Ime je dobil po papirusu, trstiki podobni rastlini, iz katere so v starem Egiptu delali pole 

ali celo kar cele papirusove svitke. Stari Rimljani so svoje zapiske vrezovali na 

povoščene tablice. Znana podloga za pisanje je tudi pergament, na katerega so pisali 

tako stari Grki kot tudi menihi - prepisovalci besedil v srednjem veku. Pergament je 

pravzaprav posebej obdelana živalska koža, ime pa je dobil po mestu Pergam v Mali 

Aziji, kjer so ga začeli izdelovati. Toda izum papirja, kakršnega poznamo danes, 

dolgujemo Kitajcem, ti pa osam. Zgodba pripoveduje, da je Kitajec po imenu Tsai-Lun 

opazoval ose, ko so delale gnezdo. Te živali namreč žvečijo les in drugo rastlinsko 

vlaknino, jo pomešajo s slino (lepilo!) in s tako dobljeno 'kašo' zgradijo osir. Tudi Tsai-

Lun je naredil podobno: na drobno je zmlel koščke bambusa in lesa murve. Dobil je 

tekočo zmes, ki jo je precedil in posušil. Tako je dobil list papirja. To se je zgodilo 

skoraj pred 2000 leti. Kitajci so svojo skrivnost varovali kar 700 let [7]. 

 

RAZVOJ PISAVE : 

 RISBE (ikone), ki so predstavljale pojmovni in predmetni svet, je človek vrezal 

v kamen ali glino, na stene jam, grobnic ali templjev, da bi ohranil spomin na 

pomembne dogodke.  

 SLIKOVNA PISAVA (piktografija), slika 3.4, je nastala okoli 3000 let pr. n. št. 

Zanjo so značilne shematizirane poteze ljudi, živali in predmetov.  

 POJMOVNA PISAVA (ideografija) je nastala, ker je govorjeni jezik vseboval 

vse več pojmov, ki se jih ni dalo narisati. Nastale so torej simbolne sličice. 

Pojmovna pisava je bila sprva besedna, nato zlogovna in nazadnje glasovna.  

 GLASOVNA/ČRKOVNA PISAVA se prvič pojavi 1000 let pr. n. št. pri 

Feničanih. Ta pisava je zaznamovala samo soglasnike, saj je bil položaj 

samoglasnikov avtomatično predvidljiv. Iz feničanske pisave se je kasneje 

razvilo več pisav, npr. hebrejska, grška, arabska, indijska … Vsaka od njih 

uporablja drugačna črkovna znamenja. Slovenska pisava se je razvila iz grške, 

preko latinice in karolinške minuskule [8]. 
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Slika 3.4: Piktogrami [8]. 

 

Ljudje so si svoj položaj na Zemlji pridobili z obvladovanjem tehnologije. Druga živa 

bitja so se zadovoljila z naravo in se ji prilagajajo, le človek je želel naravo prilagoditi 

svojim potrebam in željam. V pradavnini, ko je bilo človekovo orodje iz kamna in lesa, 

je poznal tudi ogenj. Že takrat je človek spoznal, da se nekateri kamni, s katerimi je 

zavaroval ognjišče, stalijo. Ugotovil je, da se talijo le nekatere vrste kamna, to so le 

določeni kamni - rdečkasto rjave barve. Ohlajeno talino rdečkaste barve je oblikoval v 

preprosto orodje, naredil je bakreno sekiro, ost sulice, nož in tako je že pred več kot 

6000 leti spoznal kovine, ki jih je uporabljal za izdelavo orodja in orožja slika 3.5. 

Kamnito orodje je začel opuščati, človek je prestopil iz kamene dobe v bakreno dobo. 

Minila so tisočletja, preden so ljudje odkrili novo kovino. Iz temne kamnine limonita so 

začeli pridobivati železo. Z železnim orodjem je bilo opravljanje dela veliko lažje kot z 

bakrenim, bronastim, kamnitim ali lesenim. To je bilo za človeka velik korak naprej v 

njegovem razvoju. Temu obdobju pravimo železna doba [9]. 

 

 

 

Slika 3.5: Apa tip meča, 17. stoletje pred našim štetjem [6]. 
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Kot eno najpomembnejših začetkov tehnologije se je pogosto navajalo kolo. Lahko 

rečemo, da je bila to ena pomembnejših iznajdb v zgodovini človeštva. Odkrili naj bi ga 

približno okoli leta 3000 pr. n. št. V začetku tehnologije je bilo kolo zelo preprosto in 

narejeno samo iz lesa. Sprva polni koluti, kar nam kaže tudi slika 3.6 ter nato do 

običajnih dveh plošč. 

 

Takrat so ljudje uporabljali valje za premikanje velikih bremen. Glavna težava pri tem 

načinu prevoza je bila, da so bili potrebni številni valji in veliko truda, da so valji ostali 

zvesti svoji poti. Ena teorija o tem, kako naj ostanejo zvesti svoji poti, je bila ta, da so 

breme postavili na sani. Sani so bile zgrajene tako, da so bile palice prekrižane, pritrjene 

na spodnji strani, s čimer bi preprečili valjem zdrs izpod bremena. 

 

Kolo temelji na antičnih glinah, prej znana uporaba tega bistvenega izuma so bila 

lončarska kolesa, ki so bila uporabljena v Mezopotamiji že leta 3500 pr. n. št. Prva 

uporaba kolesa za transport so bila verjetno na mezopotamskih vozovih v 3200 letih pr. 

n. št. 

 

 

 

 

 

Slika 3.6: Inovacija kolesa ((a) valja, (b) sani, (c) sani na valju, (d) sanke na valju, katere so postale 

razbrazdane z uporabo, (e) kolesa in os v enem kosu; os je fiksno pritrjena z vilicami, (f) kolesa združena 

z osjo; os fiksirana v surovem ležaju) [10]. 

 

Kolesa z naperami so se prvič pojavila na egiptovskih vozovih okoli leta 2000 pr. n. št. 

V Evropi so se kolesa razvila 1400 let pred našim štetjem. Ker se zdi ideja o kolesu tako 

preprosta, je težko predvidevati, da je bilo kolo enostavno narediti v vsaki kulturi, ko je 
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dosegel določeno stopnjo razvoja. Vendar pa to ne drži, veliko civilizacij je doseglo 

izredno visoko stopnjo razvoja, vendar koles ni nikoli uporabljala [10]. 

 

Kolo je verjetno najpomembnejši mehanski izum vseh časov. Na sliki 3.7 lepo vidimo 

razvoj kolesa. Skoraj vsak stroj, izdelan od začetka industrijske revolucije, pa vključuje 

eno, temeljno načelo iz ene od človeštva resnično najpomembnejših izumov. Težko si je 

predstavljati mehanizirane sisteme, ki bi bili mogoči brez kolesa ali simetrično 

premikajočih se krožnih gibov na osi. Od majhnih ročnih orodij za avtomobile, 

reaktivnih motorjev ali računalniških diskov je princip enak [10]. 

 

Ko so odkrili kolo in s tem lažje prevažanje tovora, so morali kolo pritrditi, tako da se je 

vrtelo. To so naredili z osjo, ki je povezovala kolesa. 

 

Pred izumom kolesa 3500 let pr. n. št. so bili ljudje zelo omejeni, saj ni bilo mogoče 

prevažati stvari. Vozički na kolesih so ljudem olajšali delo v kmetijstvu in trgovini, 

omogočen jim je bil prevoz blaga s trga na trg oziroma olajšano premikanje težjih 

bremen [10].  

 

 

 

Slika 3.7: Poenostavljena evolucija razvoja dvokolesa s približno označbo obdobja, ko se je nek tip kolesa 

pričel pogosteje pojavljati [3]. 
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II. Obdobje: pojav prvih civilizacij 

 

Na nastanek prvih držav so vplivale reke, ob katerih so nastala večja mesta. Pred tem so 

se ljudje preživljali z lovom in nabiralništvom, a razvoj kmetijstva je privabljal vse več 

ljudi, da so se začeli naseljevati v vasi in mesta. Tako so ob velikih rekah in porečjih 

nastajale prve visoke civilizacije, ker so imeli ugodne razmere oziroma pogoje za razvoj 

kmetijstva. 

 

Ko se ozremo nazaj skozi zgodovino, so inovacije in stroji igrali pomembno vlogo k 

napredku družbe. Človeštvo je uporabljalo iznajdljivost pri izkoriščanju moči ter 

lajšanju vsakodnevnega življenja. Veliko vlogo v izkoriščanju moči je imelo vodno 

kolo. 

 

Kmetijstvo, tako kot v katerem koli obdobju pred moderno dobo, je bilo primarni način 

proizvodnje in stroškov bivanja. Način namakanja je precej napredoval z uporabo izuma 

vodno kolo. Na sliki 3.8 je vodno kolo, ki so ga že poznali v helenističnem obdobju. 

Preproste mline so ljudje delali že v davnini, da jim je voda pomagala pri težkih 

opravilih.  

 

Vodna kolesa so prve naprave, za katere vemo, da so izkoriščale energijo vodnega toka. 

Ni znano natančno, kdaj in kje je bilo izdelano in uporabljeno prvo vodno kolo, 

najverjetneje pa se je to zgodilo 400 let pred našim štetjem. 

 

Poznamo vodna kolesa, ki so lahko navpična ali vodoravna. Navpična vodna kolesa 

stojijo vertikalno kot kolo na kolesu. Ko spodnji del kolesa potopimo v vodo, vodni tok 

pritiska na lopatice pritrjene na obodu kolesa in kolo se prične vrteti. Takemu kolesu 

pravimo pod livno vodno kolo, ker voda teče pod njim. Enako veliko nadlivno kolo se 

vrti hitreje, ker voda priteka nanj z zgornje strani [11]. 

 

Na sliki 3.8 je prikazano nadlivno kolo. Vodni tok, ki teče po pobočju, usmerimo na 

vodno kolo z lopaticami tako, da voda teče preko kolesa. Dotekajoča voda ima 

potencialno energijo, saj je na višjem nivoju kot vrh kolesa. Ko voda steče preko roba, 

se njena potencialna energija pretvori v kinetično energijo ob dotiku vode na lopatice 

kolesa, le-ta zaradi energije povzroči gibanje – vrtenje kolesa in posledično opravi delo.  
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Slika 3.8: Vodno kolo [6]. 

 

III. Obdobje: naprave in stroji 

 

V srednjem veku je tehnološki razvoj potekal predvsem na vojaškem področju. Ljudstva 

so si želela pridobiti čim več ozemlja, zato je bil takrat v razvoju smodnik, astrolab, 

optično steklo, mlini na veter, urni mehanizem, kartografija, magnetizem, kompas, tisk, 

konjska oprema, top itd. 

 

Tisk se je začel že 200 let pr. n. št., ko so v Aziji izumili tisk na lesenih ploščah, ki se je 

uporabljal na blatu, kasneje na papirju. Korejci so leta 1403 v kraljevski livarni črk 

naredili bolj razširjeno obliko tiska s premičnimi kovinskimi črkami in tako leta 1409 z 

njim natisnili prvo knjigo. V Evropi je tiskanje s premičnimi kovinskimi črkami izumil 

Johannes Gutenberg slika 3.9. Takrat se je začel hiter razvoj tiska in se ni spremenil 

nekaj stoletij. Kovinske črke so ročno vstavljali drugo ob drugi, prebarvali s tiskarsko 

barvo in v ročni stiskalnici odtisnili vsak list posebej. Prvi tiskarski stroj je izdelal 

nemški tiskar Koenig. Tiskovna forma se je sama premikala in odmikala od tiskala in je 
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tako v eni uri naredila več kot 1100 odtisov. Ta postopek se imenuje ofsetni tisk. Danes 

pa se uporablja digitalni tisk, s katerim je kakovost boljša [12]. 

 

 

 

Slika 3.9: Tiskarski stroj [13]. 

 

Orožje so izdelovali v glavnem kovači in tesarji, a ker je razvoj tega orožja zahteval več 

znanja fizike, so že v tem obdobju poznali nekakšne »inženirje«. A kljub temu je glavna 

naloga pripadala kovačem, ki so bili odvisni od surovin. Srednjeveška tehnologija se 

nanaša na tehnologijo, ki se je uporabljala v srednjeveški Evropi. Po renesansi v 12. 

stoletju je v srednjeveški Evropi prišlo do radikalne spremembe v stopnji novih izumov, 

inovacij in v načinu upravljanja tradicionalnih načinov proizvodnje in gospodarske rasti.  

 

V tem obdobju je prišlo do pomembnega tehnološkega napredka, izum vertikalnih 

mlinov na veter, očal, mehanske ure, izboljšali so vodne mline, gradbene tehnike, in 

napredka kmetijstva na splošno. 

 

Srednjeveška iznajdljivost je bila prikazana tudi v iznajdbi z navidezno nevsiljivimi 

predmeti, kot so vodni žig in funkcionalni gumbi, v plovbi pa s krmili, jadri, kompasom, 

podkvami in astrolabi. 
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Pomemben napredek se kaže tudi v vojaški tehnologiji z razvojem oklepov, katapultov 

in topov.  

 

Zgodovina vetrne energije kaže splošen razvoj z uporabo preprostih, lahkih naprav, ki 

jih v poganjanje sili upor. Prej znana uporaba vetrne energije je jadrnica in ta 

tehnologija je pomembno vplivala na kasnejši razvoj.  

 

Prvi mlini na veter so bili razviti za mletje zrn in vodno črpanje. V Perziji so okoli 500– 

900 let n. št. mline na veter sprva najverjetneje uporabljali za črpanje vode, vendar 

natančna metoda ni znana. Prva znana dokumentirana zasnova je tudi perzijska vetrnica 

z vertikalnimi jadri iz snopov trstičja ali lesa, ki so pritrjeni na središčne vertikalne osi s 

horizontalnimi oporniki, sliki 3.10 (a) in panemona, prikazana na sliki 3.10 (b). 

Panemona je vrsta vetrnice, ki ima vrtečo os nameščeno navpično [14]. 

 

(a)   (b) 

 

Slika 3.10: (a) Perzijska vetrnica iz lesa, in (b) panemona [14]. 

 

Prvi mlini na veter se pojavijo v zahodni Evropi. Od perzijskih mlinov se razlikujejo po 

postavitvi osi. Ugotovili so, da je s horizontalno postavitvijo osi učinkovitost večja. 

Prve slike (1270 n. št.) kažejo 4-lopatični mlin pritrjen na centralno točko, ki je bila že 

precej tehnološko napredna v primerjavi s perzijskimi mlini. Ti mlini prevesijo gibanje 

horizontalnih gredi za vertikalno gibanje, ki so prišla prav tudi na poštnih mlinih. 



Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in tehnologije  Barbara Kastelic 

 

23 

 

Najpomembnejša uporaba vetrnice je bilo mehansko črpanje vode s pomočjo relativno 

majhnih sistemov s premerom rotorja od enega do nekaj metrov. Ti sistemi so se 

izpopolnjevali v ZDA v 19. stoletju in so v uporabi še danes, slika 3.11 [14]. 

 

 

 

Slika 3.11: Črpanje vode s pomočjo vetrnice v ameriškem srednjem zahodu [14]. 

 

     

 

3500 pr. n. št   500 pr. n. št   1000 n. št 

      

 

1850 n. št.  danes    prihodnost 

 

Slika 3.12: Zgodovina vetrne energije. 
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Slika 3.12 prikazuje, kako se je vetrna energija razvijala skozi zgodovino. Uporabo 

vetra so poznali že Egipčani. Izumili so prve jadrnice, katere je poganjal veter. Nato se 

je vetrna energija začela uporabljati na Kitajskem in v Perziji (500 pr. n. št.) za črpanje 

vode in mletje žita. Za ta namen je bila uporaba do poznih 1800 let. Po industrijski 

revolucije je vetrna energija začela upadati zaradi prisotnosti učinkovitejšega parnega 

stroja.  

 

Promet, slika 3.13, kot gibanje, transport, posredovanje, izmenjava oseb, predmetov, 

informacij, idej je ena od manifestacij civilizacije in je bil tudi v srednjem veku, kot v 

mnogih drugih zgodovinskih obdobjih, sestavni del vsakdanjega življenja. Srednji vek s 

tega vidika se zdaleč ni bil »mračno«, temveč izredno dinamično obdobje. »Tehnični 

temelj« prometa so pomenile oblike transporta, ki so se razvile v zgodnjem srednjem 

veku in ostale značilne za širše območje Vzhodnih Alp še daleč v novi vek: tovorništvo 

z živino, v manjši meri promet z vozovi ter obširna uporaba cenejšega in zmogljivejšega 

rečnega transporta (splavi, čolni), kjer je bilo le mogoče. Promet v vsej svoji 

kompleksnosti je bil nedvomno ena od temeljnih determinant družbenega razvoja [15]. 

 

 

 

Slika 3.13: Portorož nekoč [16]. 

 

IV. Obdobje: novi svetovi in industrijska revolucija 

 

V tem obdobju so se zgodile radikalne spremembe na delovnem orodju, odkrivanju 

svetov, vrstah rabe energije in v tehniki. Razvile so se povsem nove oblike prevozov in 

komunikacij. To je obdobje prehoda od ročnega dela k strojni industriji. 
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Anglija je bila prva dežela, ki je prešla od ročnega dela k tovarniškim strojem, vendar so 

vse druge dežele, ki so naredile enak prehod, prav tako čutile učinke tehnične in 

industrijske revolucije. 

 

Industrijska revolucija je bila tako razširjena na velik del sveta. Kljub temu pa se ni 

razširila po vsem svetu. 

 

V obdobju industrijske revolucije so se zgodile velike spremembe na področju prometa. 

Izumili so nova prevozna sredstva, ki so jih poganjali različni motorji (parni, dizelski, 

plinski, itd.). Ti izumi so omogočili hitrejše potovanje, hitrejši prevoz različnih surovin 

itd. [12]. 

 

Tu so se začela nova odkritja svetov. Leta 1492 je Krištof Kolumb odkril Ameriko, dve 

leti kasneje je Bartolomej Dias dosegel Rt dobrega upanja (je skalnat rt na atlantski 

obali Republike Južne Afrike). V letu 1497 je Vasco da Gama priplul do Indije. V tem 

obdobju je imel velik vpliv tudi Leonardo da Vinci. On ni bil samo umetnik, bil je tudi 

velik inovator. Odkril je marsikaj, od naprav za merjenje vetra, letalskih naprav, padala 

do naprav za vojaške namene. 

 

Pred začetkom izkoriščanja sile pare so se morali ljudje zanašati na moč živalskih in 

človeških mišic ter na mline na veter in vodo. Mline na veter so dolgo uporabljali za 

mletje žita in črpanje vode, toda sila vetra je nezanesljiva. Vodna sila je omogočala 

namestitev mlinov in tovarn ob hitrih rekah – drugje ne. 

 

Grški matematik Heron je živel v Aleksandriji v 1. stol. pr. n. št. Izumil je prvi prodajni 

avtomat, primitivne robote s pogonom na padajoče uteži in orgle na veter. Njegov 

najosupljivejši izum pa je bil prvi parni stroj na svetu to nam prikazuje slika 3.14. Para 

iz grelca je prihajala po cevi v kroglo in iz nje sikala v dveh tangencialnih brizgih, 

zaradi česar se je krogla hitro vrtela. Naprava je bila namenjena le za razvedrilo [17, 

str.132]. 
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Slika 3.14: Heronova vrteča se krogla [18]. 

 

»Navadni« ali atmosferski stroj, ki ga je izumil Thomas Newcomen leta 1712, je 

zaznamoval začetek industrijske revolucije. Do konca 18. stoletja ga je močno izboljšal 

James Watt. Njegove učinkovitejše parne stroje z dvojnim delovanjem so uporabljali v 

različnih industrijah, njegove inovacije pa so tlakovale tudi pot parnemu prevozu [17, 

str.132].  

 

Leta 1774 je Watt pričel z izdelavo svojega stroja, ki vidimo na sliki 3.15, leta 1781 pa 

je še skonstruiral ročični mehanizem, ki spreminja premo gibanje bata v vrtenje. Wattov 

parni stroj je bil toliko boljši, da so Newcomenov stroj skoraj popolnoma pozabili in so 

ga kmalu vsi imeli za izumitelja pravega parnega stroja. To je v neki meri tudi res, saj je 

šele Watt Newcomenovo črpalko spremenil v pravi pogonski stroj, ki so ga kmalu 

množično začeli uporabljati za pogon kovaških kladiv, kovaških mehov in kmalu za 

pogon raznih obdelovalnih, tkalnih itd. strojev. Za tovarne več ni bila potrebna tekoča 

voda za pogon strojev, preselile so se lahko v mesto, kjer je zacvetela prva industrija. 

Začela se je industrijska revolucija. Watt je k stroju skonstruiral še en pomemben del: 

centrifugalni regulator, ki je skrbel za kontroliran dotok pare in s tem tudi varne delovne 

tlake. To predstavlja tudi prvi začetek avtomatizacije [19]! 
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Slika 3.15: Parni stroj [19]. 

 

Velik napredek je bil v izumu ročice ter ojnice, ta mehanizem pretvori krožno gibanje v 

premo gibanje, to je izjemnega pomena za avtomatizacijo delovnih procesov.  

 

Ročica je ena izmed najpomembnejših mehanskih naprav. Preoblikuje stalno vrtilno 

gibanje v premo gibanje, kar je prikazano na sliki 3.16. Ročno upravljane ročice je 

znano že stoletja, vendar vključitev sistema ročičnih drogov vezanih v rotirajočo 

napravo je imela drugačno zgodbo. 

 

 

 

Slika 3.16: Vodna črpalka (Georg Andreas Böckler, 1661) [6]. 
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V 19. stoletju niz tehnoloških inovacij dramatično spremeni način komunikacije, 

trgovine in izmenjavo idej v svetu. 

 

Leta 1877 je Edison izumil prvi gramofon oz. fonograf. To je mehanska naprava, ki se 

poganja ročno in je zapisovala zvok s pomočjo membrane, ki niha. Ta membrana je bila 

povezana na iglo, ki je zapisovala zareze v kovinsko folijo. Predvajanje zapisanega je 

potekalo tako, da je bila igla povezana na rog bralnega zapisa iz razjed folije. Hitrost 

predvajanja je bila odvisna od hitrosti vrtenja ročice. Čez nekaj let je Edison nadomestil 

kovinsko folijo z voščenim valjem. »Mary had a little lamp« pa je prvi in še ohranjen 

posnetek, ki ga je posnel Edison sam. Ta gramofon vidimo na sliki 3.17. Znan pa je tudi 

po tem, da je izumil svetilko, ki je prikazana na sliki 3.18. T. A. Edison je leta 1879 

iznašel žarnico z ogleno nitko. Do danes je temeljna zgradba ostala enaka. V bučki 

žarnice je vakum ali plin, žarilna nitka, ki se segreje do 2500 stopinj in ob tem žari. 

Namen žarnice je, da razsvetli prostor kot dnevna svetloba. Žarnice z žarilno nitko 

imajo slab izkoristek, ker oddajajo preveč toplote [6]. 

 

 

 

Slika 3.17: Edison z enim od prvih fonografov (gramofon) 1877 [6]. 
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Slika 3.18: Edisonova žarnica [20]. 

 

Princip delovanja navadne žarnice je kovinska žička, ki deluje kot električni upor. Ko 

po njej teče električni tok, se sprošča t. i. Joulova toplota, ki žičko segreva. Segreta 

žička seva elektromagnetno valovanje in se s tem ohlaja. Ravnovesje med dovedeno el. 

močjo in močjo, ki jo žarnica izseva kot elektro magnetno valovanje (EMV), nastopi pri 

neki temperaturi, ki je odvisna od upornosti žičke, prepustnosti steklene bučke in 

sestave plinov v bučki. Spekter izsevanega valovanja je zelo širok in je močno odvisen 

od temperature žičke. Znaten delež se izseva v območju infrardeče svetlobe, ki pa je 

človeško oko ne zazna, zato je ta delež svetlobe s stališča osvetljevanja nezaželen in 

nekoristen. Pri višji temperaturi žičke se izseva več vidne svetlobe, vendar je ta najvišja 

delovna temperatura omejena z lastnostmi kovine, iz katere je narejena žička. Pri dovolj 

visoki temperaturi kovina začne izparevati s površine, žička se zmehča, deformira in 

končno stali. Poleg tega lahko postanejo tudi plini v bučki (sicer inertni) reaktivni in se 

začnejo kemijsko vezati s kovino ali med seboj. Težave lahko nastopijo tudi pri ohišju 

iz stekla, ki se začne postopoma mehčati [21]. 

 

Prvi zametki žarnice so se pojavili že pred Edisonovim izumom. Heinrich Goebel je 

svoje izkušnje z barometri uporabil tako, da je s pomočjo živega srebra ustvaril vakuum 
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v stekleničkah za parfume in vanje vgradil žarilne nitke. Lahko bi rekli, da so bile to 

prve uporabne žarnice, saj je dosegel, da so svetile do 200 ur. William Edward Sawyer 

se je prav tako ukvarjal z izumi na področju elektrotehnike, med drugim tudi z 

električno žarnico. Avgusta leta 1878 je patentiral žarnico z žarilno nitko iz platine. 

Joseph Wilson Swan je prav tako eden tistih, ki mu je uspelo izdelati uporabno žarnico 

pred Edisonom. Že leta 1860 je imel prve uspehe z zoglenelim papirjem, vendar mu je 

težave povzročal vakuum, ki ga ni mogel vzpostaviti za dalj časa. Konec leta 1878 je 

uspel izdelati prve uporabne žarnice in jih januarja 1879 predstavil javnosti. Temeljile 

so na žarilni nitki iz zoglenelega bombaža. 

 

Pred telefonom so Samuel Morse (1791–1872) in drugi izumitelji razvili telegraf slika 

3.19, komunikacijo na dolge razdalje. Delalo je s prenosom električnega signala preko 

žice med postajami. Poleg tega pa je razvil kodo, ki nosi njegovo ime, vsaki črki in 

številki je dodeljen nabor pik in črtic, slika 3.20. Tako so lahko prenašali sporočila 

preko telegrafske linije. Telegraf je bil do začetka 21. stoletja v široki uporabi, kasneje 

ga nadomesti telefon, telefaks in internet. Postavil je temelje za komunikacijsko 

revolucijo, ki je privedla do novejših inovacij [22].  

 

 

 

Slika 3.19: Telegraf [22]. 
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Slika 3.20: Morsejeva abeceda [23]. 

 

Uporabo telegrafa so ljudje hitro sprejeli, saj jim je omogočalo hitrejši in lažji način 

pošiljanja ter sprejemanja informacij. Za uspešno delovanje naprave je bil potreben 

enotni sistem telegrafskih postaj, med katerimi so se lahko podatki prenašali [22]. 

 

 Telefon: leta 1876 je Alexander Graham Bell izumil napravo, imenovano 

telefon, ki ga tudi preizkusi, slika 3.21. 

 Signal: leta 1899 mu je uspelo poslati signal preko Rokavskega preliva in dve 

leti kasneje, leta 1901, čez Atlantski ocean. Leta 1906 je bil posredovan prvi 

človeški glas prek radijskih signalov z uporabo radijskih valov.  

 

 

 

Slika 3.21: Alexander Graham Bell govori v prototip telefona [3]. 



Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in tehnologije  Barbara Kastelic 

 

32 

 

V 14. stoletju se pojavi naprava za krmiljenje, pojavili so se zvonovi, ki so krmilili s 

posebnim valjem, ki je imel bodice. Melodija je bila vnaprej krmiljena in večkrat lahko 

predvajana. Luknjane kartice so se pojavile v tekstilni industriji, slika 3.22, kot 

pripomoček pri tkanju vzorcev. Sistemi, ki so uporabljali luknjaste kartice, so v večini 

izginile konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, predvsem zaradi dostopnosti disket 

in diskov [24]. 

 

 

 

Slika 3.22: Stroj na luknjičasti trak [24]. 

 

V. Obdobje: informacijska doba 

 

Po letu 1918, ko nastopi čas vojn, se je tehnologija usmerila drugam, postregla je z 

različnimi novimi orožji in izumi, ki so odigrali ključno vlogo pri vojskovanju. Velik 

razvoj je potekal v letalstvu, ki je bilo zelo pomembno v prvi svetovni vojni. Iz prevoza 

potnikov je prišlo v uporabo za bombardiranje. Izumitelji so veliko delali na tem, kako 

bi bili hitrejši ter varnejši.  

 

Napredovala je tudi komunikacijska tehnologija, poleg tega pa so postale pomembne 

naprave, kot so radar ter naprave za šifriranje.  

 

Močan vpliv ima tudi računalniška in komunikacijska tehnologija, kjer ni več 

prevladoval atom pač pa bit kot najmanjša enota informacij. Vse hitrejši tehnični razvoj 

je sililo uporabnika v nakup vedno novejših ter zmogljivejših računalnikov. Zgodovina 
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računalništva je tako zanemarljivo kratka, starejšim računalnikom še ne pripisujemo 

zgodovinske vrednosti.  

 

Na grobo bi lahko razdelili zgodovino računskih strojev na obdobja historičnih, 

mehanskih (najbolj znan izumitelj takega stroja, analitični stroj, je Charles Babbage 

(1791-1871)) in elektromehanskih strojev (veliki preskok pa se je zgodil šele z 

elektromehanskim strojem Z3, Nemca Konrada Zuseja (1910–1996), ki je bil prvi 

programsko vodeni računalnik), na začetke elektronskih strojev za računanje sta najbolj 

znana ENIAC (angleško - Electronic Numerical Integrator and Calculator - elektronski 

numerični integrator in računalo), kasneje pa še EDVAC (Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer), ki je imel že shranjen program in obdobje po letu 1950, v 

katerem je zaradi izuma čipa prišlo do pravega razcveta v računalniški industriji [25]. 

 

Laser je vir svetlobe, ki daje močan, ozek in enobarven curek koherentne svetlobe in je 

okrajšava za Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, pomeni torej 

ojačenje svetlobe s stimulirano emisijo sevanja [26]. 

 

Za lažje razumevanje delovanja laserja si najprej oglejmo pojave pri prehodih med 

različnimi stanji atomov. Atomi (elektroni) se lahko nahajajo v različnih energijskih 

nivojih. Iz enega v drug energijski nivo lahko prehajajo na tri načine: s spontano 

emisijo, absorpcijo in stimulirano emisijo, kar prikazuje tudi slika 3.23. Pri spontani 

emisiji atom sam od sebe preide v nižje energijsko stanje in pri tem odda foton. Pri 

absorpciji atom preide v višje stanje tako, da absorbira foton. Pri stimulirani emisiji, ki 

je najpomembnejša za razumevanje delovanja laserjev, pa foton povzroči, da atom 

preide v nižje stanje in pri tem odda dodaten foton [26]. 

 

 

 

Slika 3.23: Simulacija absorpcije, spontane in stimulirane emisije (Physics 2000) [26]. 
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Laser je v splošnem sestavljen iz treh delov: medija, ki generira svetlobo, napajalnega 

sistema, s katerim poskrbimo za vzbujanje atomov, ki mu sledi sevanje, in resonatorja, 

ki curek natančno usmeri. Pri emisiji atomi sevajo enakomerno po celem prostoru in 

poskrbeti moramo, da se energija skoncentrira v ozkem snopu. To dosežemo, če damo 

sevajoči medij v cev, ki jo z obeh strani zapremo z zrcaloma. Če pride do stimulirane 

emisije, na primer v smeri osi med zrcaloma, pride do odboja in ponovne stimulirane 

emisije. V nasprotnem primeru (če sevanje ne poteka na osi) pa sevanje zapusti laserski 

medij. Tako dobimo ojačenja le v eni smeri in naivno bi pričakovali, da bo prišlo med 

zrcaloma v cevi do neskončnega ojačenja, kar pa se seveda zaradi izgub in končne 

velikosti ojačevalnega medija ne zgodi. V praksi prepusti eno zrcalo (včasih obe) del 

svetlobe; bodisi skozi odprtino ali skozi delno prepustno zrcalo. Svetloba, ki izstopa, 

formira laserski žarek [26]. 
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4 PREGLED UČNEGA NAČRTA, UČBENIKOV IN 

DELOVNIH ZVEZKOV   

 

 

Avtorji knjige, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, navajajo, da predmet tehnika in 

tehnologija omogoča celoviti razvoj učenčeve osebnosti ter razvija interese učencev za 

poklicno usmeritev, seznanja pa jih tudi z značilnostmi posameznih vrst del v njihovem 

okolju. V splošnih ciljih nato usmerjajo v spoznavanje sposobnosti in nagnjenosti pri 

učencih ter v ustvarjalno delo v stroki in prostem času. V operativnih ciljih se razkrije, 

da so učenci usmerjeni v izvedbo dejavnosti, kot so zasnova, obdelava, izdelava, ocena, 

preizkušanje uporabnosti izdelka, predstavitev izdelka in njegovo ovrednotenje, izračun 

cene izdelka, ki so primerljive s tistimi, ki jih pri svojem delu uporabljajo tudi 

profesionalci. Operativni cilji usmerjajo tudi v opisovanje nekaterih poklicev, 

seznanitev s poklici npr. s tistimi, ki so povezani z obdelavo kovin, lesa, umetnih mas, 

standardi znanja pa predvidijo tudi primerjavo učenčevih sposobnosti z zahtevami 

različnih strok oziroma poklicev. Te cilje bi bilo mogoče dopolniti v smislu bolj 

sistematične umestitve karierne orientacije [27]. 

 

Učenci pri pouku spoznavajo, kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in 

tehnologiji. Zato odkrivajo in spoznavajo preproste tehnične in tehnološke probleme ter 

z uporabo preprostih orodij iščejo načine za njihovo reševanje. Ustvarjalno povezujejo 

naravoslovna in tehnična znanja s prakso. Tehnika in tehnologija je predmet, ki 

simbolno raven udejanja v resničnosti [27]. 

 

Priporočila za osvajanje znanj, spretnosti in veščin ter odnosa v okviru predmeta tehnika 

in tehnologija so izkustveno učenje, problemski pouk, projektne naloge, pridobivanje 

znanj in veščin skozi raziskovanje, preizkušanje, zbiranje podatkov in informacij 

oziroma z lastnim delom ob usmerjanju in odražanju učitelja, kar kaže na to, da so 

didaktična priporočila umeščena v kontekst karierne orientacije, manjka le sistematična 

povezava s svetom dela [27]. 

 

Splošni cilji predmeta TIT zajemajo, da imajo učenci možnost razvijati svojo 

sposobnost ob oblikovanju ter iskanju novih rešitev. Odkrivajo, spoznavajo, 
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preizkušajo, analizirajo, sestavine in delovanje tehničnih predmetov in tako tudi 

spoznavajo zveze med tehničnimi principi in naravoslovnimi zakonitostmi. 

 

Poleg tega jim predmet nudi, da urijo svoje delovne sposobnosti in se ob pomoči 

učitelja navajajo na samostojno izražanje, branje ter risanje tehnične dokumentacije. 

Gojijo tudi pozitivni odnos do kulture ter sodelovanja v skupini, odgovornost, 

natančnost ter red, pozitivni odnos imajo tudi do osebne varnosti, varovanja soljudi, 

narave, sredstev in predmetov dela. Oblikujejo pozitiven odnos do kulturne dediščine. 

Prav tako razvijajo znanja in praktične sposobnosti za varno in kulturno udeležbo v 

prometu [28]. 

 

V nadaljevanju poglavja podajamo pregled in analizo učnih ciljev ter standardov z 

vidika tehniške historičnosti.  

 

Naš cilj bo ugotavljanje stopnje vključenosti tehniške historičnosti v učnem načrtu in 

dalje v učbenikih in delovnih zvezkih namenjenih za OŠ. 

 

4.1 Pregled učnih ciljev in standardov  

 

Učni načrt za predmet TIT od 6. razreda, 7. razreda in 8. razreda devetletne osnovne 

šole zajema več vsebinskih sklopov (VS), [22]. Ti so dalje razdeljeni na sedem 

vsebinskih sklopov: človek in ustvarjanje (ČU), dokumentacija (DOK), gradiva in 

obdelave (GIO), ki se delijo na papirna gradiva v 6. razredu, umetne snovi v 7. razredu 

in kovine v 8. razredu, tehnična sredstva (TS), ekonomika (EKO), računalnik in 

krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja (RIK) in prometna vzgoja (PV).  

 

Različne vsebine predmeta TIT so v UN razporejene tako, da tvorijo zaokrožene učne 

sklope, ki jih učenci osvojijo preko različno izvedenih učnih ur. Projekt vsebine 

povezuje v celoto ter nudi možnost pridobivanja novih znanj, veščin in spretnosti. V 

preglednici 4.1 si lahko preberemo UC in S, ki zajemajo tehniško historičnost.  

 



Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in tehnologije  Barbara Kastelic 

 

37 

 

Preglednica 4.1: Standardi in učni cilji, ki so v učnem načrtu povezani s tehniško historičnostjo. 

 

Učni cilj/ 

standard 
Razred Opis 

UC1 6. Opiše vlogo in pomen tehnike za ljudi. 

S10 6. Ima pozitivna stališča do tehnične kulture in kulturne tradicije v svojem 

okolju in okolju drugih; tehnično kulturo razume kot del splošne kulture, 

ki zagotavlja ljudstvu zgodovinski razvoj in obstanek. 

S13 6. Pozna povezanost tehnologij s svojim okoljem, okoljem staršev in 

razume njihov vpliv na posameznikov in družbeni razvoj. 

UC2 7. Predstavijo prednosti in slabosti umetnih snovi ter vpliv povečane rabe 

na okolje. Ocenijo svojo vlogo in vlogo drugih pri varovanju okolja. 

UC3 7. Utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem 

spreminjanju narave. 

UC4 7. Prikažejo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene 

proizvodnje na obremenitev okolja. 

S10 7. Ponovi se iz 6. razreda. 

S13 7. Ponovi se iz 6. razreda. 

UC5 8. Na primerih razloži, kako stroji pomagajo človeku pri delu. 

UC6 8. Našteje in opiše vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore sam. 

S10 8. Ponovi se iz 6. razreda. 

S13 8. Ponovi se iz 6. razreda. 

 

Preglednica 4.1 nam predstavi, koliko učnih ciljev in standardov je v posameznem 

učnem obdobju od 6. razreda do 8. razreda.  

 

V nadaljevanju bomo analizirali vsebinske sklope, ki so podani v učnem načrtu. 

Pregledali bomo učbenike, koliko vsebujejo vsebin s tehniške historičnosti v besedilu, 

sliki ali kombinaciji (slika in besedilo), pri čemer ugotavljamo pokrivanje predhodno 

izpostavljenih UC in S. Najprej se bomo posvetili pregledu učbenikov. 

 

Enako kot pri učbenikih se bomo ustavili tudi pri delovnih zvezkih in jih prav tako 

pozorno pregledali ter ugotovili navezavo na tehniško historičnost in raziskali, koliko 

nalog vsebinsko pokriva določene učne cilje in standarde, ki zajemajo tehniško 

historičnost. 
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4.2 Pregled učbenikov 

 

V nadaljevanju so podani obstoječi učbeniki, ki se uporabljajo v izobraževalne namene 

pri pouku tehnike in tehnologije v osnovnih šolah. Sami učbeniki so napisani vsak na 

svoj način, zato smo se posluževali pregleda po učnem načrtu, ki je podan po VS za vse 

razrede enako.  

 

V posameznem pregledu učbenikov za 6. razred, 7. razred in 8. razred imamo 

predstavljeno preglednico, ki prikazuje, kako je določena vsebina podana v VS s 

pokrivanja tehniške historičnosti ali je pokrito samo s sliko, samo z besedilom ali 

kombinacija (slika in besedilo). 

 

Druga preglednica pa prikazuje učne cilje in standarde, ki so podani stopenjsko od 0 do 

2, glede na to ali pokriva ali ne pokriva UC ali S. Tako pomeni, da 0 – ne pokriva, 1 – 

delno pokriva in 2 – pokriva. Pri pregledu smo strmeli k temu, koliko je v U 

predstavljene vsebine, ki je podana s tehniško historičnega vidika ter pokriva učni načrt.  

 

4.2.1 Učbeniki za 6. razred 

 

Podan je pregled učbenikov za 6. razred, ki so v uporabi v osnovnih šolah. Razporejeni 

so od U1 do U3 [29-31]. V preglednici 4.2. je podan pregled vsebinskih sklopov in 

učbenikov za šesti razred.  

 

Sledi preglednica 4.3, v kateri je podan pregled učbenikov za šesti razred glede 

pokrivanja vsebin iz UC in S. 
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Preglednica 4.2: Pregled vsebinskih sklopov in učbenikov za šesti razred. V celicah preseka, označene s 

simbolom X so podane navezave na historičnost, kjer okrajšave pomenijo (SL – slika, B – besedilo in K – 

kombinacija (slika in besedilo), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in 

obdelave (papirna gradiva (6.razred), umetne snovi (7.razred), kovine (8.razred)), TS – tehnična sredstva, 

EKO – ekonomija, RIK – računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja, PV – prometna 

vzgoja ). 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

U1 U2 U3 

SL B K SL B K SL B K 

ČU   X   X   X 

DOK     X     

GIO   X   X   X 

TS   X   X   X 

EKO          

RIK   X     X  

PV          

 

U1 [29]. V učnem sklopu »Človek in ustvarjanje« ima U1 podanih dvanajst vrstic 

besedila. Navaja, da se je človek moral že zgodaj znajti in svoje znanje izpopolnjevati, 

da je prihajalo do velikih iznajdb, ki so utirale pot tehniškega in tehnološkega razvoja. 

Navedenih ni nobenih konkretnih primerov, kaj je bilo v tistem obdobju pomembno, 

katera odkritja so vplivala na razvoj tehnike in tehnologije. Podani pa sta tudi dve sliki, 

ki prikazujeta izum kolesa (slika kolo) kot najpomembnejše odkritje človeka ter izum 

parnega stroja (slika lokomotive) kot izhodišče za prvo tehnološko revolucijo. 

 

V učnem sklopu »Gradiva in obdelava« nam U1 poda poglavje papir, podanih je tudi 

pet vrstic besedila, ki zajemajo vsebino s tehniške historičnosti. Tu se srečamo, da se je 

skozi zgodovino uveljavil kot najprimernejši in zanesljiv nosilec vsakovrstnih zapisov. 

Slikovno je podkrepljeno, vendar ni starejših slik, ki bi lahko učencem prikazale razvoj 

papirja ter njegovo uporabo.  

 

Predno učence usmerimo k načrtovanju predmeta iz lesa sledi uvod, kjer ugotovimo, da 

je les najpomembnejši dejavnik, ki je omogočil razvoj naše civilizacije. Ljudje so ga 

uporabljali za izdelovanje orožja. Od kamene dobe naprej pa človek pozna zgradbe iz 

masivnih lesenih brun ter kasneje mostišč. Tu sta prikazani tudi dve sliki. Na eni je 

mostišče in na drugi model lesene jadrnice. V U1 pa lahko preberemo, da je začetek 
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zgodovinske dobe spremljalo veliko izumov, ki temeljijo na uporabi lesa od kolesa, 

ročice, škripca itd. V U1 zasledimo nekaj tehniške historičnosti, ki jo lahko podajamo 

učencem.  

 

V vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva« nam U1 podaja sliko ročnega vrtalnega 

stroja. V nadaljevanju pa prikazuje vzvod, kot zanimivost nam prikaže vzvodno tehtnico 

ali gredelnico, ki je podkrepljena s tekstom (11 vrstic) in sliko. Omenjen je tudi vzvod 

kot pomoč pri dvigu bremena (slika in 2 vrstici).  

 

V samem učnem sklopu »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja« 

nam U1 predstavi nekaj zanimivosti o sami informacijski tehnologiji in njenem 

napredku. U1 poda 30 vrstic besedila in kar tri slike in časovni trak informacijske 

tehnologije po generacijah. Človek si je nekako olajšal seštevanje z odkritjem naprave 

za seštevanje, imenovano abakus, kar nam predstavi tudi s sliko. Temu je sledil razvoj 

računalnikov. Kar nekaj ljudi je povezanih z njim. Večinoma so bili sprva to mehanska 

računala in seštevalni stroji. U1 podaja dve sliki računalnikov, seštevalni stroj Charlesa 

Babbagea in tabelni stroj z luknjicami Hermana Holleritha. Tako grafično kot tekstovno 

nam U1 predstavi razvoj informacijske tehnologije od leta 1946 do leta 1990. Podana je 

tudi vsebina o tabelarnem stroju z luknjalnikom kartic, ki predstavljajo prve programe. 

 

U2 [30]. V sklopu »Človek in ustvarjanje« prikazano sliko, na kateri lahko vidimo eno 

od naprav za letenje, ki jo je proučeval Leonardo da Vinci. V besedilu, ki obsega 5 

vrstic, pa opisuje, da je človek hrepenel po boljšem življenju, se izpopolnjeval in 

dopolnjeval.  

 

V U2 pod vsebinskim sklopom »Gradiva in obdelave« je v rubriki »Zanimivost za 

radovedne« podana tehniška historičnost pod tremi naslovi: Razvoj papirništva na 

Slovenskem, Srednjeveško izdelovanje papirja ter O papirju, kartonu in lepenki. 

Omenjena rubrika podaja kar nekaj informacij in slik (46 vrstic; 2 strani in kar 5 slik), ki 

jih lahko vpeljemo v poučevanje. U2 nadaljuje s poglavjem Lesna gradiva, ki so prav 

tako v vsebinskem sklopu »Gradiva in obdelave«. U2 nam poda v nekaj vrsticah, da sta 

bila les in glina prvi gradivi, iz katerih si je človek izdelal različna orodja, posode, 

orožja in igrače. Podane so tudi tri slike, kar še bolj pritegne učence, saj prikaže lesene 

izdelke skozi zgodovino. Kot zanimivost za radovedne nam U2 predstavi, kako si 
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človek uničuje in zmanjšuje gozdne površine ter s tem posledično dela nepopravljivo 

škodo za človeštvo. V tem poglavju nam U2 poda ponovno nekaj vsebine s historičnega 

vidika. Poda nam, da je bil les uporabljen v najrazličnejše namene.  

 

»Dokumentacija« je v učbeniku opisana s tehniško historičnega vidika. Napisane so štiri 

vrstice, opisuje, kako se je človek sporazumeval z risbo in da včasih ena sama risba 

pove več kot sto besed. 

 

V VS »Tehnična sredstva« je na začetku omenjena tehtnica. Podana je slika, napisano je 

tudi, kako so včasih tehtali blago (4 vrstice). Lepo je prikazan tudi vzvod. Imamo sliko 

in besedilo, na kateri imamo prikazano, kako so iz vodnjakov pridobivali vodo. 

 

U3 [31]. Prične se drugače od predhodnih dveh. V vsebinskim sklopom »Gradiva in 

obdelave« zajame tudi sklop »Človek in ustvarjanje«, ko poda kot zanimivost v desnem 

spodnjem kotu, da so ljudje uporabljali les že davno pred nami kot kolišča ter drevake, 

kar je prikazano tudi s sliko, na kateri je narisano kolišče ter drevak ter šest kratkih 

vrstic s historično vsebino. Učbenik zajame vsebino iz VS »Človek in ustvarjanje« tudi 

na koncu pod temo Mogoče te zanima. 

 

Nadaljuje z vsebinskim sklopom »Računalnik in krmiljenje računalniško podprte 

proizvodnje« tu se U3 vpraša »Kaj je računalnik?« s tehniške historičnosti poda pet 

vrstic, ki se navezujejo na računalništvo. 

 

V nadaljevanju prebiranja U3 naletimo na vsebinski sklop »Tehnična sredstva«, kjer je 

omenjen vzvod, ki je prikazan s sliko in štirimi vrsticami besedila. Takoj je opaziti 

sliko, ki prikazuje, kako so v preteklosti prestavljali težka bremena, prenašali tovor na 

večje razdalje in izdelovali vojaške naprave. Pod rubriko Ali veš? pa je zapisan znani 

Arhimedov stavek: »Dajte mi točko in dvignil bom Zemljo.« V učbeniku je podana tudi 

slika, lekarniška tehtnica. Poleg vzvoda si je človek nekoč pomagal tudi z vitlom in tako 

iz vodnjakov, prikazano tudi slikovno, pridobival vodo. Na koncu poglavja je kot 

zanimivost v rubriki Ali veš? omenjeno, da je bilo kolo eno najpomembnejših iznajdb 

človeštva. Prikazana je tudi slika lesenega kolesa z osjo. 
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Vsebinski sklop »Gradiva in obdelava«, kjer U3 predstavi papir, je izrazito opazen 

časovni trak, ki ponazarja, kaj je človek uporabljal, da si je zapisoval informacije, 

podanih je tudi osem vrstic besedila.  

 

Preglednica 4.3: Pregled učbenikov za šesti razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – ne 

pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
U1 U2 U3 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC1   X   X  X  

S10   X   X   X 

S13   X   X   X 

 

V preglednici 4.3 vidimo, da U1 pokrije vse učne cilje (UC1) in standarde (S10 in S11), 

ki jih nam poda na začetku že v prvem poglavju, ko govorimo o tehniki. U2 tako kot 

predhodni dobro podaja vsebine, saj je UC1 in S10 ter S13 pokrit. U3 delno pokrije 

UC1, vsebino poda le v poglavju Mogoče te zanima, ko je opisana domača obrt in tu so 

podane tri slike in opisi pod slikami ter 8 vrstic besedila. Opisuje, kako jim je gozd 

nudil gradivo ter kako se je obrt prenašala. Pokrije tudi S10 in S13, ko govori o 

kozolcih in tehnologiji pridelave krme. Lahko rečemo, da so učbeniki za šesti razred 

napisani dobro s strani pokrivanja vsebin, ki so predpisane v učnem načrtu. Imamo pa 

pomislek ali učenci poznajo osnovne tehniške pojme, kot so tehnika, tehnologija, 

invencija. Poleg tega bi lahko dopolnili znanje z medpredmetnimi povezavami ter z 

integracijo. 

 

4.2.2 Učbeniki za 7. razred 

 

Tu si bomo pogledali tri učbenike, ki se uporabljajo pri pouku TIT v 7. razredu. 

Razporejeni so od U4 do U6 [32-34]. V preglednici 4.4 je podan pregled vsebinskih 

sklopov in učbenikov vsebine za sedmi razred.  

 

Sledi preglednica 4.5, v kateri je podan pregled učbenikov za sedmi razred glede 

pokrivanja vsebin iz UC in S. 
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Preglednica 4.4: Pregled vsebinskih sklopov in učbenikov za sedmi razred. V celicah preseka, označene s 

simbolom X so podane navezave na historičnost, kjer okrajšave pomenijo (SL – slika, B – besedilo in K – 

kombinacija (slika in besedilo), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in 

obdelave (papirna gradiva (6. razred), umetne snovi (7. razred), kovine (8. razred)), TS – tehnična 

sredstva, EKO – ekonomija, RIK – računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja, PV – 

prometna vzgoja). 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

U4 U5 U6 

SL B K SL B K SL B K 

ČU   X   X    

DOK          

GIO  X    X  X  

TS   X   X  X  

EKO          

RIK          

PV          

 

U4 [32]. Nam v VS »Človek in ustvarjanje« poda vsebine, kjer govori, kako je človek 

odkrival in si gradil svoje bivalno in delavno okolje. Z vedno večjo željo po novem si je 

pridelal tudi odpadke. Vsa vsebina je podana na 16 vrsticah in s tremi slikami.  

 

V sklopu »Gradiva in obdelave« poda učbenik samo kot zanimivost, kako je 

raziskovalec John Wesley Hyatta prišel do umetne snovi imenovane celuloid, to 

predstavi v 5 vrsticah. 

 

V vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva« omenja vire energije, s katerimi si je človek 

pomagal skozi zgodovino. To je opisano v 20 vrsticah. Omenjeno je vodno kolo, ki mu 

je pomagalo poganjati preproste naprave, spoznal pa je, da mu tudi moč vetra koristi. Ni 

pa znal izkoristiti strele. Izumitelji so odkrili zakonitosti elektrotehnike in tako se je 

rodila nova doba elektrotehnika. S tem se je začel spreminjati razvoj civilizacije in tudi 

samo delovno okolje.  

 

Danes za pridobivanje električne energije največkrat posegamo v naravo tako, da 

spreminjamo relief pokrajine. Poleg hidroelektrarn, ki posegajo v naravo, so tu tudi 

termoelektrarne, ki onesnažujejo okolje. Nuklearne elektrarne manj onesnažujejo 
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okolje, predstavljajo pa nevarnost z radioaktivnimi snovmi in sevanjem. Vsebina je 

podana v 11 vrsticah. 

V nadaljevanju sklopa TS imamo podano poglavje Električni krog z elektromotorjem in 

stikalom, ki nam lepo opiše, da ko človek še ni poznal nafte kot pogonsko gorivo, so 

ljudje uporabljali v glavnem vodne in vetrne motorje (podani sliki vodnega motorja in 

vetrni motor). Omeni prav tako parni motor, ki je bil dolgo časa pogonsko sredstvo. Vsa 

vsebina je podana v 12 vrsticah in s tremi slikami. 

 

U5 [33]. Začne z razlago, da nas tehnika čedalje bolj obkroža ter da smo z vsakim dnem 

bolj odvisni od nje. To zajamemo v VS »Človek in ljudje«.  

 

Na vsebinskem sklopu »Gradiva in obdelave« nam U5 takoj v besedilu poda 13 vrstic 

besedila, dve sliki ter časovni trak, ki prikazuje zgodovinski razvoj umetnih snovi. 

Skozi celotno poglavje se učenci ukvarjajo z različnimi umetnimi snovmi, s postopki 

obdelave itd. Na koncu pa nam poglavje poda tudi, kako moramo ravnati z umetnimi 

snovmi ter kako povzročiti okolju čim manj škode. 

 

Splošno poznano je, kar predstavlja tudi U5 pod VS »Tehnična sredstva«, da je človek 

postal odvisen od električne energije, da so nekoč uporabljali sveče in petrolejke ter da 

so ob večerih sedli skupaj si povedali kakšne zgodbe in svoja doživetja ali celo kaj 

zapeli. To nam U5 prikaže v 10 vrsticah ter eno sliko. 

 

Danes pa je vse drugače, človek posega v naravo, ker želi pripeljati vodnike za elektriko 

do vsakega uporabnika. Vse manj je osebnih stikov, ker je močno prisoten internet z 

družabnimi omrežji.  

 

U6 [34]. Začne z vsebinskim sklopom »Gradiva in obdelave«. Na tem mestu je v U6 

opisano, kako so v srednjem veku poznali večino naravnih gradiv in to je napisano v 

šestih vrsticah. Nadaljuje s spoznanjem, da je človek že pred več kot sto leti odkril 

umetno maso imenovano celuloid (3 vrstice).  

 

Ko v U6 pridemo na vsebinski sklop »Tehnična sredstva« je lepo predstavljena tema, 

vendar ni nikjer napisano, kako je elektrika vplivala na razvoj civilizacije. Napisanih je 

8 vrstic vsebine. 
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Vsebina v učbeniku označena z geometrijskim likom podaja vsebino o odkritju baterije 

(Alessandro Volt in Luigi Galvani) in zasnovo generatorja (Hippolyte Pixii) ter 

elektromotorja (Michael Faraday). 

 

Preglednica 4.5: Pregled učbenikov za sedmi razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – ne 

pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
U4 U5 U6 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC2  X    X  X  

UC3   X   X  X  

UC4   X   X X   

S10   X   X X   

S13   X   X X   

 

V preglednici 4.5, ki nam poda pregled učbenikov za 7. razred, vidimo, da izstopa U5, 

ki pokrije vse cilje (UC2, UC3, UC4) in standarde (S10 in S11). U5 nam UC2 pokrije, 

ko predstavi umetne snovi ter na koncu poglavja poda, kako moramo varovati okolje. 

Prav tako pokrije UC3. UC4 je opisan in pokrit v učbeniku, ko je opisana vsebina z 

naslovom Električni krog z elektromotorjem in stikalom. Učbenik U4 delno pokrije 

UC2 in pokrije UC3, ko govori o tem, da je človek imel vedno večjo željo po novih 

virih, novih boljših snoveh, s tem pa je posegel tudi v naravni prostor ter ga spreminjal 

sebi v prid. UC4 je v U4 docela pokrit. Avtorji navajajo, kako si je človek pomagal 

skozi zgodovino in si olajšal življenje. V U4 zasledimo tudi podnaslov, ki je tudi del 

UC4. S10 in S13 sta v U4 pokrita. U6 poleg S10 in S13 nima pokritega tudi UC4. Slabo 

oziroma delno pokrita pa sta UC2 in UC3, saj podaja zelo malo vsebin. Najslabšo 

pokritost ima U6 pri podajanju vsebin, tu mora biti učitelj iznajdljiv, imeti mora znanje, 

da poda vsebine s tehniške historičnosti in pokrije UC in S. Nasprotje U6 pri pokrivanju 

je U5, saj pri podajanju vsebin poda bistva in pokrije vsebine iz UN, ki so zahtevane. 

Nekoliko slabši je U4 vendar lahko rečemo, da še vedno dober. 

 

4.2.3 Učbeniki za 8. razred 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali, kako je s pokritostjo UC in S s tehniško historičnega 

vidika z učbeniki, ki so namenjeni za poučevanje v 8. razredu. Razporejeni so od U7 do 
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U9 [35-37]. V preglednici 4.6 je podan pregled vsebinskih sklopov in učbenikov za 

osmi razred.  

 

Sledi preglednica 4.7, v kateri je podan pregled učbenikov za osmi razred glede 

pokrivanja vsebin iz UC in S.  

 

Preglednica 4.6: Pregled vsebinskih sklopov in učbenikov za osmi razred. V celicah preseka označene s 

simbolom X, so podane navezave na historičnost, kjer okrajšave pomenijo (SL – slika, B – besedilo in K 

– kombinacija (slika in besedilo), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in 

obdelave (papirna gradiva (6. razred), umetne snovi (7. razred), kovine (8. razred)), TS – tehnična 

sredstva, EKO – ekonomija, RIK – računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja, PV – 

prometna vzgoja). 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

U7 U8 U9 

SL B K SL B K SL B K 

ČU         X 

DOK          

GIO  X   X    X 

TS   X  X    X 

EKO          

RIK  X   X     

PV          

 

U7 [35]. V vsebinskem sklopu »Gradiva in obdelave« ima U7 predstavljeno razvrstitev 

kovin in v zadnjem stavku nam poda, kdaj se je začela razvijati metalurgija. U7 

nadaljuje z vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva«, začne govoriti o motorjih ter 

njihovem prispevku k razvoju, je seveda najprej omenjeno kolo in vzvod. To U7 

ponazori tudi s sliko, na kateri je prikazano kolo izpred 5000 let. Kasneje so ljudje 

uporabljali tudi pomoč domačih živali, kar je prikazano na drugi sliki (pogon žetvenega 

stroja s konji). Seveda pa človek ni miroval in ko mu skromna in počasna človeška ali 

živalska moč nista več zadostovali, je odkril motor, kar prikazuje tretja slika (sodobni 

žetveni stroj s pogonskim motorjem). Pred motorji si je pomagal tudi s paro. Omenjen 

je izumitelj James Watt, ki je prvi izdelal parni stroj. V U7 sta prikazani tudi dve sliki, 

na prvi je lokomotiva, na drugi parno cestno vozilo. Tako je v U7 podano devetnajst 

vrstic besedila in pet slik. 
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Na koncu učbenika imamo poglavje Računalniško podprta proizvodnja, to spada pod 

VS »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja«. V učbeniku imamo 

navedeno vsebino v šestih vrsticah in govori o začetkih CAD/CAM tehnologije. 

 

U8 [36]. V U8 zasledimo vsebine s tehniško historičnega vidika v vsebinskem sklopu 

»Gradiva in obdelave«. Podanih je devetnajst vrstic besedila. U8 nam poda kar nekaj 

tehniško historične vsebine, ena izmed je tudi ta, da si je človek s pomočjo energije 

pomagal ter da si življenja brez nje enostavno ne predstavljamo. Nadaljuje, da je človek 

začel uporabljati energijo, ki je pridobil z gorenjem – ogenj. S tem so začeli ugotavljati, 

da za nekatera dela potrebujejo več moči, več energije. Tako so začeli izumljati vzvod, 

kolo, uporabo vetra, vode in parnega stroja. Tako je človek ugotovil, da si lajša napore 

in s tem povečal razvoj in potrebo po energijskih virih.  

 

V vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva« govorimo o motorjih z notranjim 

izgorevanjem (11 kratkih vrstic ter 2 sliki), dizelski motor in krožni batni motor 

(opisana v vijolično obarvanem polju). Nato nadaljuje z vsebinami tehničnih sredstev, 

kjer predstavi vsebino perpétuum mobile, gonila in najbolj opazna je predstavitev 

razvoja kolesa po obdobjih. To je podkrepljeno tudi s slikami. 

 

»Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja« spada pod vsebinski 

sklop. Predstavljeno je, kako je človek v zgodovini proizvajal dobrine za različne 

namene. Predstavljena je tudi slika, ki prikazuje trend razvoja računalniško podprte 

proizvodnje. 

 

U9 [37]. »Človek in ustvarjanje« je VS, U9 ima podpoglavje Odkritje kovin, iz katerega 

razberemo, kako jih je človek spoznaval in odkrival. To je lepo prikazano z dvema 

slikama in tekstom odkritje kovin. Prva slika nam prikazuje keltski nakit in napisane so 

štiri vrstice. Druga prikazuje, kako je človek prišel do odkritja kovin prikazana je kot 

strip (4 slike). Prikazuje, kako je človek prišel iz kamene dobe v bakreno, bronasto in 

železno dobo. 

 

S sliko Antonijevega rova se lahko navežemo na VS »Gradiva in obdelave«, saj so iz 

rudnika pridobivali živo srebro. Kovanje je med najstarejšimi postopki obdelave kovin, 

kar je podano s vsebino s tehniške historičnosti. 
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V sklopu »Tehnična sredstva« nam učbenik pri motorjih z notranjim izgorevanjem poda 

sliko in 8 vrstic besedila namenjenega tehniški historičnosti. Napiše, kako si je človek 

želel vedno bolj napredovati in olajšati delo. Na koncu učbenika pa imamo predstavljen 

tudi Ottov motor (slika in 12 vrstic) in razvoj motorjev prikazan s časovnim trakom. 

 

Preglednica 4.7: Pregled učbenikov za osmi razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – ne 

pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
U7 U8 U9 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC5   X  X   X  

UC6   X  X    X 

S10   X  X   X  

S13   X  X   X  

 

Iz preglednice 4.7 opazimo, da U7 pokrije UC5, UC6, podkrepljena sta s slikami in 

besedilom, pokrije pa tudi S10 ter S13. U8 delno pokrije UC5, UC6, S10 in S13. U9 

ima pokrit UC6, ki je lepo opisan in podana je tudi slika. Bolj površen je učbenik pri 

podajanju vsebin za UC5, S10 in S13, saj so le delno pokriti. Zelo dober je U7, saj ima 

podane vsebine s tehniške historičnosti tako, da pokrijejo UC in S. Slabši pri podajanju 

vsebin je U9, sledi mu U8. Učitelji morajo biti zelo samoiniciativni in dinamični. 

Znanje morajo nadgrajevati in dopolnjevati dodatnimi vsebinami. 

 

4.3 Pregled delovnih zvezkov 

 

V nadaljevanju podajamo pregled delovnih zvezkov (DZ) za 6. razred (DZ1 – DZ3) 

[38-40], 7. razred (DZ4 – DZ6) [40-42] in 8. razred (DZ7 – DZ9) [43-45]. 

 

V vsakem razredu imamo predstavljeno preglednico, ki prikazuje, kako je določena 

vsebina podana v VS s pokrivanja tehniške historičnosti ali je pokrito samo s sliko, 

samo z besedilom ali s kombinacijo (slika in besedilo). 

 

Druga preglednica prikazuje UC in S, ki so podani stopenjsko od 0 do 2. To pomeni 

koliko so UC ali S pokriti, kar pomeni, da 0 – ne pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – 
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pokriva. Pri pregledu smo strmeli k temu, koliko je v DZ predstavljene vsebina, ki je 

podana s tehniško historičnega vidika ter pokriva učni načrt.  

 

4.3.1 Delovni zvezki za 6. razred 

 

V preglednici 4.8 so v stolpcih podana tematska področja, v vrsticah pa so podani 

delovni zvezki. 

 

Sledi preglednica 4.9, v kateri je podan pregled delovnih zvezkov za šesti razred glede 

pokrivanja vsebin iz UC in S. 

 

Preglednica 4.8: Pregled vsebinskih sklopov in delovnih zvezkov za šesti razred. Celice preseka nam 

podajo navezave na historičnost, kjer pomeni SL – slika, B – besedilo, K – kombinacija (slike in 

besedila), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in obdelave (papirna gradiva 

(6. razred), umetne snovi (7. razred), kovine (8. razred)), TS – tehnična sredstva, EKO – ekonomija, RIK 

– računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja in PV – prometna vzgoja. 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

DZ1 DZ2 DZ3 

SL B K SL B K SL B K 

ČU          

DOK          

GIO          

TS          

EKO          

RIK          

PV          

 

DZ1 [38]. V delavnem zvezku se vsebina nikjer ne navezuje na tehniško historičnost. 

 

DZ2 [39]. Prav tako kot v DZ1 se tudi v tem delavnem zvezku vsebina nikjer ne 

navezuje na historičnost. 

 

DZ3 [40]. Po pregledu DZ3 nismo nikjer zasledili, da bi bila vsebina podana s tehniško 

historičnega vidika. 
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Ob pregledu vseh treh DZ za pouk TIT v 6. razredu ugotovimo, da ni podane vsebine, ki 

bi se nanašala na tehniško historičnost. V preglednici 4.8, ki podaja pokritost DZ z VS 

razberemo, da ni vsebin namenjene tehniški historičnosti. 

 

Preglednica 4.9: Pregled delovnih zvezkov za šesti razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – ne 

pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
DZ1 DZ2 DZ3 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC1 X   X   X   

S10 X   X   X   

S11 X   X   X   

 

Iz preglednice 4.9, ki nam prikazuje pokritost UC in S vidimo, da DZ (DZ1, DZ2 in 

DZ3) ne podajajo vsebin, ki bi zajemale vsebino s tehniške historičnosti in tako pokrile 

S in UC. Za poučevanje TIT uporabljamo tudi učbenike (U1, U2 in U3), ki so 

namenjeni predvsem teoretičnemu delu predmeta, v katerih je več vsebin s tehniške 

historičnosti, ki delno pokrivajo UC in S, kar prikazuje preglednica 4.3. V povezavi 

uporabe DZ in U pri podajanju vsebin tehniške historičnosti za 6. razred, pa delno 

pokrijejo tudi DZ z obstoječo vsebino.  

 

4.3.2 Delovni zvezki za 7. razred 

 

V preglednici 4.10 so v stolpcih podana tematska področja, v vrsticah pa so podani 

delovni zvezki.  

 

Sledi preglednica 4.11, v kateri je podan pregled delovnih zvezkov za sedmi razred 

glede pokrivanja vsebin iz UC in S. 
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Preglednica 4.10: Pregled vsebinskih sklopov in delovnih zvezkov za sedmi razred. Celice preseka so 

podane navezave na historičnost, kjer pomeni SL – slika, B – besedilo, K – kombinacija (slike in 

besedila), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in obdelave (papirna gradiva 

(6. razred), umetne snovi (7. razred), kovine (8. razred)), TS – tehnična sredstva, EKO – ekonomija, RIK 

– računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja in PV – prometna vzgoja. 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

DZ4 DZ5 DZ6 

SL B K SL B K SL B K 

ČU          

DOK          

GIO          

TS          

EKO          

RIK          

PV          

 

DZ4 [41]. V delavnem zvezku nikjer ne najdemo vsebine, ki bi se navezovala na 

tehniško historičnost. 

 

DZ5 [42]. Po pregledu DZ5 nismo nikjer zasledili, da bi bila vsebina podana s 

historičnega vidika. Lahko se ustavimo na poglavju Električne naprave okoli nas ter 

učence povprašamo, kako je včasih potekal dan. 

 

DZ6 [43]. Tudi v DZ6 se vsebina nikjer ne navezuje na tehniško historičnost. 

 

V delovnih zvezkih za sedmi razred ni opisane vsebine ali podanih vprašanj, ki bi se 

nanašala na tehniško historičnost, kar je razvidno iz preglednice 4.10. 
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Preglednica 4.11: Pregled delovnih zvezkov za sedmi razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – 

ne pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
DZ4 DZ5 DZ6 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC2 X   X   X   

UC3 X   X   X   

UC4 X   X   X   

S10 X   X   X   

S11 X   X   X   

 

Iz preglednice 4.11, ki nam prikazuje pokritost UC in S vidimo, da DZ (DZ4, DZ5 in 

DZ6) ne pokrivajo učnega cilja ali standarda. Enako kot v 6. razredu se vsebine s 

tehniške historičnosti podajajo tudi v učbenikih (U4, U5 in U6) za 7. razred. 

Preglednica 4.5 prikazuje pokrivanje UC in S za navedene učbenike. Delovni zvezki in 

učbeniki v medsebojni povezavi pri poučevanju TIT delno pokrijejo UC in S. 

 

4.3.3 Delovni zvezki za 8. razred 

 

V preglednici 4.12 so v stolpcih podana tematska področja, v vrsticah pa so podani 

delovni zvezki.  

 

Sledi preglednica 4.13, v kateri je podan pregled delovnih zvezkov za osmi razred glede 

pokrivanja vsebin iz UC in S. 
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Preglednica 4.12: Pregled vsebinskih sklopov in delovnih zvezkov za osmi razred. Celice preseka so 

podane navezave na historičnost, kjer pomeni SL – slika, B – besedilo, K – kombinacija (slike in 

besedila), ČU – človek in ustvarjanje, DOK – dokumentacija, GIO – gradiva in obdelave (papirna gradiva 

(6. razred), umetne snovi (7. razred), kovine (8. razred)), TS – tehnična sredstva, EKO – ekonomija, RIK 

– računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja in PV – prometna vzgoja. 

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

DZ7 DZ8 DZ9 

SL B K SL B K SL B K 

ČU          

DOK          

GIO          

TS  X        

EKO          

RIK          

PV          

 

DZ7 [44]. V celotnem delavnem zvezku je podano eno vprašanje, kjer od učencev 

zahteva, da v povedi opišejo, kaj je človek včasih uporabljal za pogon naprav in strojev. 

To vprašanje je podano v VS »Tehnična sredstva«. 

 

DZ8 [45]. V delavnem zvezku nikjer ne najdemo vsebine, kjer bi se navezovala na 

historičnost. 

 

DZ9 [46]. Po pregledu DZ9 nismo nikjer zasledili, da bi bila vsebina podana s 

historičnega vidika ali zajela UC in S, kateri zajemajo historično vsebino. 

 

Po pregledu vseh treh DZ za pouk TIT v 8. razredu je izstopal DZ7 z enim vprašanjem. 

V preostalih dveh (DZ8 in DZ9) pa ne zasledimo, da bi bila vsebina podana s tehniško 

historičnega vidika oziroma zajemala UC in S, ki zajemajo historično vsebino. 

Podajanje vsebin nam prikazuje preglednica 4.12, ki podaja pokritost DZ z VS. 
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Preglednica 4.13: Pregled delovnih zvezkov za osmi razred glede na pokritost UC ali S, kjer pomeni: 0 – 

ne pokriva, 1 – delno pokriva in 2 – pokriva. 

 

UC/S 
DZ7 DZ8 DZ9 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

UC5 X   X   X   

UC6 X   X   X   

S10 X   X   X   

S11 X   X   X   

 

Iz preglednice 4.13, ki nam prikazuje pokritost UC in S vidimo, da noben DZ (DZ7, 

DZ8 in DZ9) ne pokrije vsebin, ki so po UN določene. V procesu poučevanja TIT za 8. 

razred, uporabljamo učbenike (U7, U8 in U9), ki so namenjeni teoretičnemu delu 

predmeta, v katerih so vsebine s tehniške historičnosti in delno pokrivajo UC in S, kar 

prikazuje preglednica 4.7. V povezavi uporabe DZ in U pri podajanju vsebin s tehniške 

historičnosti za 8. razred ugotovimo, da se s skupno rabo delno pokrije tudi DZ z 

obstoječo vsebino.  
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5 PREDLOGI VKLJUČEVANJA TEHNIŠKE 

HISTORIČNOSTI 

 

 

Strokovni svet za splošno izobraževanje posodablja učne načrte, spreminjajo se 

temeljne naloge vsebin in pomembno je, da se obnavljajo tudi e–gradiva, učbeniki ter 

delovni zvezki, zato je potrebno sestaviti kakovostne vsebine. Za kakovostno sestavo 

vsebin mora biti jasna opredelitev učnih ciljev, jasna opredelitev standardov znanja. Z 

nalogami in vsebinami preverjamo standarde znanja, ki so v učnih načrtih na neki 

zahtevnostni stopnji načrtovani in so bili med poučevanjem tudi izvedeni. Upoštevamo, 

da so v standardih znanja zajete različne vrste znanja in različne taksonomske stopnje 

[47, str. 1]. 

 

V poglavju predlagamo predloge s tehniške historičnosti za vključitev v poučevanje 

predmeta TIT. Rezultate, ki smo jih dobili v predhodnih poglavjih, so predstavljeni v 

preglednici 5.1. Tu vidimo, koliko namenjenih vsebin je s tehniške historičnosti v 

posameznem učbeniku pri posameznem vsebinskem sklopu. V posameznih vsebinskih 

sklopih je vsebina prepletena z drugimi sklopi, vendar predlagamo nekaj novih 

predlogov za posamezni vsebinski sklop po razredih. Kot pedagoški delavci se moramo 

zavedati, da moramo podajati vsebine stopenjsko, saj je podajanje vsebin pomembno z 

dveh vidikov. Prvi je didaktični in drugi integracija historičnosti. 

 

Preglednica 5.1: Pregled vsebinskih sklopov in učbenikov po razredih. 

 

VS 6. razred 7. razred 8. razred 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

ČU X X X X X    X 

DOK  X        

GIO X X X X X X X X X 

TS X X X X X X X X X 

EKO          

RIK X  X    X X  

PV          
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5.1 Predlog vključevanja za 6. razred 

 

Vsebine so podane na različne načine, nekatere so pokrite s sliko, druge z besedilom, v 

veliki meri pa je vsebina podana s kombinacijo obojega (slika in besedilo). Vsebine so 

podane v vseh vsebinskih sklopih, če jih združimo in gledamo kot celoto na razred. 

Vsebin ni v VS »Ekonomika« in »Prometna vzgoja«. V preglednici 5.2 so podani 

predlogi za vključitev, popestritev učne ure ali zamenjavo z obstoječimi vsebinami. 

 

Preglednica 5.2: Predlogi mejnikov tehniške historičnosti po vsebinskih sklopih za 6. razred.  

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 

 

MEJNIKI TEHNIŠKE HISTORIČNOSTI 

ČU ogenj [str. 12, slika 3.2], animacija zgodovina ognja [48] 

DOK 
prvi zapisi [str. 12, 13], izdelava modela piktograma ali klinopisa, animacija 

iznajdba pisave [49] 

GIO 
papir [str. 13], izdelava papirja, animacija tradicionalni postopek pridobivanja 

papirja[50] 

TS 
kolo - razvoj kolesa – premagovanje razdalj, [str.15, 16, slika 3.6], animacija 

izum kolesa [51] 

EKO animacija zgodovina denarja [52], animacija kdo je izumil denar [53] 

RIK opis razvoja zgodovine računalništva [str. 30, 31] 

PV promet – slika 3.13, animacija zgodovina prometa [54] 

 

V sklopu »Človek in ustvarjanje« predlagamo kot mejnik tehniške historičnosti ogenj, 

ki je bil zelo pomemben in predstavlja eno najpomembnejših iznajdb človeštva, to tudi 

izpostavimo. Kot predlog podajamo sliko 3.2 in besedilo, ki je napisano na strani 12 ter 

animacijo, zgodovina ognja [48], ki prikazuje, kako je ogenj koristil človeku. Z 

vključitvijo tega mejnika bi pridobili vizualno predstavo. Učitelj bi nazorneje podal 

zgodovinski mejnik – ogenj. 

 

V sklop »Dokumentacija« predlagamo vsebino o prvih zapisih, ki opisujemo na strani 

12 in 13. Predlagamo tudi kratko animacijo o iznajdbi pisave [49]. Učitelj bi s to 
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vsebino obogatili učno uro in predstavil, kako so nekoč pisali na različne materiale, ki 

so jih v posameznem obdobju poznali. Od prvih zapisov v jamah, na glini, lesu, kovini, 

papirusu, pergamentu, blagu in lubju. Z učenci bi izdelali model piktograma na kamen, 

s tem bi z učenci urili ročne, motorične spretnosti. 

 

V sklop »Gradiva in obdelava« predlagamo vključitev besedila o zgodovini papirja, ki 

je opisano na strani 13. V predhodnem sklopu že omenimo, na kaj vse so pisali, sedaj bi 

vsebino le razširili in s tem pridobili širšo vsebino o papirju. Poleg vsebine predlagamo 

tudi kratek film o tradicionalnem pridobivanju papirja [50], ki ga lahko skupaj z učenci 

seveda izdelamo. 

 

V vsebinski sklop »Tehnična sredstva« predlagamo, da vključimo zgodovinski mejnik 

kolo. Kolo je eno izmed najpomembnejših odkritij za človeka. Z vključitvijo mejnika, bi 

učitelj opomnili, da je bilo kolo eno najpomembnejših iznajdbo za človeštvo in eno 

najpomembnejših začetkov tehnologije. Podajanje vsebine popestrimo s predlaganim, 

kratkim filmom o izumu kolesa [51]. Pokažemo jim tudi sliko 3.6 in besedilo na strani 

15 in 16. Izdelava kolesa je lahko tudi projektna naloga. 

 

»Ekonomika« je vsebinski sklop, kjer učencem pokažemo animacijo, o zgodovini 

denarja [52] in kako je nastal denar [53]. Prva animacija je angleška in prikazuje v 

desetih točkah, kako je človek začel trgovati do tega, kakšen vpliv ima denar danes ter 

kaj nas čaka v prihodnosti. Druga, ki je slovenska, ima podobno vsebino. 

 

V sklopu »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja« predlagamo 

podati besedilo o ENIAC in EDVAC, kot prvih dveh računalnikih, ki jih opisujemo na 

strani 30 in 31. Slednji je imel vgrajen čip, s čimer je prišlo do prvega razcveta v 

računalniški industriji.  

 

Naš predlog v sklopu »Prometna vzgoja« je podati sliko 3.13, ki prikazuje promet nekoč 

in animacijo zgodovina prometa [54]. Vemo, da nam slika mnogokrat pove več kot tisoč 

besed, zato predlagamo, da v tem sklopu podamo sliko, ker je lepo vidna uporaba vozov 

in neobremenjena cesta. S to vsebino bi učitelj podal učencem relacijo nekoč – danes.  
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5.2 Predlog vključevanja za 7. razred 

 

V sedmem razredu so v učbenikih podane vsebine s tehniške historičnosti v vsebinskih 

sklopih »Človek in ustvarjanje«, »Gradiva in obdelave« in »Tehnična sredstva«. Naši 

predlogi vsebin so prikazani v preglednici 5.3. Učitelju predlagamo animacije, vsebine 

in slike, ki jih lahko vpelje v svoj pedagoški proces. 

 

Preglednica 5.3: Predlogi mejnikov tehniške historičnosti po vsebinskih sklopih za 7. razred.  

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 
MEJNIKI TEHNIŠKE HISTORIČNOSTI 

ČU kamen [str. 12, slika 3.3] 

DOK 
posredovanje pisnih informacij - razvoj pisave [str. 13, 14, slika 3.4], animacija 

zgodovina pisave [55] 

GIO animacija plastika [56] 

TS 
vodno kolo [str. 17, 18, slika 3.8], mlini na veter [str. 20, 21, 22, slika 3.10, 

slika 3.11, slika 3.12], žarnica [str. 28, slika 3.18] 

EKO animacija kaj je denar [57] 

RIK 
fonograf [str. 26, slika 3.17] narediti model fonografa, telegraf [str. 27, 28, 

slika 3.19] naredi model telegraf, animacija zgodovina telegrafa [58] 

PV promet [str.16, slika 3.7], animacija zgodovina prometa [59] 

 

V prvi vsebinski sklop »Človek in ustvarjanje« predlagamo vsebine, kako je človek 

odkrival ter izpopolnjeval gradiva, kot je na primer kamen. Predlagamo vključitev 

besedila na strani 12 in sliko 3.3. Z vsebinami, ki bi jih učitelj dodal, bi doprinesli boljše 

pokrivanje VS. 

 

Naš nadaljnji predlog vključevanja v VS »Dokumentacija« je podati razvoj pisave, ki jo 

opisujemo na strani 13 in 14 in sliko 3.4. Človek se je razvijal, si širil obzorje, se 

izpopolnjeval ter prenašal informacije. Sprva so se informacije širile ustno, kasneje pa 

so to začeli zapisovati, ker so hoteli ohraniti informacije. Poleg predlagane vsebine, 

predlagamo tudi animacijo, zgodovina pisave [55], ki prikazuje, kako so ljudje začeli 

zapisovati razne dogodke. 
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V vsebinskem sklopu »Gradiva in obdelave« v 7. razredu govorimo o umetnih snoveh. 

Zato je naš predlog, da si učenci pogledajo animacijo o plastiki [56]. Animacija je 

namenjena osveščanju, da je plastike preveč, da z njeno nepravilno uporabo škodujemo 

sebi in posledično naravi. 

 

V vsebinski sklop »Tehnična sredstva« podajamo več predlogov, saj se je z odkritjem 

kolesa spremenilo več tehničnih področij. Tako so zasnovali vodne mline, o katerih 

pišemo na strani 17 in 18 ter podajamo sliko 3.8, in mline na veter, ki so opisani na 

strani 20, 21, 22 ter podanimi slikami 3.10, 3.11 in 3.12. Predlagamo vključitev enega 

izmed predlaganih mejnikov, saj sta oba mlina na veter in vodni mlin pomembno 

vplivala na pojav in razvoj prvih civilizacij. Predlagamo, da učitelj sam ali z učenci 

izdela maketo vodnega mlina ali mlina na veter. Poleg omenjenih mejnikov pa 

predlagamo za vključitev tudi iznajdbo žarnice, ki jo opišemo na strani 28 ter sliko 3.18. 

 

V sklop »Ekonomika« bi v sedmem razredu predlagali animacijo, kaj je denar [57]. 

Animacija nam prikaže, kako so trgovali ter prišli do denarja. 

 

V VS »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja« podajamo kot 

predlog, fonograf, ki ga opišemo na strani 26 in podamo tudi sliko 3.17 in telegraf, ki je 

opisan na strani 27 in 28 s sliko 3.19. Kot predlog podajamo kratek film o telegrafu 

[58]. V obdobju industrijske revolucije se je komunikacija začela spreminjati, začeli so 

strmeti k boljšim in hitrejšim načinom. Med prvimi prenašalci informacij se pojavi 

fonograf . V 21. stoletju mu sledi telegraf, ki je predhodnik telefona. Ta dva predlagana 

mejnika predstavljata preboj v komunikaciji. Zanimivo bi bilo narediti tudi model 

fonografa in telegrafa. 

 

V sklop »Prometna vzgoja« predlagamo vsebine, ki jih opišemo na strani 16 in sliko 

3.7, na kateri imamo predstavljen razvoj kolesa skozi različna časovna obdobja. Slika 

nam veliko pove, kako se je kolo razvijalo, kakšna je bila oprema in posledično, kakšno 

je bilo vzdrževanje. S predlogom, vključitev teh vsebin v sklop, dopolnimo in 

prikažemo izboljšave pri kolesu. Poleg slike pa je naš predlog tudi pokazati hitri pregled 

zgodovino prometa. Na animaciji, zgodovina prometa [59] je lepo prikazano, kako so se 

hitro razvijala transportna sredstva. 
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5.3 Predlog vključevanja za 8. razred 

 

Učbeniki za osmi razred so po pokritosti z vsebinami s tehniške historičnosti pokriti 

bolje od U za sedmi razred. V sklopih »Človek in ustvarjanje«, »Gradiva in obdelava«, 

»Tehnična sredstva« in »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja«. 

V teh vsebinah zasledimo navezavo na historičnost v ostalih treh sklopih vsebine ne 

zasledimo. Preglednica 5.4 prikazuje predloge za vključitev v posamezne vsebinske 

sklope. 

 

Preglednica 5.4: Predlogi mejnikov tehniške historičnosti po vsebinskih sklopih za 8. razred.  

 

VSEBINSKI 

SKLOPI 
MEJNIKI TEHNIŠKE HISTORIČNOSTI 

ČU besedilo [str. 14] 

DOK tisk [str. 18, 19, slika 3.9], animacija zgodovina tiska [60] 

GIO meč [str.14, slika 3.5] 

TS ročica in ojnica [str. 25, slika 3.16], animacija zgodovina vzvoda [61] 

EKO animacija kako je narejen [62] 

RIK program z luknjanimi karticami [str. 30, slika 3.22], laser 

PV 
promet – parni stroj [str. 23, 24, slika 3.15], ročični mehanizem [slika 3.16] – 

avtomatizacija, animacija razvoj prometne tehnologije [63] 

 

V sklopu »Človek in ustvarjanje« predlagamo vsebino na strani 14, kjer podajamo, kako 

si je človek svoj položaj na Zemlji pridobil z obvladovanjem tehnologije. S predlogom 

učitelj dopolni obstoječo vsebino. 

 

Tisk je nadgradnja pisane besede, tako da podajamo kot predlog v vsebinski sklop 

»Dokumentacija« besedilo, ki je na strani 18 in 19 in sliko 3.9, kjer opišemo, kje in 

kako so uporabljali prvi tiskarski stroj. V sklopu ni vsebin s tehniške historičnosti, zato 

predlagamo, predstavljeno vsebino in sliko. Poleg predlagane vsebine je naš predlog 

animacija, zgodovina tiska [60], ki prikazuje kako so ljudje prišli do današnjih 

tiskalnikov. 
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»Gradiva in obdelave« je sklop v 8. razredu, kjer se obravnavajo kovine in zato je naš 

predlog podati vsebino na strani 14 in sliko 3.5 iz teh vsebin. Predlagamo, da učitelj 

obstoječo vsebino le dopolni s predlagano sliko in vsebino, ki se navezuje nanjo. 

 

Za v vsebinski sklop »Tehnična sredstva« predlagamo ročico. To je ena od 

najpomembnejših mehanskih naprav, tako poleg besedila na strani 25 predlagamo tudi 

sliko 3.16, ki prikazuje spremembo vrtilnega gibanje v premo gibanje. S tem mejnikom 

dopolnimo vsebine. Kot dodatno dopolnitev k vsebinam pa predlagamo animacijo o 

vzvodu [61]. Predstavljeno je, kako si je človek na tri načine pomagal z vzvodom in da 

je tudi naša roka vzvod. 

 

V VS »Ekonomika« predlagamo, da učencem pokažemo animacijo, ki prikazuje, kako 

je narejen denar [62]. Z animacijo predstavimo izdelavo evro kovanca, ki je sestavljen 

iz dveh različnih kovin. Učitelj se s predlagano animacijo lahko naveže tudi na 

vsebinski sklop »Gradiva in obdelave«. 

 

Luknjane kartice, ki jih opišemo na strani 30 in slika 3.22 predstavljajo mejnik v 

krmiljenju računalnikov, s katerimi so med ostalimi lahko izračunali tudi cene. To 

vsebino predlagamo v vsebinski sklop »Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta 

proizvodnja«, s čimer obogatimo VS z vidika historičnosti razvoja programiranja. 

 

Za sklop »Prometna vzgoja« podajamo predlog z vsebino razvoja motorjev na kolesih 

oziroma avtomatizacijo. Pomembno vlogo ima James Watt, ki je izpopolnil parni stroj, 

kar opisujemo na strani 23 in 24 in sliko 3.15. Uporabil je tudi ročični mehanizem, ki je 

prikazan na sliki 3.16. Z vključitvijo vsebine razširimo historični pomen ter vlogo 

izumitelja Jamesa Watta, ki je pomemben pri razvoju motorjev z notranjim 

izgorevanjem. Z animacijo, razvoj prometne tehnologije (avtomobila) [63], prikažemo 

učencem razvoj avtomobila. 
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5.4 Predlog vključevanja v delovne zvezke 

 

Po pregledu delovnih zvezkov po vsebinskih sklopih in razredih, smo ugotovili, da DZ 

ne vsebujejo tehniške historičnosti, izjema je DZ7 za 8. razred, ki vsebuje nekaj vsebine 

v vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva«. Učni načrt vodi pedagoge k predstavljanju 

vsebin predmeta TIT, učence pa, da spoznajo dejavnosti predmeta.  

 

Učenci se srečujejo s tehničnimi sredstvi, spoznavajo obdelovalne stroje in orodja, 

energijske pretvorbe, sisteme za prenos energije in gibanja. V okviru računalništva 

spoznajo sprejem, obdelavo in prenos informacij. Pri projektnih nalogah in izdelavi 

izdelkov spoznajo različne tehnologije, od oblikovanja, preoblikovanja, odrezavanja, 

spajanja idr. Naslednje področje, ki ga spoznajo, je organizacija dela. Tu učenci 

analizirajo izdelke ter tehnološko obdelajo izdelavo izdelka. Zadnje področje pa je 

ekonomski vidik izdelave izdelka, tako da učenci dobijo spoznanje o stroških izdelave 

izdelka.  

 

Delovni zvezki so v pomoč, da učenci lažje sledijo pedagoškim ciljem na določenem 

področju predmeta TIT. Delovni zvezki preko nalog vodijo učence k izdelavi različnih 

izdelkov, risanju tehničnih risb in spoznavanju delovanja delavnih strojev. Pri reševanju 

nalog in izdelavi izdelkov učenci celovito spodbujajo svoj razvoj umskih in 

psihomotoričnih sposobnosti ter oblikujejo socialne vrednote. Z uporabo strojev, orodij, 

naprav in instrumentov razvijajo delovne sposobnosti ter sposobnosti za praktično 

ustvarjanje, hkrati pa spoznavajo varnostne ukrepe. 

 

Sami začetki v zgodovini predmeta TIT so bili v osnovni šoli usmerjeni v praktično 

delo. Trenutno veljavni učni načrt za predmet TIT je opredeljen z določenim številom 

ur, ki so namenjene teoretičnem in praktičnem delu pouka. Seveda je spoznanje 

tehniške historičnosti dobrodošlo pri poučevanju TIT, saj moramo posamezne naravne 

in družbene fenomene preučevati razvojno (od preteklosti do sedanjosti). Vsebine s 

tehniške historičnosti se večinoma nahajajo v predmetnih učbenikih. V povezavi 

uporabe DZ in U pri podajanju vsebin iz tehniške historičnosti ugotovimo, da se s 

skupno rabo delno pokrije tudi DZ z obstoječo vsebino.  
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Glede na spoznanje, da so delovni zvezki pomoč učencem iskati ideje in rešitve, 

pridobiti nove veščine, znanje o strojih in napravah in izdelavi izdelkov, menimo, da so 

delovni zvezki pisani za reševanje delovnih nalog v praktičnem delu izpolnjevanja 

učnega načrta.  
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6 DISKUSIJA 
 

 

Poglavje je namenjeno podajanju rešitvam zadanim ciljem C1–C4 iz poglavja 1.2. V 

nadaljevanju so obravnavani vsi zastavljeni cilji, ki obravnavamo posamezno. 

 

C1: Določiti ključne pojme kot so tehnika, tehnologija, invencija in inovacija. 

 

Cilj smo dosegli v drugem poglavju, ko smo podali opis pojmov za tehniko, tehnologijo 

invencijo in inovacijo. Opisali smo sodobno literaturo, ki podaja opise ter zajeli stališča 

različnih avtorjev. 

 

C2: Podati pregled temeljnih mejnikov zgodovinskega razvoja tehnike. 

 

Cilj je dosežen v tretjem poglavju s prikazovanjem mejnikov s tehniške historičnosti, ki 

bi bili lahko umeščeni v literaturo, ki je namenjena pouku tehnike in tehnologije v 

osnovni šoli. Iskanje mejnikov smo usmerili v iskanje novih predlogov oziroma imamo 

podan opis obstoječih z drugega zornega kota. 

 

C3: Ugotoviti stopnjo zajemanja tehniške historičnosti v učnem načrtu tehnika in 

tehnologija in relevantnem učnem gradivu. 

 

Cilj smo dosegli v četrtem poglavju s pregledom učnega načrta, iz katerega smo izpisali 

učne cilje in standarde, ki zajemajo tehniško historičnost. Izhajali smo iz vsebin, ki so 

napisane v učnem načrtu za tehniko in tehnologijo iz leta 2011. Na podlagi izpisanih 

učnih ciljev in standardov smo pregledali obstoječo literaturo, ki je namenjena pouku 

tehnike in tehnologije. Ugotovili smo, da je pokrivanje oziroma podajanje vsebin v 

učbenikih zelo različna. Največ pokritosti s tehniške historičnosti imajo učbeniki, ki so 

namenjeni šestošolcem. Učbeniki za sedmi in osmi razred pa lahko rečemo so delno 

pokriti. Z delovnimi zvezki je drugače. V njih ni vsebin, ki bi podajale tehniško 

historičnost.  
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C4: Podati predlog vključevanja mejnikov tehniške historičnosti po tematskih 

sklopih učnega načrta TIT. 

 

Cilj je dosežen in prikazan v petem poglavju s prikazom vključevanja mejnikov v 

posamezne vsebinske sklope po razredih. Za vsak razred posebej smo predlagali 

mejnike tehniške historičnosti z animacijami, vsebinami, slikami ter s predlogi za 

izdelavo maket, s katerimi smo dosegli pokritost zahtev UC in S za predmet TIT v 

osnovni šoli. Vsi podani predlogi se navezujejo na strokovnost, iznajdljivost in 

inovativnost učitelja, ki poučuje predmet TIT. Seveda je učitelju težko, ker so sredstva 

namenjena OŠ omejena in je tako marsikateri učitelj omejen za material in posledično 

na izdelovanje maket in podobne projektne naloge. Druga težava učitelja je število 

pedagoških ur, ki so omejene na točno število in učitelj mora z učenci izvesti tako 

teoretični kot praktični del. Tako učitelj določene historične dosežke v VS zgolj omeni 

ali jih celo izpusti. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Skozi diplomsko delo smo preučili zgodovinska odkritja v posameznih obdobjih in v 

posameznem obdobju izpostavili poglavitna odkritja. Drugi del diplomskega dela je bil 

pregled učnega načrta za predmet TIT, kjer smo izpisali učne cilje in standarde, ki 

zajemajo tehniško historičnost. Prav tako smo preučili tudi učbenike in delovne zvezke, 

ki se uporabljajo pri pouki tehnike in tehnologije za 6. razred, 7. razred in 8. razred v 

osnovni šoli.  

 

Kot pedagoški delavci se zavedamo, da je podajanje vsebine ključnega pomena in kot 

bodoči učitelji tehnike se moramo nenehno izobraževati in dopolnjevati.  

 

Naš namen je bil poiskati vsebine v učbenikih in delovnih zvezkih, ki pokrivajo učne 

cilje in standarde z vsebino, ki se nanaša na tehniško historičnost. 

 

Ni dovolj zadostiti samo učne cilje. Vemo tudi, da mora biti vsebina podana stopenjsko, 

saj je navezava ključna, z dveh vidikov: 

 didaktični – navezava je ključna za učinkovitejši prenos tehniškega znanja to 

govori že načelo historičnosti in sodobnosti ter 

 integracija historičnosti, saj pri podajanju vsebine pozitivno vpliva na smiselno 

učenje. 

 

Rezultat proučevanja in raziskovanja je, da učbeniki pokrivajo vsebine iz vsebinskih 

sklopov »Človek in ustvarjanje«, »Gradiva in obdelava«, »Tehnična sredstva« in 

»Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja«. »Dokumentacija«, 

»Ekonomika« in »Prometna vzgoja« pa nimajo vsebin iz tehniške historičnosti. 

 

V delovnih zvezkih ni podanih vsebin s tehniške historičnosti, ki bi izpolnjevale zahteve 

iz učnega načrta razen v vsebinskem sklopu »Tehnična sredstva« za sedmi razred. 

 

Z dodanimi vsebinami s tehniške historičnosti, ki jih predlagamo v preglednicah (5.2, 

5.3 in 5.4) po razredih, izboljšamo vsebine tehniške historičnosti pri predmetu TIT. 
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Delovni zvezki so v osnovi namenjeni risanju in izpolnjevanju, zato ne vidimo potreb 

po dodatnem vključevanju mejnikov tehnične historičnosti v same vsebine. 

 

Pomanjkanje vsebin tehnične historičnosti v učbenikih moramo pedagogi s svojim 

znanjem, izkušnjami in odgovornostjo do pedagoškega dela predstaviti in razložiti 

učencem vse tehnične in tehnološke dosežke, ki so nastajali v zgodovini. Tako učenci 

dobijo potrebno osnovo za vedenje in razumevanje tehničnih sredstev in tehnologije, ki 

se v današnjem času razvija z veliko hitrostjo. Posebna hitrost razvoja se kaže v IT, saj 

lahko rečemo, da v kolikor nenehno ne spremljamo razvoja in se dognanj ne učimo 

nazadujemo. 

 

V zaključku diplomskega dela, lahko rečemo, da je v osnovni šoli v 6. razredu, 7. 

razredu in 8. razredu pri predmetu TIT premalo vsebine namenjene tehniški 

historičnosti, kar je ugotovljeno ob pregledu obstoječe literature za TIT. s predlaganimi 

mejniki tehniške historičnosti, ki bi jih podajali učitelji predmeta TIT v procesu 

poučevanja in povezavi uporabe U in DZ, pokrijemo UC in S, ki jih narekuje učni načrt 

za osnovno šolo pri predmetu TIT. 
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10 PRILOGE 

 

 

10.1 Standardi znanja ob koncu predmeta 

 

Učenec: 

S1 – obvlada osnovne tehnične spretnosti, pozna in uporablja osnovne obdelovalne 

postopke, orodja, stroje in naprave za varno in smotrno uporabo v vsakdanjem življenju. 

Prepozna in uporablja osnovna gradiva (papirna gradiva, les, umetne snovi in kovine); 

 

S2 – prouči in pojasni delovanje preprostih strojev in naprav, s katerimi prihaja v stik. 

Na njih določi pogonski, prenosni del in orodje ter pojasni njihovo vlogo. S 

sestavljankami izdela modele teh strojev; 

 

S3 – prouči, pojasni in sestavi električne kroge z več porabniki in z več stikali, gradi 

modele z uporabo gonil in enosmernega elektromotorja, ki mu spreminja smer vrtenja. 

Pojasni vlogo in namen gonil ter določi njihova prestavna razmerja;  

 

S4 – prouči vpliv tehnike in tehnologije na okolje, kritično oceni ta vpliv in se pozitivno 

odziva na posamezne pobude za zmanjševanje obremenjevanja okolja; 

 

S5 – predstavi zamisel s skico, izdelek s tehnično in postopek s tehnološko 

dokumentacijo (risbo v pravokotni in izometrični projekciji, trirazsežnostim modelom 

(3D)), besedami, primeri, s pomočjo modelov ali na druge načine; 

 

S6 – uporablja IKT pri učenju, načrtovanju, predstavitvah in vrednotenju; 

 

S7 – v svojem okolju zazna problem, poišče in oblikuje ideje za rešitev, jih predstavi in 

izbere najustreznejšo. Naredi izdelek, ki zadosti zahtevam: narejen v določenem času, z 

izbranimi gradivi oziroma gradniki, ob uporabi ustreznih tehnik in tehnologij, je ličen in 

ga ovrednoti s funkcionalnega, ekološkega, ekonomskega, trajnostnega vidika;  
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S8 – vrednoti in ceni svoje delo in delo drugih, učenje in rezultate dela in predlaga 

izboljšave; 

 

S9 – svoje sposobnosti primerja z zahtevami različnih strok oziroma poklicev; 

 

S10 – ima pozitivna stališča do tehnične kulture in kulturne tradicije v svojem okolju in 

okolju drugih; tehnično kulturo razume kot del splošne kulture, ki zagotavlja ljudstvu 

zgodovinski razvoj in obstanek; 

 

S11 – prevzema različne vloge pri delu skupine, upošteva delitev dela in se zaveda 

pomena prispevka posameznika za uspeh celotne skupine; 

 

S12 – zaveda se, da ravnanje in upoštevanje dogovorov in predpisov vpliva na lastno 

varnost in varnost drugih udeležencev v prometu; 

 

S13 – pozna povezanost tehnologij s svojim okoljem, okoljem staršev in razume njihov 

vpliv na posameznikov in družbeni razvoj [25, str. 13]. 

 

10.2 Priporočeni vsebinski sklopi po razredih  

 

Preglednica 7.1: Prikazuje vertikalni pregled vsebin po razredih. S poševno pisavo so označene izbirne 

vsebine [25, str.21]. 

 

ČLOVEK IN USTVARJANJE 

6. razred 7. razred 8. razred 

• Ravnanje v tehnični 

delavnici, organizacija in 

vzdrževanje delovnega 

prostora, 

• varnost učencev pri delu, 

• vloga tehnike. 

• Ravnanje v tehnični 

delavnici, organizacija in 

vzdrževanje delovnega 

prostora, 

• vpliv tehnike na okolje 

(negativni in pozitivni), 

ukrepi za zmanjševanje teh 

vplivov, 

• varnost učencev pri delu. 

• Ravnanje v tehnični delavnici, 

organizacija in 

vzdrževanje delovnega prostora, 

• izdelava predmetov kot 

organiziran proces, 

osnovni principi delitve dela, 

praktičen primer, 

• varnost učencev pri delu. 
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DOKUMENTACIJA 

6. razred 7. razred 8. razred 

• Osnovna znanja in spretnosti v 

risanju črt, 

• pravila skiciranja in risanja ter 

uporaba, 

• uporaba orodja in pribora za 

tehnično risanje, 

• pokončna tehnična pisava, 

• kotiranje ravnih robov, kroga in 

loka, 

• oblikovanje in skiciranje ideje 

za izdelek iz lesa, 

• tehnična in tehnološka 

dokumentacija (papir, 

les), 

• risanje oziroma 3D modeliranje 

z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 3D). 

• Risanje predmetov v 

pravokotni projekciji na tri 

ravnine, 

• skiciranje in risanje z 

računalniškim orodjem 

(CAD, 3D), 

• vrste risb, 

• oblikovanje in skiciranje 

ideje za izdelek iz 

umetne snovi, 

• tehnična in tehnološka 

dokumentacija (umetne 

snovi), 

• risanje oziroma 3D 

modeliranje z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 

3D). 

• Predstavitev telesa v 

prostorski projekciji, 

• pomen risanja v izometrični 

projekciji, 

• skiciranje in risanje predmeta 

v izometrični 

oziroma prostorski projekciji, 

• skiciranje predmeta iz 

pločevine ali žice, 

• tehnična in tehnološka 

dokumentacija (kovine, 

konstrukcije), 

• risanje oziroma 3D 

modeliranje z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 3D). 
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GRADIVA IN OBDELAVE (tehnologija) 

6. razred 7. razred 8. razred 

Papirna gradiva: 

• področja uporabe papirnih 

gradiv, 

• pomen, uporabnost, vrste, 

formati, 

• surovine, sestavine in izdelava 

papirja ter vpliv na okolje, 

zbiranje odpadnega papirja, 

• preizkušanje lastnosti papirnih 

gradiv, 

• načrtovanje in izdelava 

izdelkov iz papirnih gradiv 

(embalažna škatla, nosilna 

konstrukcija), 

• analiziranje sestave embalažne 

škatle, 

• načrtovanje in izdelava 

embalažne škatle za majhen 

predmet, 

• risanje mreže z računalniškim 

grafičnim orodjem, 

• vpliv oblike profilov na trdnost 

konstrukcije, 

• preoblikovanje papirja v 

profile in gradnja nosilne 

konstrukcije, 

• lepila za papirna gradiva, 

• postopki, orodja in pripomočki 

za obdelavo papirnih gradiv, 

• pomen in uporaba površinskih 

premazov, 

• vrednotenje dela in izdelka, 

izračun cene, 

• preverjanje trdnosti 

konstrukcije, 

• poklici v papirništvu in 

potrebne sposobnosti. 

Umetne snovi: 

• področja uporabe umetnih 

snovi v vsakdanjem 

življenju in tipični izdelki, 

• surovine za proizvodnjo 

umetnih snovi, 

• vrste, lastnosti, prednosti in 

slabosti umetnih 

snovi, 

• načrtovanje, izdelava in cena 

izdelka, 

• tehnološki postopki obdelave 

umetnih snovi 

(odrezavanje, preoblikovanje, 

vlečenje, litje), 

• orodja, stroji in pripomočki, 

• varnost pri delu, 

• vpliv proizvodnje in uporabe 

umetnih snovi na 

okolje, predelava odsluženih 

predmetov iz 

umetnih snovi. 

Kovine: 

• značilnosti in uporabnost 

najpogostejših kovin, 

• vrste in delitev kovin, 

preizkušanje njihovih 

lastnosti, 

• kovinski polizdelki, 

• načrtovanje, izdelava izdelka iz 

pločevine ali žice, 

vrednotenje, 

• tehnološki postopki obdelave 

kovin, 

• varnost pri delu, 

• nadzor in meritve, kljunasto 

merilo, 

• delitev dela, tekoči trak, 

• vpliv proizvodnje in uporabe 

kovin na okolje, 

predelava odpadkov, 

• poklici v kovinarstvu in 

potrebne sposobnosti. 
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GRADIVA IN OBDELAVE (tehnologija) 

6. razred 7. razred 8. razred 

Les: 

• les kot obnovljivo naravno 

gradivo, 

• vpliv gozda na okolje, odnos do 

lesa, 

• prednosti in slabosti uporabe 

lesa, 

• pridobivanje in predelava lesa 

in polizdelki, 

• preizkušanje lastnosti lesa, 

• načrtovanje in izdelava 

predmeta iz lesa, 

uporaba različnih lesnih zvez, 

• obdelovalni postopki, orodje in 

stroji, 

• površinska zaščita lesa, 

• sposobnosti in poklici v 

lesarstvu, 

• oblikovanje cene izdelka. 

  

Gradiva in tehnologije okolja 

• lesarstvo, obdelava tekstila, 

kamnoseštvo, 

lončarstvo, usnjarstvo, obdelava 

slame idr. 
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TEHNIČNA SREDSTVA 

6. razred 7. razred 8. razred 

• Glavni sestavni sklopi stroja in 

njihova vloga. 

• Uporabnost električne 

energije, 

• gradniki električnega kroga, 

gradnja modelov, 

• prevodniki in izolanti, 

• simboli gradnikov in sheme 

električnih vezij, 

• stikalo kot krmilni element, 

• električna napetost virov in 

enota zanjo, 

• nevarnosti električnega toka, 

• vpliv proizvodnje in porabe 

električne energije na okolje, 

• alternativni viri (sončna, 

vetrna elektrarna idr.), 

• električni porabniki, 

električni motorji, 

• vezja z več stikali, tabela 

logičnih stanj, 

• odvisnost smeri vrtenja 

enosmernega motorja od smeri 

električnega toka, 

• uporaba gonil za 

zmanjševanje števila vrtljajev 

(zobniško, polžasto), 

• konstruiranje, gradnja in 

vrednotenje delovanja 

modelov. 

Motorji: 

• utemeljitev zahteve po 

motorjih, 

• proučevanje motorjev z 

notranjim zgorevanjem, 

• vpliv motorizacije na okolje 

in ukrepi za izboljšanje varnosti 

v prometu, 

• poklici v prometu. 

Gonila: 

• vrste gibanj na napravah in 

strojih, 

• vloga gonil v strojih in 

elementov: os, gred, 

vrtišče, ležaj in maziva, 

• sestava, delovanje in uporaba 

ročičnega, 

zobniškega, polžastega in 

verižnega gonila, 

• prestavno razmerje, 

• gradnja modelov naprav z 

uporabo gonil, 

• gonila na kolesu. 

 

EKONOMIKA  

• Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta, 

• osnovni elementi za izračun vrednosti izdelka in za določitev cene, 

• vpliv posameznega elementa na višino cene. 
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RAČUNALNIK IN KRMILJENJE, RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA 

6. razred 7. razred 8. razred 

• Risanje z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 3D), 

• izračun cene izdelka z 

računalniškim orodjem. 

• Risanje z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 3D), 

• izračun cene izdelka z 

računalniškim orodjem. 

• Risanje z računalniškim 

grafičnim orodjem (CAD, 3D), 

• izračun cene izdelka z 

računalniškim orodjem, 

• računalniško krmiljene 

naprave, 

• povezava računalnika z 

napravami preko vhodov in 

izhodov, 

• vloga računalnika pri 

krmiljenju delovnih procesov in 

naprav, 

• princip delovanja 

(CAD/CAM). 

 

PROMETNA VZGOJA 

6. razred 7. razred 8. razred 

• Pravila ravnanja učencev na 

poti v šolo in domov, prometno 

varnostni načrt, 

• oprema in vzdrževanje kolesa. 

• Varnostna oprema kolesa in 

kolesarja, uporaba in 

vzdrževanje, 

• električni krogi na kolesu. 

• Gonila na kolesu oziroma 

kolesu z motorjem, njihovo 

delovanje in pomen za varno 

vožnjo, 

• prometni kodeks. 

 


