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I 

POVZETEK 
 

Z začetkom poskusnega obdobja uvajanja devetletke so bili v osnovno šolo med dneve 

dejavnosti uvedeni tudi tehniški dnevi. Pri dnevih dejavnosti se lahko še bolj posluţujemo 

sodobnejših metod učenja, kot so medpredmetno sodelovanje, projektno učno delo in 

inovativnost pri pouku, ki se v svetu in pri nas vedno bolj uveljavljajo. Za primerjavo med 

nami in razvitim svetom so navedene dejavnosti na področju izobraţevanja tehnike v  

osnovnih in srednjih šolah po podobnih metodah, kot pri tehniških dnevih še v Nemčiji in 

Angliji.  

 

Posebno so obdelane moţnosti vključevanja študentov Pedagoške fakultete Ljubljana (PeF)  

pri izvedbi tehniških dnevov na osnovnih in srednjih šolah. Študentje tehnike PeF ţe 

opravljajo pedagoško prakso, ki je obvezni sestavni del pedagoških študijskih programov, v 

številnih osnovnih in srednjih šolah. Hospitacije in nastope, kot obvezne oblike pedagoškega 

usposabljanja opravljajo praviloma pri osnovnošolskem predmetu Tehnika in tehnologija 

(TIT) in ne pri tehniških dnevih. 

 

Na podlagi anketnih vprašalnikov je ugotovljeno, da je sodelovanje študentov tehnike PeF na 

tehniških dnevih zaţeljeno tudi s strani učencev in osnovnošolskih učiteljev TIT. Osnovne 

šole na tak način olajšajo in izboljšajo delo učencev in učiteljev, študentom pa zagotovijo 

kakovostnejšo prakso. Ker so vsi dnevi dejavnosti na osnovni šoli (OŠ) ţe pred začetkom 

pouka vsebovani v letnem delovnem načrtu šole (LDN) z navedenimi datumi izvedbe in z 

izbranimi vsebinami, je prav, da se vsi udeleţenci vzgojno-izobraţevalnega procesa na šoli 

tega drţijo. Kot primer sta izdelana dva predloga za izvedbo tehniških dnevov, kjer bi lahko 

sodelovali tudi študentje PeF. Analiza trenutnih razmer pri zagotavljanju prakse študentom 

PeF na tehniških dnevih je pokazala, da se je potrebno dogovoriti o najboljši dolgoročni 

sistemski rešitvi, ki bo izboljšala poloţaj vseh, ki se ukvarjajo s tehniškimi dnevi ali z 

zagotavljanjem zakonsko obveznih oblik praktičnega pedagoškega usposabljanja za študente 

PeF.    
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II 

PLANNING, ORGANIZATION AND REALIZATION OF ACTIVITY 

DAYS  
 

Together with the nine-year elementary school introduction, also the activity days have been 

implemented. Activity days stimulate to use even better up-to-date learning methods, such as 

interdisciplinary collaboration, project based learning and innovation in teaching. The 

activities on elementary and secondary school engeneering education level in Slovenia are 

similar to methods used at school visit days in Germany and in United Kingdom.  

 

The possibilities of involvement of technology students of the Faculty of education, 

University of Ljubljana (PeF) are elaborated for executing School visit days in primary and in 

secondary schools. Students are already engaged in pedagogical practice, constituting a 

mandatory integral part of studying. Practice can be executed in either elementary and/or 

secondary schools at engineering education subject, primary chosen Design and technology 

primary school obligatory subject and not in the school visit days.  

 

By using polling questionnaires, it has been established that the cooperation of PeF 

technology students at the school visit days is desirable by pupils as well as by in practice 

technology teachers. In such a manner elementary schools facilitate and improve the work of 

pupils and teachers, providing at the same time better practice for students. The fact is that all 

the activity days in elementary school are determined by the school year plan. The plan 

includes all dates and selected contents prior to lessons start. For this reason the cooperation 

of all participants involved in the educational process at school is appropriate. As an example, 

two propositions are given for performing technology school visit day in which also students 

take active part. The analysis of present conditions in providing pedagogical practice, has 

made it clear that it is necessary to agree on the best system solution. It would improve the 

situation of all involved in school visit days or in providing statutory compulsory forms of 

practical professional training for Pedagogic Faculty students.       

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
KEY WORDS:  
 

Design and technology, school visit days, activity days, interdisciplinary collaboration in 

education, project based learning, innovation in teaching, pedagogical practice. 



III 

KAZALO 

 
1 UVOD .......................................................................................................................................................1 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA .......................................................................1 
1.2 NAMEN IN CILJI  NALOGE .............................................................................................................1 
1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA ..................................................................................2 
1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ ...................................................................................2 

2 DNEVI DEJAVNOSTI V OŠ ..................................................................................................................5 

2.1 CILJI UVEDBE DNEVOV DEJAVNOSTI ........................................................................................5 
2.2 TEHNIŠKI DNEVI .............................................................................................................................7 
2.3 NAMEN TEHNIŠKIH DNEVOV ......................................................................................................9 

3 TEHNIŠKI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI ..............................................................................13 

3.1 TEHNIŠKI DNEVI IN ZAKONODAJA ..........................................................................................13 
3.2 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV .............................................................14 
3.3 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV .............................................................19 
3.4 IZVEDBA DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV ........................................................................22 
3.5 IZVEDBA TEHNIŠKIH DNEVOV V SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH...................................26 

4 TEHNIŠKI DNEVI V TUJINI .............................................................................................................27 

4.1  NEMČIJA ........................................................................................................................................27 
4.2 ANGLIJA..........................................................................................................................................34 

5 EVALVACIJA IZVAJANJA TEHNIŠKIH DNEVOV ......................................................................45 

5.1 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ ...................................................................................45 
5.2 REZULTATI Z INTERPRETACIJO ................................................................................................49 
5.3 DISKUSIJA ......................................................................................................................................56 

6 PREDLOGI TEHNIŠKIH DNEVOV ..................................................................................................57 

6.1 (A) PRENOS GIBANJA OD MOTORJA DO ORODJA ...................................................................57 
6.2. (B) UPOŠTEVANJE TRDNOSTI LESA IN LEPILNIH SPOJEV PRI IZDELAVI UPORABNEGA 

PREDMETA ...........................................................................................................................................61 

7 DISKUSIJA ............................................................................................................................................67 

8 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................69 

9  LITERATURA IN VIRI.......................................................................................................................71 

10 STVARNO KAZALO..........................................................................................................................73 

11 PRILOGE ............................................................................................................................................... I 

11.1 TEHNIŠKI DNEVI V OSNOVNI ŠOLI - UČENCI ......................................................................... I 
11.2 TEHNIŠKI DNEVI V OSNOVNI ŠOLI – UČITELJI.....................................................................III 
11.3 UČNA PRIPRAVA .......................................................................................................................... V 
11.4 UČNA PRIPRAVA .................................................................................................................... XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

AKRONIMI IN OKRAJŠAVE 
 

 
 AWT Arbeit Wirtschaft Technik  

 CAD Computer-aided design 

 CAM Computer-aided manufactoring 

 GCSE General Certificate of Secundary Education 

 IKT Informacijsko - telekomunikacijska tehnologija 

 LDN Letni delovni načrt šole 

 NCT National Curriculum Tests 

 OŠ Osnovna šola v Sloveniji 

 PeF Pedagoška fakulteta Ljubljana 

 SAT Standard Assessment Tests 

 SŠ Srednja šola v Sloveniji 

 TIT Tehnika in tehnologija 

 TŠC Tehniški šolski center 

 ZDR-A Zakon o delovnih razmerjih 

 ZOFVI-G Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

 ZOsn-UPB3 Zakon o osnovni šoli uradno prečiščeno besedilo 

 ZPSI-1 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju 

 ZVPoz-UPB1 Zakon o varstvu pred poţarom 

 ZVZD-A Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  



 1 

1 UVOD 

 

Na področju izobraţevanja tehnike se dogajajo pomembne spremembe. K povečanju 

moţnosti za sodobnejše načine učenja je prispevala tudi uvedba tehniških dnevov v 

osnovne šole. Temu morajo slediti tudi sistemske spremembe pri zagotavljanju vseh 

obveznih oblik prakse za študente tehnike, da bi lahko na osnovnih in srednjih šolah 

neposredno spoznavali novejše pedagoške pristope pri učenju tehnike. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Načrtovanje, organizacija in izvedba tehniških dnevov dejavnosti je področje, s katerim 

se ukvarjajo v OŠ v Sloveniji šele zadnjih nekaj let. Prvič so bili tehniški dnevi uvedeni 

v nekatere izbrane slovenske OŠ v šolskem letu 1999/2000 istočasno z začetkom 

poskusnega obdobja uvajanja devetletke. V šolskem letu 2003/2004 je bil obvezen 

začetek devetletke za vse šole, zato so od takrat v vseh OŠ imeli tehniške dneve. V vse 

razrede in v vse OŠ pa so bili tehniški dnevi uvedeni v šolskem letu 2008/2009, ko je 

bila v celoti uvedena devetletka. Problemi pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi 

tehniških dnevov so zato v glavnem posledica nezadostnih izkušenj in tradicije na tem 

področju, kakor tudi specifične vloge, ki jo ima v osnovnošolskem izobraţevanju tako 

tehnika kot medpredmetno povezovanje in projektno reševanje problemov v realnem 

okolju. Vzgoja in izobraţevanje v naši OŠ se vedno bolj prepleta in povezuje s 

srednješolskim in visokošolskim izobraţevanjem. Ves čas se je potrebno primerjati z 

drugimi razvitimi drţavami na tem področju in se po strokovni presoji, ko je potrebno, 

ustrezno dopolnjevati.  

 

1.2 NAMEN IN CILJI  NALOGE 

 

Glavni namen diplomskega dela je preučitev moţnosti aktivnega vključevanja študentov 

v TD, kjer bi sodelovali v konkretnem projektnem učnem delu, za katerega je značilno 

medpredmetno sodelovanje, inovativnost pri pouku in timsko delo.  
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Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Določiti tehniškim dnevom podobne dejavnosti, ki se izvajajo v osnovnih in 

srednjih šolah v Nemčiji in Angliji. 

C2: Ugotoviti interes in priljubljenost dnevov dejavnosti v slovenskih OŠ. 

C3: Narediti primerjavo med dnevi dejavnosti glede na tehniške dneve v slovenskih OŠ. 

C4: Ugotoviti ţelje učencev in učiteljev za sodelovanje s študenti na tehniških dnevih.  

C5: Izdelava predlogov za izvedbo tehniških dnevov, kjer bi lahko sodelovali študentje 

PeF. 

 

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 

 

Raziskava je komparativna in primerja, kako so med učenci zanimivi tehniški dnevi v 

primerjavi z ostalimi dnevi dejavnosti. Primerja načine učenja tehnike na tehniških 

dnevih pri nas ter v Nemčiji in Angliji, ki sta izbrani kot predstavnici razvitih drţav. S 

pomočjo eksperimentalnega raziskovanja se neposredno z anketnim vprašalnikom 

ugotavlja, če si učenci in osnovnošolski učitelji ţelijo sodelovanja študentov na 

tehniških dnevih. Z učiteljico TIT je bilo opravljeno nekaj razgovorov, da bi se 

pridobile popolnejše informacije o različnih moţnostih za sodelovanje študentov 

tehnike PeF pri tehniških dnevih. Pregledan je bil učni načrt za TIT ter uporabljene  

analitične metode dela. Pomembna metoda zbiranja podatkov je uporaba strokovne 

literature. Način predstavitve rezultatov je deskriptiven, uporabljen je tudi tabelaričen 

prikaz podatkov.  

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

Drugo poglavje podaja pregled vzgoje in izobraţevanja v Sloveniji na celotni vertikali 

od vrtcev do univerzitetnega študija in na njej določa umestitev tehniških dnevov. 

Določa povezavo tehniških dnevov v osnovni šoli ter podaja njihov pomen in povezavo 

z ostalimi predmeti v devetletki ter primerjave s podobnimi vsebinami v srednjih šolah 

(SŠ).  

 

V četrtem poglavju so obravnavani tehniški dnevi v okviru izobraţevalnega sistema v 

tujini. V ta namen je predstavljen izobraţevalni sistem in dejavnosti, ki so podobne 



 3 

našim tehniškim dnevom v Nemčiji in Angliji, ki sta izbrani kot predstavnici razvitega 

šolskega sistema. 

 

V petem poglavju so predstavljeni rezultati izvedenih anket med učenci in učitelji o 

tehniških dnevih na OŠ. 
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2 DNEVI DEJAVNOSTI V OŠ 

 

V Sloveniji se vzgoja in izobraţevanje začenjata z vzgojo v vrtcih, ki niso obvezni. S 

šestim letom starosti se otroci vključujejo v devetletko, ki je obvezna. Po končani OŠ je 

nadaljnje šolanje neobvezno. Srednješolsko izobraţevanje je razdeljeno na niţje 

poklicno, srednje poklicno, srednje tehniško in srednje strokovno izobraţevanje ter 

splošno srednje izobraţevanje. Po končani SŠ lahko nadaljujemo šolanje na višjih 

strokovnih šolah. Po spremembi zakona o visokem šolstvu leta 2004, ki se izvaja po 

bolonjskih načelih, se je v šolskem letu 2006/07 vzporedno s starim sistemom začelo 

tudi spremenjeno visokošolsko izobraţevanje. Prva stopnja je strokovna in 

univerzitetna, druga stopnja je magisterij stroke in tretja stopnja doktorat znanosti [1, 2]. 

 

Sedanja organiziranost vzgoje in izobraţevanja temelji na konceptualnih rešitvah, ki jih 

je leta 1996 sprejel Nacionalni kurikularni svet in na novi zakonodaji, ki je osnova za 

vsebinsko prenovo vzgoje in izobraţevanja. Devetletko smo postopno uvajali od 

šolskega leta 1999/2000 do 2008/09. Izhodišča kurikularne prenove so bila potrebna 

zaradi našega prilagajanja na globalne spremembe v gospodarstvu, znanosti, tehnologiji, 

kulturi, druţbenem dogajanju itd [3]. 

 

2.1 CILJI UVEDBE DNEVOV DEJAVNOSTI 

 

Med temeljnimi cilji kurikularne prenove OŠ so navedeni tudi skladen telesni in 

duševni razvoj učencev, razvijanje sposobnosti za samostojno in ustvarjalno kritično 

mišljenje ter presojanje. Našteti so še povezovanje med znanji, ki jih učenci pridobijo 

pri različnih šolskih predmetih ter pomen vseţivljenjskega izobraţevanja za uspehe v 

poklicu in ţivljenju [3]. 

 

Devetletka ima 8.479,5 obveznih ur pouka in dejavnosti. Dejavnosti je 675 ur ali 7,96 % 

vseh obveznih ur. V šolskem koledarju, ki določa dneve za vzgojno-izobraţevalne 

dejavnosti in proste dneve, naj bodo dnevi dejavnosti razporejeni tako, da bo za pouk 

ostalo enako ponedeljkov, torkov, sred, četrtkov in petkov. Da ne bi odpadali zaradi 

dnevov dejavnosti eni predmeti bolj kot drugi. Včasih se lahko odločimo tudi za 

zamenjavo urnika [4].  
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Pri načrtovanju in organizaciji dnevov dejavnosti moramo upoštevati (I-XI): 

 

(I) Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učencem. Udeleţiti se jih morajo vsi učenci, 

saj obveza velja enako kot udeleţba pri pouku vsakega šolskega predmeta. Pripraviti jih 

moramo tako, da so lahko aktivni vsi učenci, tako tisti, ki jih snov bolj zanima kot tisti, 

za katere je snov manj zanimiva; manj sposobni in sposobnejši. 

 

(II) Vsebinsko pestri. Dejavnosti naj se ne ponavljajo vsako leto. Vsebine in pristopi 

naj se vsako leto nekoliko spremenijo, kar zahteva velik nabor vsebin in pristopov. To 

prispeva k večji motivaciji in interesu učencev. 

 

(III) Smiselno razporejeni skozi celotno šolsko leto. Priporočljivo je, da načrtujemo 

dneve dejavnosti ob zaključku določenega vsebinskega sklopa ali teme. Tako lahko 

učenci uporabijo pridobljeno teoretično znanje pri dnevih dejavnosti in obratno, ko jih 

problematika s katero so se ukvarjali na tehniških dnevih, vzpodbudi k razmišljanju o 

teoretičnih vprašanjih. Tako vzpodbujamo interaktivne povezave. 

  

(IV) Da so iz leta v leto vsebinsko nadgrajeni. Timsko načrtovanje delno prispeva, da 

dejavnosti niso prelahke ali prezahtevne. Pomembno je, da je načrtovanje dnevov 

dejavnosti skrbno in premišljeno, kar vpliva na kakovost učenčevega dela pri izvedbi in 

tako učenec pridobi boljše in trdnejše znanje.  

 

(V) Medpredmetno povezovanje (meddisciplinarno). Predstave o svetu učenec 

dopolnjuje s povezovanji znanj, ki jih je pridobil pri posameznih predmetih. Znanja 

pridobijo za učenca večji pomen, če spozna moţnosti njihove praktične uporabe, kar 

pripomore k večji motiviranosti učencev pri posameznih predmetih.      

 

(VI) Projektno učno delo je zelo primerna strategija vzgojno-izobraţevalnega dela. 

Zahteva veliko časa za pripravo učiteljev in učencev, da je izbrani obseg projekta tak, da 

ga lahko učenci izvedejo v predvidenem času. 

 

(VII) Razvijamo elemente raziskovalnega učenja – dela. Učenec mora biti vključen 

ţe pri načrtovanju nalog, zbiranju podatkov, oblikovanju ugotovitev in predstavitvi 
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rezultatov. S tem spoznava tudi tovrstno delo in raznovrstne teţave, ki jih moramo rešiti 

pri takšnem delu. Vedno je moţno izbrati več poti do cilja. Vsaka izbrana odločitev 

prinaša  nekaj prednosti in tudi nekaj slabosti.  

 

(VIII) Timsko poučevanje. Prispeva, da se učenci laţje naučijo povezovati spoznanja 

različnih disciplin. To upoštevamo pri načrtovanju ciljev in vsebin dnevov dejavnosti v 

okviru šolskih strokovnih aktivov. Zahtevnost naj se z razredi postopoma povečuje.  

 

(IX) Obiski strokovnjakov in umetnikov. Bogatijo vsebine in povečujejo število 

aktivnosti učencem. Učenci morajo biti v dogajanja aktivno vključeni. 

  

(X) Obiski drugih učnih okolij. Povečajo moţnosti tako za poučevanje kot za učenje.  

 

(XI) Sodelovanje med učenci v oddelku, med oddelki, s pedagogi in z okoljem. Delo 

posameznika, dvojice ali manjše skupine včasih ni dovolj, da doseţemo ţeleni cilj. 

Potrebno je, da vsak opravi svoj del, ki dobi pomen šele, ko ga poveţemo z deli, ki so 

jih opravili drugi. Vsak posameznik, ki opravi le del naloge, ki se razlikuje od ostalih, je 

pomemben za uspeh celotnega projekta. Učenci spoznavajo, da za uspeh ni koristna le 

tekmovalnost in rivalstvo, ampak tudi sodelovanje, specializacija, delitev dela, 

dopolnjevanje in pomoč. Pri kompleksnejših projektih je znanje posameznika 

premajhno.  

 

2.2 TEHNIŠKI DNEVI  

 

Tehniški dnevi, ki spadajo k dnevom dejavnosti, so novost v osnovni šoli. Dnevi 

dejavnosti so kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, športni dnevi in tehniški dnevi. So del 

sodobnejših metod in oblik učenja ter poučevanja z namenom, da bo učenec dobival 

vedno bolj dejavno vlogo, postajal bo subjekt, kar bo imelo vpliv na kakovost in trajnost 

pridobljenega znanja, kot tudi na učenčev vsestranski razvoj. Pri načrtovanju in 

izvajanju tehniških dnevov morajo biti učitelji inovativni, izvirni, drugačni in aktualni, 

da bi bili učenci med tehniškimi dnevi sproščeni, navdušeni, aktivni, uspešni in 

zadovoljni [3]. 
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Dnevi dejavnosti se izvajajo v devetletni OŠ od 1. do 9. razreda po 15 dni na leto, kar 

skupaj pomeni tri tedne, preglednica 2.1. Pregled dnevov dejavnosti v devetletki v 

posameznem razredu je prikazan v preglednici 2.2. So del obveznega programa in 

opredeljeni v delovnem načrtu OŠ, kjer je določena njihova vsebina in organizacija. 

Pomembni so zaradi utrjevanja in povezovanja znanja iz različnih predmetnih področij 

ter uporaba tega znanja v novih avtentičnih situacijah [3]. 

 

Preglednica 2.1: Primerjava števila dni dejavnosti med osemletko in devetletko [4]. 

 

Dnevi dejavnosti Osemletka (v dnevih) Devetletka (v dnevih) 

Kulturni dnevi 28 30 

Naravoslovni dnevi 28 27 

Športni dnevi 40 45 

Tehniški dnevi - 33 

Delovne akcije, proizvodno in 

drugo druţbenopotrebno delo 

24 - 

 

Preglednica 2.2: Pregled dnevov dejavnosti v devetletki v enem šolskem letu [4]. 

 

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

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dnevi dejavnosti skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Dnevi dejavnosti so obvezni za vse učence, razporejeni so skozi vse šolsko leto in se 

smiselno nadgrajujejo iz niţjih do višjih razredov. Njihov namen je tudi vzbuditi pri 

učencih samoiniciativnost, vedoţeljnost, ustvarjalnost, samostojnost ter medsebojno 

povezovanje, pomoč in sodelovanje [3]. 

 

Številni dnevi dejavnosti v devetletki pogosto presegajo meje med posameznimi 

šolskimi predmeti, v novih okoljih se lahko različna znanja poveţe in koristno uporabi. 

V osemletki je bilo manj dnevov dejavnosti. Organizirani so bili le za področja športa, 

kulture in naravoslovja. Kot predhodnika tehniških dnevov v devetletki pa lahko 

štejemo delovne akcije ter proizvodnjo in drugo druţbeno potrebno delo, kot je skrb za 

svoje okolje in tako so takrat učenci poglabljali znanja o ustvarjanju nove vrednosti in 

pomenu tehnike ter proizvodnega dela za ţivljenje. Tudi v osemletki je bilo pri 

načrtovanju teh dejavnosti  pomembno vzpostaviti vez med teorijo in prakso [4]. 
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Tehniške dneve v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju načrtuje, organizira in izvaja 

učitelj razrednega pouka v posameznem razredu. Pomoč je odvisna predvsem od 

izbrane teme in od organizacijske oblike. Če ima tehniški dan istočasno le en oddelek, 

poteka drugače, kot če je skupaj udeleţenih več oddelkov. Zaradi notranje diferenciacije 

v heterogeni skupini moramo predvideti različne naloge, da imajo vsi učenci moţnost, 

da se aktivno vključijo v delo. V tej starostni skupini je poleg učiteljice razrednega 

pouka pogosto prisotna tudi vzgojiteljica, učiteljica Likovne ali Glasbene vzgoje ter 

hišnik. V četrtem in petem razredu drugega izobraţevalnega obdobja se pri načrtovanju, 

organizaciji in izvajanju tehniških dnevov učitelj razrednega pouka v posameznem 

razredu povezuje z učitelji iz prvega izobraţevalnega obdobja in predvsem z učitelji 

Gospodinjstva ter z učitelji Tehnike in tehnologije. Predmet Naravoslovje in tehnika je 

na urniku v četrtem in petem razredu, medtem ko je Gospodinjstvo le v petem razredu. 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika je tretjina ur namenjena tehniki. Pri izvedbi 

tehniškega dneva je koristno vključiti poleg naštetih tudi učitelja Športne vzgoje in tiste 

predmetne učitelje, ki v posameznem razredu poučujejo. Na razredni stopnji osnovne 

šole moramo paziti, da so v heterogenih skupinah predvidene različne naloge. Laţje 

naloge omogočijo tistim učencem, ki so na tehničnem področju manj uspešni, da lahko 

praktično nekaj izdelajo in tako izboljšajo samopodobo. Bolj zahtevne naloge pa so 

namenjene tistim, ki jih tehnika veseli, se z njo ukvarjajo tudi izven šole in ţe imajo 

dobro razvite ročne spretnosti. V letnem planu šole so navedeni šolski razredi, datumi 

izvedbe, vsebine in vodja [3]. 

 

2.3 NAMEN TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

Tehniški dan ima nekaj značilnosti, ki ga loči od pouka in od ostalih dnevov dejavnosti. 

Prva razlika med tehniškim dnevom in poukom nekega predmeta je ţe v trajanju. 

Tehniški dan praviloma traja pet šolskih ur. Druga značilnost je, da je kraj izvajanja 

resnično okolje, primerno izbranim vsebinam. Tretja značilnost je, da ne obravnava 

naloge samo s stališča enega šolskega predmeta, ampak povezuje znanja iz več šolskih 

predmetov. Četrta pomembna zahteva je projektni pristop. Nalogo rešuje skupina 

učencev ali dijakov in to od zamisli preko načrtovanja do izdelave in ocenitve. Med 

tehniškim dnevom in poukom je še veliko posebnosti, ki jih bolj podrobno 

obravnavamo v posameznih poglavjih [5].    
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Posebnost, ki tehniške dneve loči od ostalih dnevov dejavnosti, je predvsem v tem, da 

morajo biti na tehniškem dnevu poudarjene vsebine iz predmetov Spoznavanje okolja, 

Naravoslovje in tehnika, Gospodinjstvo ali Tehnika in tehnologija.  

 

Tehniške dneve v devetletki povezujemo s cilji Tehnike in tehnologije in tudi s cilji 

drugih predmetov. Od prvega do petega razreda jih izvajajo učitelji razrednega pouka s 

sodelavci. Od šestega do devetega razreda pa učitelji Tehnike in tehnologije in 

Gospodinjstva v sodelovanju z razredniki, učitelji nekaterih drugih šolskih predmetov, 

tehniškim osebjem šole,  zunanjimi sodelavci itd [3, 4, 6].  

 

2.4.1 Cilji tehniških dnevov 

 

Cilji tehniških dnevov so zapisani v navodilih za pripravo in izvedbo tehniških dnevov 

in so prilagojeni starosti, razvojni stopnji in sposobnostim učencem. Cilje upoštevamo, 

ko načrtujemo, izvajamo in vrednotimo tehniške dneve [4]. 

 

Cilji tehniških dnevov so: 

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

tehnologiji, ekonomiki ter odnosih med ljudmi. Pridobljena znanja uporabljajo pri 

opazovanju in reševanju različnih praktičnih primerov iz vsakdanjega ţivljenja, lahko 

tudi v proizvodnji. 

 Učenci preučujejo uporabo tehnike in tehnologije v resničnem ţivljenju. 

Primerjajo njen pozitiven vpliv na ugodje in večjo kakovost ţivljenja z njenim 

negativnim vplivom na okolje, kar nam po drugi strani slabša kakovost ţivljenja in 

ugodje. Da bo več pozitivnih vplivov kot negativnih, moramo omejiti tehnično 

dejavnost na koristne proizvode in uporabljati le najčistejšo tehnologijo, da bomo čim 

manj poškodovali naravo in jo zastrupljali.  

 Učenci razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega. Z lastnim 

udejstvovanjem v delovnem procesu učenci razvijejo spoštovanje do dela, ki je 

pomembno za vse poklice in za boljše odnose med ljudmi. 

 Učenci sodelujejo v vseh delovnih fazah, ker ta način nudi učencem največ 

ustvarjalnih moţnosti. Spoznati morajo vse faze od načrtovanja, konstruiranja, 
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sporazumevanja, uresničevanja do vrednotenja rezultatov. Razvijanje samo ročnih 

spretnosti je premalo. 

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

takih primerih je potrebno delo razdeliti med posameznike tako, da vsak opravi le tisti 

del naloge, ki jo sam zmore.  

 Izmisliti si nekaj novega in boljšega je inventivna sposobnost, ki nam ne uspe 

vedno. S pomočjo raziskovalnih in problemskih nalog se učimo pravilno razmišljati.  

 Učenci spoznavajo svet dela in poklicev. Veliko poklicev je povezanih s tehniko, 

zato je prav, da jo učenci v devetletki spoznajo pobliţje in z aktivnim delom. Nekateri 

učenci ugotovijo, da so na področju tehnike uspešni, da imajo potrebne sposobnosti, 

kar lahko prerase v hotenje in interes za tehniko. Veliko učencev si ţe v devetletki 

izbere svoj poklic, ki ga bodo opravljali v ţivljenju. 

 Učenci morajo biti kritični in odgovorni. Imeti morajo pravilen odnos do 

naravne in kulturne dediščine, kamor uvrščamo tudi tehnično kulturo. Slovenci imamo 

bogato tehnično tradicijo, ki bi jo morali bolje poznati. 

 Učenci morajo spoznavati gospodarno izrabo energije, časa in gradiv, saj 

neodgovorna in napačna ravnanja obremenjujejo naše okolje, s tem pa po nepotrebnem 

zapravljamo tudi denar. 

 Učenci spoznavajo izvajanje varnostnih ukrepov pri delu in razvijajo navade za 

uporabo zaščitnih sredstev, saj s tem varujejo svoje zdravje in zdravje drugih, učitelj pa 

jim pri tem mora biti za vzgled.   

 

Tehniški dnevi se povezujejo s cilji Tehnike in tehnologije ter Gospodinjstva. Razvijajo 

pozitiven odnos do tehničnih doseţkov. Celotno pot nastajanja nekega proizvoda, ki jo 

učenci prehodijo, lahko razdelimo na izbiro problema v svoji okolici, raziskave, 

oblikovanja rešitve in preverjanja opravljenega dela [4].  

 

Tehnika so naprave, stroji in predmeti. Tehnologija pa je postopek obdelave gradiv. 

Obdelava gradiv so vsi potrebni postopki, s katerimi gradivu spreminjamo obliko, 

velikost ali lastnost z določenim namenom. To so oblikovanje, preoblikovanje, 

odrezavanje, spajanje, obdelava površin itd. Pri tehniških dnevih naštete postopke 

učenci spoznavajo pri delu in ne na formalni ravni. Srečajo se tudi s spoznavnimi 

postopki, kot so opazovanje, opisovanje, zapisovanje, razvrščanje, štetje, merjenje itd., 

ki jih sistematično uvajamo in razvijamo [3]. 
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Učenci imajo s področja tehnike in tehnologije različna predznanja. Pridobili so jih tudi 

doma, v vrtcu, pri prijateljih in drugod. V ţivljenju se srečujejo ţe zelo zgodaj z 

različnimi igračami, jedilnim priborom, gospodinjskimi pripomočki, stroji in 

napravami, računalniki, kolesi itd [3]. 
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3 TEHNIŠKI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 

 

Učenci imajo na tej stopnji pri tehniških dnevih dodatno moţnost, da gradijo 

profesionalna tehniška znanja s pomočjo prakse zunaj učilnice, kjer spoznavajo nove 

vire in načine zbiranja podatkov, takrat ko jih potrebujejo. Tudi učitelji in študentje 

lahko sedaj praktično preizkusijo različne pedagoške pristope, da se izpopolnjujejo v 

novi vlogi, ki so jo s temi spremembami dobili.  

 

3.1 TEHNIŠKI DNEVI IN ZAKONODAJA 

 

Pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi tehniških dnevov se morajo vsi, ki delajo na tem 

področju, drţati veljavne zakonodaje. Nekateri zakoni urejajo le področje izobraţevanja, 

drugi so bolj splošni, zato ni mogoče našteti vseh veljavnih zakonov, ki jih je potrebno v 

povezavi s tehniškimi dnevi upoštevati. Vsi zakoni morajo biti v skladu z ustavo, 

podzakonski akti, kot so uredbe, pravilniki, predpisi, odločbe, navodila in podobno, pa v 

skladu z zakonom, na katerega se nanašajo. Zaradi boljšega poznavanja omejitev in 

obveznosti, ki jih zakonodaja zahteva na tem področju, je nekaj zakonov in 

podzakonskih aktov poimensko navedenih [7, 8].   

 

Za izvajanje tehniških dnevov so pomembni naslednji zakoni: 

 Zakon o osnovni šoli-uradno prečiščeno besedilo (ZOsn-UPB3) (Ur. l. RS, št. 

81/06), ki v 38. členu točno navaja, kdo lahko v osnovni šoli izvaja vzgojno 

izobraţevalno delo. 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI-G) (Ur.l. 

RS, 36/08), ki v 92., 93. in 94. členu navaja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

vzgojno izobraţevalnega dela v osnovnih šolah.  

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-A) (Ur.l. RS, št. 56/99). V 15. členu 

je zahteva, da morajo imeti delavci ustrezne periodične zdravniške preglede in se 

morajo redno usposabljati za varno delo ter imeti opravljene izpite iz varnosti in zdravja 

pri delu.   

 Zakon o varstvu pred poţarom (ZVPoz-UPB1) (Ur. l. RS, št. 03/07). 

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-A) (Ur.l., št. 42/02). 
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 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06).  

 

Glede na obstoječo zakonodajo lahko študentje sodelujejo na tehniškem dnevu kot 

izvajalci pod vodstvom učitelja-mentorja [8].    

 

3.2 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

Načrtovanje tehniških dnevov poteka na več ravneh. Na prvi ravni imamo drţavo, ki 

predpiše nacionalni kurikulum ter nacionalne programe s predmetniki, učne načrte in 

izpitne kataloge. Na drţavnem nivoju se načrtuje tudi učbenike, sistem varstva 

človekovih pravic, prilagoditve za učence s posebnimi potrebami itd. Na prvo raven 

lahko prištejemo še  načrtovanje na nivoju širše ali oţje lokalne skupnosti [9].  

  

Druga raven načrtovanja je šola, ki načrtuje v razvojni strategiji šole in LDN šole. Šola 

ima tudi strokovne aktive, ki načrtujejo za posamezna izobraţevalna področja. Na tej 

ravni prevladuje timsko načrtovanje in usklajevanje [10].     

 

Tretjo raven načrtovanja predstavlja učitelj, ki načrtuje v okviru letne učne priprave in v 

sprotnih pripravah za posamezne učne enote [11].  

 

Načrtovanje posameznih tehniških dnevov od 6. do 9. razreda osnovne šole mora biti 

povezano predvsem s predmetom Tehnika in tehnologija, ki v skladu z učnim načrtom 

učencem predstavlja načine in sredstva ter organizacijske oblike spreminjanja in 

učinkovanja na naravo. Predvideno je tudi, da je nekaj tehniških dnevov povezanih s 

šolskim predmetom Gospodinjstvo. V šestem razredu OŠ sta na urniku oba predmeta, v 

sedmem in osmem razredu je na urniku samo Tehnika in tehnologija, v devetem razredu 

pa ni na urniku niti prvega niti drugega. Teme za posamezne razrede niso predpisane in 

jih lahko šole prosto izbirajo. Moţnosti je veliko, na izbiro pa vpliva lahko učni načrt, 

materialne in druge moţnostmi na šoli, razvitost neke tehnične dejavnosti v bliţini šole, 

ţe obdelane teme v preteklosti in podobno. Isto temo bomo v višjem razredu obdelali 

lahko drugače kot v niţjem razredu. Načrtujemo, da bodo učenci s svojo dejavnostjo 

spoznavali tehnična sredstva, tehnologijo, organizacijo dela in ekonomiko. Načrtujemo, 

kako naravne zakonitosti uporabiti pri reševanju tehnoloških problemov z uporabo 
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orodij in kako simbolno raven znanja prenesti v praktično ţivljenje. Izkoristiti moramo 

ponujeno moţnost, da učenci na nov način in bolj celovito razvijajo psihomotorične in 

delovne spretnosti ter sposobnosti za praktično ustvarjanje. Tehniške dneve načrtujemo 

pred začetkom šolskega leta, da ne bi med letom povzročali nepotrebnih motenj v  

vzgojno-izobraţevalnem procesu na šoli.   

 

Pri načrtovanju tehniških dnevov moramo predvideti moţne nevarnosti in v skladu z 

ZVZD-A in drugo zakonodajo določiti varnostne ukrepe ter učencem omogočiti, da 

razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Delovne pogoje moramo 

poskušati stalno izboljševati, z namenom zmanjševanja števila poškodb in obolenj 

učencev in ostalih udeleţencev pri izvajanju tehniških dnevov. Na tehniških dnevih v 

novih avtentičnih okoljih je teţje neprekinjeno kontrolirati učence pri njihovem delu, 

kot to lahko naredimo v šolski delavnici. Preveriti moramo, ali smo odpravili vse 

pomanjkljivosti v šoli, ki so bile morebitno ugotovljene v ureditvenih odločbah, ki jih 

običajno na osnovi zapisnika pri rednih ali izrednih inšpekcijskih pregledih izda 

Republiška inšpekcija dela. Ker se tehniški dnevi ne izvajajo le v specializirani šolski 

delavnici za tehniko in tehnologijo, moramo pregledati prostor, kjer bomo izvedli 

tehniški dan tudi s stališča varnosti. Mogoče bomo morali dopolniti Izjavo o varnosti, ki 

jo sprejme ravnatelj šole in oceno tveganja. Nesreče in poškodbe pri tehniških dnevih se 

ţal dogajajo in jih ni mogoče v celoti odpraviti. Odgovornost vsakega udeleţenca je, da 

naredi pravočasno vse, kar je po veljavni zakonodaji zahtevano. Prav učitelji in starši 

učencev se najbolj bojijo, da bi se na tehniškem dnevu kdo ponesrečil ali poškodoval, 

kar posredno vpliva na sproščeno in prijetno vzdušje, ki je eden od ciljev tehniškega 

dneva. Odgovornost je velika in večja verjetnost za teţje poškodbe je tudi eden od 

razlogov, da tehniški dnevi niso bolj privlačni in priljubljeni. Zagotavljanje splošne 

varnosti za udeleţence tehniških dnevov je pomembno, zahtevno in odgovorno delo 

učiteljev.  

  

Pri načrtovanju tehniških dnevov predvidimo vključevanje učiteljev iz različnih 

predmetnih področij, aktivno morajo biti vključeni vsi učenci v heterogene skupine z 

različnimi interesi in sposobnostmi. Sodelujejo lahko tudi zunanji izvajalci, kot so 

starši, uveljavljeni obrtniki, člani raznih društev, predstavniki muzejev itd. Posamezne 

tehniške dneve načrtujemo lahko kot ekskurzijo, eksperimentalno delo, ogled tehniških 
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muzejev, terensko delo, v okviru šole v naravi, v povezavi z drugimi dnevi dejavnosti 

itd [13].  

 

Medpredmetne povezave moramo načrtovati tako, da jih učenci prepoznajo kot 

koristne. Spoznavati morajo, da moramo v ţivljenju in pri delu smiselno uporabljati vse 

znanje, ki ga imamo. Strokovnjaki vedno bolj ugotavljajo, da učenci teţko povezujejo 

razdrobljena znanja iz različnih šolskih predmetov. Medpredmetne povezave pri 

tehniških dnevih načrtujemo tudi zato, da bo pridobljeno znanje učencev bolj celostno 

in sistematično, tako bo postalo tudi bolj trajno in uporabno. Načrtujemo, da na 

praktične probleme gledamo iz različnih zornih kotov istočasno, kar usmerja učence v 

bolj kritično in samostojno razmišljanje in povečuje motivacijo učencev. Formalno je 

zahteva po medpredmetnem povezovanju vsebovana v Izhodiščih kurikularne prenove, 

v Konceptu dni dejavnosti in v Zakonu o osnovni šoli. Neklasične metode in oblike dela 

prispevajo k večji sproščenosti in disciplini, zahteva pa večje medsebojno sodelovanje 

učiteljev in zahtevnejše usklajevanje urnikov. Načrtujemo lahko notranje 

medpredmetno povezovanje, kjer se cilji ostalih predmetov prilagodijo ciljem, ki jih 

učitelj Tehnike in tehnologije planira pri konkretnem tehniškem dnevu. Značilnost 

zunanjega medpredmetnega povezovanja, ki se je uveljavilo prav pri tehniških dnevih v 

OŠ, pa je skupno načrtovanje vseh, ki so udeleţeni pri tehniškem dnevu. Ko načrtujejo 

tehniške dneve, morajo vsi učitelji v medpredmetni povezavi skupaj definirati namene, 

cilje, vsebine, učne metode in oblike, časovni potek, prostore ter pripomočke. Pri 

medpredmetnih povezavah najpogosteje načrtujemo skupne cilje, lahko pa načrtujemo 

le skupne teme ali vsebine, cilji pa so pri različnih predmetih različni. Redkeje 

načrtujemo tehniški dan, kjer so povezave med predmeti le organizacijske, vsebine in 

cilji pa so različni. Krajše projektno delo nam omogoča, da vključimo učence ţe pri 

načrtovanju ter pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji projekta in tako z raznovrstnimi 

načini spodbujamo sodelovanje med učenci za dosego skupnega cilja. Dneve dejavnosti 

načrtujemo lahko za samo en razred ali za istočasno izvedbo v več razredih [3].  

 

Pri načrtovanju tehniških dnevov se drţimo sledečih kriterijev [4]: 

 Primernost razvojni stopnji učencev. Zahtevnost prilagodimo vsakemu razredu 

posebej.  
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 Povezanost s cilji iz učnih načrtov. Učenci poglabljajo, širijo in nadgrajujejo 

znanje, ki ga pridobijo predhodno pri pouku, ali vzbudijo zanimanje za vsebine, ki jih 

šele bodo pri pouku obravnavali. 

 Omogočanje meddisciplinarnosti. Tehniški dnevi izhajajo iz tehničnega 

področja, iščemo pa tudi povezave z drugimi področji. 

 Razvijanje elementov raziskovalnega učenja. Ţe odkrivanje problemov, iskanje 

novih rešitev, vzrokov in posledic je raziskovalno učenje, ki se med posamezniki 

razlikuje.  

 Materialna zahtevnost in moţnosti. Pri načrtovanju upoštevamo čas, ki ga imajo 

udeleţenci tehniškega dneva na razpolago. Ovire so lahko pomanjkanje orodja, 

pripomočkov ali gradiv, včasih so naloge prezahtevne in ne upoštevajo dovolj naše 

opremljenosti. 

 Časovna opredelitev. LDN šole razvrsti tehniške dneve v odvisnosti od ostalih 

dnevov dejavnosti, letnih časov, ekskurzij, učnih načrtov Tehnike in tehnologije.  

 Organizacijske moţnosti. Zagotoviti je potrebno zadostno število učiteljev in jih 

pravilno organizirati [4]. 

 

Načrtovanje tehniških dnevov se od šole do šole pomembno razlikuje, saj moramo pri 

načrtovanju upoštevati specifičnosti posamezne šole, tradicijo in okolje, v katerem se 

šola nahaja. Pri načrtovanju tehniških dnevov dejavnosti moramo vedeti, ali jih bomo 

organizirali v sami šoli ali v okolici šole, kamor lahko pridemo peš. Velikokrat pa so 

tehniški dnevi vezani na prevoze, takrat pa moramo posebno skrb posvetiti varnosti 

učencev [4]. 

 

Moţno je tudi, da opravimo isti dan dva dneva dejavnosti. Na primer ogled kulturne 

prireditve in muzeja ali botaničnega vrta, kar traja pribliţno deset šolskih ur. V takem 

primeru oba dneva dejavnosti zaključimo naslednji šolski dan z delom na šoli, kjer 

učenci aktivno analizirajo doţivetja in podatke, ki so jih pridobili prvi dan. To ne 

presega psihofizičnih sposobnosti učencev, predstavlja pa določeno racionalizacijo 

posebno pri šolah, ki so zelo oddaljene in prometno slabo povezane z Ljubljano [4].  

 

V LDN šole so tehniški dnevi opredeljeni, načrtovane so aktivnosti in podani časovni 

roki. Izdelajo ga šolski strokovni aktivi in z njimi seznanijo vse učitelje, ki so vključeni 

v izvajanje tehniških dnevov. Zahtevnost izdelkov, ki jih učenci izdelujejo pri tehniških 
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dnevih, mora biti načrtovana tako, da je prilagojena starosti učencev, cilje moramo 

nadgrajevati in povečevati samostojnost učencev, da bo učenec lahko ponosen na svoj 

izdelek [3].  

 

Načrtovati je potrebno tako,  da se pri tehniških dnevih učenci učijo ob lastni dejavnosti, 

saj se tako lahko naučijo več in bolje. Učitelj je tako postal bolj organizator dejavnosti 

učencev kot prenašalec znanja. Tehniški dnevi morajo biti načrtovani tako, da je 

poudarek na predmetu Tehnika in tehnologija ter praktičnih tehničnih znanjih. Znanja, 

ki smo jih pridobili pri ostalih predmetih, uporabimo v prvi vrsti pri reševanju tehničnih 

nalog in pomoči pri razumevanju tehnike in njenem mestu v druţbi. Pisanje poročil, 

predstavitve in ostale potrebne dejavnosti morajo biti osredotočene na tehniko in 

izvedene v primernih časovnih okvirjih.  

 

Pri tehniških dnevih so načrtovani nameni in cilji, navedeni v naslednjih točkah in 

učencem omogočajo: 

 utrjevanje in povezovanje znanj 

 uporabo znanja in nadgrajevanje s praktičnim delom 

 medsebojno sodelovanje 

 odzivanje na aktualne dogodke v okolju 

 

V okviru poznanih ciljev lahko sedaj izbiramo in načrtujemo vsebine za tehniške dneve, 

ki naj pri učencih spodbujajo vedoţeljnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, 

sodelovanje, praktično učenje, utrjevanje in povezovanje znanja ter aktualizacijo v 

okolju. [4]. 

 

Zelo pomembno področje, ki se povezuje s tehniko, je ekologija, zato je koristno, da 

izberemo nekaj tem in vsebin, ki se nanašajo na varovanje okolja. Učenci morajo 

spoznati, da tehnika in tehnologija nima samo pozitivnega vpliva na ugodje človeka, 

ampak tudi negativnega, saj s tehniko okolje tudi onesnaţujemo. Poraba energije v 

svetu strmo narašča, kar je po eni strani za človeka ugodno, saj mu omogoča, da ţivi 

pozimi v ogrevanih in poleti v ohlajenih bivališčih. Človek lahko veliko potuje po 

celem svetu z letali, ladjami, vlaki ali avtomobili. Količina tovora, ki ga vsak dan 

prepeljemo iz enega konca sveta na drugega, se neverjetno povečuje. Energijo 

pridobivamo največ iz nafte, zemeljskega plina, premoga, uranove rude in vode v rekah. 
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V zadnjem času izkoriščamo za človekove potrebe tudi energijo vetra, sonca, plime in 

oseke, lesa in industrijskih rastlin. Za pretvarjanje ene vrste energije v drugo 

potrebujemo raznovrstne stroje in naprave, ki proizvedejo veliko toplogrednih plinov ter 

strupenih in škodljivih snovi. Ţivimo v svetu, kjer se prekomerno sekajo drevesa v 

gozdovih, toplogredni plini povzročajo, da po svetu temperature nevarno naraščajo, 

puščave se širijo, ledeniki se talijo, zaradi ozonske luknje smo manj zaščiteni pred 

nevarnimi sevanjem sonca. Kisli deţ in druge škodljive in strupene snovi povzročajo 

propadanje gozdov in drugih rastlin ter ţivalskih vrst in tako ogroţajo zdravje in sam 

obstoj ljudi. Rešitve pred tolikimi resnimi nevarnostmi moramo iskati vsi ljudje skupaj 

in z dobrimi zgledi poskušati vplivati tudi na druge. Kupujmo stvari, ki so izdelane in 

zapakirane iz materialov, ki so prijazni za okolje. Odpadke moramo odlagati na 

predvidena mesta in jih sortirati, da lahko nekatere ponovno predelamo. Varčujmo z 

energijo pri ogrevanju, hlajenju, transportu in proizvodnji manj pomembnih dobrin. 

Svet ţe tekmuje, kdo bo proizvajal naprave in dobrine, ki bodo imele manj škodljiv 

vpliv na okolje in človeka.    

 

Za isto delo lahko različne skupine na tehniškem dnevu izberejo drugačne poti pri 

iskanju rešitev. Pri predstavitvi rezultatov lahko učenci ocenijo svojo učinkovitost in 

predlagajo tudi drugačne poti za reševanje podobnih nalog [4]. 

 

3.3 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

Organizacija in vsebina dnevov dejavnosti je določena v LDN šole. Cilj je utrjevanje, 

povezovanje, nadgradnja in uporabljanje pridobljenih znanj s praktičnim delom v 

druţbenem okolju [4].  

 

Tehniške dneve organiziramo lahko za vsak oddelek posebej oziroma za vsak razred 

posebej. Ta organizacija je bolj primerna za oddelke z razrednim poukom. Učitelj 

razrednega pouka uči samo v enem razredu, zato njegova prisotnost na tehniškem dnevu 

ne vpliva na delo v ostalih oddelkih na šoli.  

 

Osnovne oblike organizacije tehniških dnevov dejavnosti so naslednje:  
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 Tehniške dneve lahko organiziramo za vsak oddelek ločeno, skupaj za več 

oddelkov ali za vse oddelke, kar je posebno primerno za oddelke s predmetnim 

poukom. Na šolah, ki imajo le enega učitelja Tehnike in tehnologije je bolje, da je 

izbrana enotna vsebina. V tem primeru enake vsebine tehniškega dneva v naslednjih 

nekaj letih praviloma ne moremo ponoviti, ker bi ponavljanje vsebin zmanjšalo pestrost 

TD in motiviranost učencev. Tehniški dan imajo lahko tudi vsi oddelki istočasno, 

vendar različne vsebine. Prednost je v tem, da so pri takih dnevih lahko prisotni vsi 

učitelji, ki poučujejo v teh oddelkih in se tako izognemo odpadanju ur. Praviloma dnevi 

dejavnosti ne smejo motiti ostalih vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti [4]. 

 Nekaj pomembnih prednosti pri organizaciji tehniških dnevov ima tudi model, 

ko za vsak razred s predmetnim poukom pripravimo drugačno dejavnost. Za 6. razred 

organiziramo lahko naravoslovni dan, za 7. razred kulturni dan, za 8. razred športni dan 

in za 9. razred tehniški dan. Pri naslednji organizaciji dnevov dejavnosti določimo 

drugačno razporeditev. Tak način organizacije ni moţen vedno, ker imamo na 

predmetni stopnji osnovne šole nekaterih dnevov dejavnosti več kot drugih, včasih pa 

imamo za tako organizacijo dnevov dejavnosti premalo učiteljev, ker učitelji učijo 

večinoma v več razredih na predmetni stopnji.   

 

Z dobro organizacijo tehniških dnevov se med učenci oblikujejo socialne vrednote, kot 

so sodelovanje in vodenje ter okrepi potreba po ustni, pisni in grafični komunikaciji. 

Organizacija dela na tehniških dnevih mora v ospredje postavljati predvsem tiste 

dejavnosti in znanja, ki jih v učilnici ni mogoče pridobiti v taki obliki, ali pa le v manjši 

meri. V neki obrtni delavnici ali proizvodni hali učenci ne vidijo le kako se izvede 

določena delovna operacija, ampak začutijo tudi delovno atmosfero, vidijo realno 

velikost strojev in opreme, opazujejo delovne pogoje in organizacijo dela v resnični 

proizvodnji. Veliko bolj celovito si bodo učenci predstavljali delo v rudniku, 

cementarni, ali ţelezarni, če si ga dejansko ogledajo, kot da jim prikaţemo film, 

fotografije ali si preberejo tovrstno literaturo. Organizacija tehniškega dneva je dobra, 

če učencem omogoči, da sami začutijo visoke temperature ob pečeh, visoko vlago, 

prepihe, prah, ropot, nenavadno osvetljenost, neprijeten vonj in specifično delovno 

okolje.  Področje tehnike je zelo raznovrstno, zato so lahko tehniški dnevi zelo različno 

organizirani. Organizacija pri ogledu tehniškega muzeja se lahko zelo razlikuje od 

organizacije, ki je primerna za ogled velikoserijske industrijske proizvodnje na tekočih 

trakovih, ali proizvodnje v prehrambeni industriji, v tekstilni tovarni ali v lesni 
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industriji. Na predmetni stopnji je od šestega do devetega razreda skupaj 16 tehniških 

dnevov. Ni priporočljivo, da so organizirani vsi na podoben način. Ţe različna učna 

okolja omogočijo učencem, da se naučijo več. Vedeti moramo, da imajo učenci v 

vsakdanjem ţivljenju malo moţnosti, da vidijo notranjost velike proizvodne hale, 

avtomatizirano proizvodnjo, da gredo v rudniški rov, v hidroelektrarno, termoelektrarno 

ali atomsko elektrarno. Nekaj drugega je, če obiščejo različne obrtne delavnice, kjer 

vidijo resnično opremo, pogoje dela ter lahko tudi sami poskusijo izvesti neko laţjo 

delovno operacijo. Iz povratnih informacij, ki prihajajo iz OŠ so zelo priljubljeni 

tehniški dnevi, ki jih izvedemo v srednješolskih delavnicah. V takih delavnicah imajo 

učenci moţnost, da sami ob pomoči srednješolcev in zunanjih mentorjev izdelajo nek 

izdelek, na kar so v večini primerov zelo ponosni, ker v osnovnošolskih učilnicah za 

tehniko in tehnologijo praviloma nimajo specialne opreme za vse različne poklicne 

usmeritve [1].    

 

Pri organizaciji tehniških dnevov zunaj kraja šolanja moramo organizirati primeren 

prevoz. Če se odločimo za vlak, moramo organizacijo tehniškega dneva prilagoditi tudi 

voznim redom na ţeleznici. Včasih je potrebno prestopiti iz enega vlaka na drugega, saj 

ne obstajajo vedno direktne linije. Potovanje z vlakom je običajno tudi počasnejše, 

ţelezniške postaje pa so velikokrat precej oddaljene od kraja, kamor smo namenjeni. 

Organizacija potovanja z vlakom ima tudi nekatere prednosti. Praviloma je ceneje, vlak 

je primeren, če potuje večje število učencev in na daljših relacijah, med voţnjo nismo 

tako utesnjeni, ni teţav zaradi slabosti učencev in spoznamo še eno transportno 

sredstvo, saj je kar nekaj učencev, ki niso nikoli potovali z vlakom. V primeru, da 

naročimo avtobuse, moramo to narediti pravočasno. To velja posebno takrat, če jih 

potrebujemo veliko. Čas in kraj odhoda, postankov in prihoda lahko določimo po naših 

ţeljah. V primeru da potujemo po lokalnih cestah, lahko imamo več teţav s slabostmi 

učencev. Uporaba drugih prevoznih sredstev pri tehniških dnevih je pri nas manj 

primerna in jo uporabljamo le izjemoma. Veliko časa nam pri organizaciji tehniških 

dnevov vzamejo tudi dogovori z zunanjimi sodelavci. Pri ogledu tovarne, elektrarne,  

obrtne delavnice, muzeja, srednješolske delavnice nas mora sprejeti ustrezna oseba, ki 

nam bo pokazala in obrazloţila vse, kar nas zanima. Pri organizaciji obiskov je 

pomembno sporazumno določiti točen začetek, vsebino in konec obiska. Pri organizaciji 

moramo tudi navesti stroške izvedbe, preveriti usposobljenost zunanjih sodelavcev ter 
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skleniti pogodbo med izvajalci in šolo. Pomembno je tudi, da organiziramo ustrezen 

kraj in čas za hladen ali topel obrok.  

 

3.4 IZVEDBA DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

Pri izvedbi tehniških dnevov je pomembno, da se drţimo splošnih smernic in navodil za 

izvedbo in vse, kar smo pred tem predvideli pri načrtovanju tehniških dnevov in vso 

veljavno zakonodajo [12].   

 

Imeti moramo dokument, kjer so navedeni vsi potrebni osnovni podatki o izvedbi 

tehniškega dneva. Priporočljivo je, da navedemo število udeleţenih učencev, število 

skupin, vse razrede in oddelke, ocenjevalno obdobje, ime dneva in datum izvedbe, 

imena članov projektne skupine, vsa imena spremljevalcev in zunanjih mentorjev ter 

naslov tehniškega dneva. Starši pisno potrdijo, da soglašajo z udeleţbo in plačilom 

stroškov. Tehniški dnevi zunaj kraja bivanja so koristni, vendar ne smejo biti 

preštevilni, ker je zaradi večjih stroškov pogosto odsotnih nekaj učencev. Koristno je, 

da včasih sodelujejo pri tehniških dnevih tudi zunanji izvajalci, ki nam pomagajo 

oziroma sploh omogočijo, da nekatere vsebine lahko izvedemo zaradi specialne opreme,  

specialističnega znanja in zagotavljanja varnosti v danih pogojih. Pomembno pa je 

vedeti, da so organizatorji še vedno odgovorni za varnost pri izvedbi tehniškega dneva, 

zato nekatere šole zavarujejo udeleţence na tehniških dnevih, ki se izvajajo zunaj šole 

na zavarovalnici, ki ponuja take storitve. Učenci so vsi zdravstveno zavarovani, 

nezgodno zavarovani pa so le nekateri.   

  

Pri izvedbi se moramo zavedati temeljnega cilja tehniškega dneva in predvidenih ciljev 

pri posameznih nalogah, saj je pri končni analizi tehniškega dneva najpomembnejše 

vprašanje, v kolikšni meri so bili predvideni cilji doseţeni. Med cilje, ki jih morajo 

učenci doseči, so pogosto navedeni opazovanje novega okolja in okoliščin, v katerih 

delajo, iskanje, zbiranje in razvrščanje potrebnih podatkov za uspešno delo, iskanje 

idejnih rešitev, dogovarjanje, zapisovanje, skiciranje in sodelovanje. Med cilje pogosto 

uvrstimo tudi praktično uporabo enačb, ki podajajo naravne zakonitosti, poznavanje 

zgodovinskega razvoja izbrane tematike, uporabo računalnika, razvijanje ročnih 

spretnosti, delitev dela, ekonomsko vrednotenje in različne načine poročanja. 
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Pomembno je tudi, da medpredmetno povezovanje izvajamo logično in ţivljenjsko. 

Največkrat iščemo vplive, ki jih ima Tehnika in tehnologija na Gospodinjstvo, Športno 

vzgojo, Fiziko, Biologijo, Kemijo ter tudi Geografijo, Zgodovino, Druţbo ali Likovno 

in Glasbeno vzgojo. Vsa našteta področja imajo istočasno tudi velik vpliv na stanje in 

razvoj Tehnike in tehnologije. Proučujemo torej interaktivne povezave med različnimi 

vedami v resničnem ţivljenju, obravnavano tematiko lahko spoznavamo z različnih 

vidikov.  

 

Med izvajanjem načrtovanih dejavnosti smo pozorni na področja spremljanja in 

vrednotenja tehniških dnevov. Na osnovi v naprej določenih kriterijev ocenjujemo 

primernost zastavljenih ciljev, domiselnost strukture nalog, posrečenost vsebin, potrebo 

po meddisciplinarnosti oziroma po uporabi vsega znanja, ki ga imamo. Tehniške dneve 

spremljamo in vrednotimo tudi po intenziteti aktivnosti, ali so skupine dobro 

sestavljene, učitelji razporejeni v skladu z njihovimi kompetencami in interesi in kako 

kvalitetni so doseţeni rezultati [13]. 

 

Stalna prisotnost mentorjev ali spremljevalcev je potrebna pri izvedbi tudi zaradi 

varnosti. Učenci so postavljeni v novo okolje, v začasno in neobičajno sestavljene 

skupine, privajajo se na projektni način dela, zato je pozornost na varnosti še bolj 

pomembna kot pri klasičnem pouku. Drţati se moramo prometno varnostnega načrta in 

načrta poti iz šole in v šolo. Uporabljati moramo vsa predpisana zaščitna sredstva za 

varno delo, da se zaščitimo pred kemikalijami ali poškodbami. Ne smemo pozabiti tudi 

na zgled. Pri izvajanju praktičnih dejavnosti je še posebno pomemben red, čistoča, 

priprava delovnega mesta, odlaganje stvari na zanje določena mesta, pospravljanje 

delovnega mesta in podobna opravila. Učenci ne smejo uporabljati strojev in naprav, ki 

so namenjeni samo učitelju. Zaradi pogostih poškodb pri uporabi noţa za rezanje 

papirja in lepenke mora biti učitelj še posebno pozoren in stalno kontrolirati učence, ki 

ga uporabljajo. Izkušnje nas učijo, da je pred začetkom dela z noţem potrebno, da 

učitelj demonstrira pred učenci njegovo pravilno in varno rabo, ter ga po uporabi vedno 

zapre.  V novem okolju se lahko pojavijo tudi teţave, kot so alergije, strah pred zaprtimi 

prostori, strah pred višino, piki ali ugrizi ţivali in podobno. Manj teţav bomo imeli, če 

delujemo preventivno. V primeru, da udeleţenci kršijo varnostno zakonodajo, moramo 
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sprejeti ustrezne ukrepe, da to preprečimo. V primeru, da se učenec teţje poškoduje, 

moramo takoj obvestiti zdravstveni dom in starše ali skrbnike.  

 

Za naloge, ki so ţe opredeljene in poimenovane, se v tabelo prostovoljno vpišejo učenci 

na osnovi svojih ţelja in učitelji na osnovi šolskega predmeta, ki ga poučujejo ali 

hobijev, s katerimi se ukvarjajo. Skupine običajno nimajo enakega števila učencev, saj 

število učencev v posamezni skupini običajno določimo na osnovi zahtevnosti in 

značilnosti naloge ter pogojev za izvajanje. Pri razdelitvi nalog včasih odloča tudi 

projektni tim, včasih ravnatelj in podobno. Natančno se moramo drţati strukture naloge, 

ki pa jo lahko izvedemo na različne načine in dobimo tudi zanimive rešitve. Za vsako 

skupino se izvajajo tudi določeni in zapisani varnostni ukrepi.  

 

Ker je pri izvedbi tehniškega dneva vsak mentor s svojo skupino relativno samostojen 

pri svojem delu, je potrebno, da ima vsaj dva tedna časa za kvalitetno pripravo na 

naloge, ki jih bo njegova skupina opravila. Pomembna je tako didaktična izvedba, kot 

uporaba izobraţevalne tehnologije ter materialni pogoji in razmislek o varnosti. Pri 

izvedbi bodo učenci delali, se pogovarjali, pripravljali skupna vprašanja, primerjali, 

predlagali, vrednotili in predstavili svoje rezultate. Učitelj pa je ves čas zaposlen z 

organiziranjem, opozarjanjem, preverjanjem, vodenjem, vzpodbujanjem, nudenjem 

pomoči, svetovanjem ali posredovanjem. Dobro pripravljen mentor uspešno koordinira 

delo in pomembno vpliva na počutje in uspeh skupine.  

 

Za izvedbo tehniškega dneva je določeno 5 ur. Zadnja ura je običajno namenjena 

poročilom in predstavitvam skupin. V poročilu in predstavitvah skupin je poleg ostalega 

navedena vsebina naloge, ki jo je skupina opravljala in kriteriji za oceno uspešnosti, 

opisana je izbrana pot pri izvedbi naloge ter naštete in obrazloţene ugotovitve, do 

katerih so prišli učenci. Skupina najlaţje predstavi rezultate svojega dela drugim 

učencem s pomočjo razstave slik, maket, izdelkov, prikazov zbranih in urejenih 

podatkov, zapisanih misli ali kratkim komentarjem. Gradivo prilagodijo in ga umestijo 

zraven prispevkov drugih skupin, da tvori celoto in navedejo še uporabljeno literaturo. 

Taka razstava lahko traja nekaj dni, da si jo lahko ogledajo vsi učenci, delavci šole, 

starši, obiskovalci šole itd.  
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Tehniški dan običajno zaključimo z  različnimi ocenami realizacije tehniškega dneva. 

Po opravljenem delu lahko učenci povedo svoje mnenje o primernosti, zanimivosti in 

aktualnosti izbranih vsebin, zahtevnosti naloge in počutja med delom ter ocenijo svoje 

rezultate in predlagajo izboljšave ali spremembe za naslednje tehniške dneve. Učitelji 

lahko ocenijo velikost skupin, koristnost posameznih aktivnosti, pogoje za delo, 

varnostne probleme in predstavijo nove ideje. Končno oceno tehniškega dneva predstavi 

projektna skupina na sestanku učiteljskega zbora [14].    

  

Pri sami izvedbi tehniških dnevov se pogosto dogodi, da nekateri učenci spoznajo, da so 

pri takšnem načinu dela uspešnejši od sošolcev, kar lahko vpliva na njihovo poklicno 

usmeritev. Laţje je spoznati poklic, če je mogoče videti, kako se ga opravlja v 

resničnem okolju in ocenjevati, kakšne so moţnosti za uveljavitev na tem področju. 

Učenci primerjajo razlike med teoretičnimi in praktičnimi rešitvami, ki se velikokrat 

razlikujejo in tudi zato ostanejo še dolgo v spominu. Za učence je pomembno ţe samo 

druţenje z vrstniki v novih okoljih zunaj šole, spoznajo, kako pomembna sta pomoč in 

sodelovanje, ko iščeš prave rešitve v novih okoliščinah. Tudi spoznanje, da so se naučili 

veliko pomembnih podrobnosti, ki jih niso predhodno planirali, učence obogati z 

novimi ţivljenjskimi izkušnjami.   

 

Tudi pri izvedbi tehniških dnevov lahko ugotovimo, da s pomočjo tehnike in tehnologije 

pozitivno vplivamo na človekovo udobje, po drugi strani pa istočasno škodljivo 

vplivamo na okolje in s tem tudi na udobje ljudi. Praktično se negativnega vpliva na 

okolje ne da odpraviti, zato moramo razmišljati in delovati v smeri, da bi ga zmanjšali. 

Tudi pri tehniških dnevih moramo učence opozarjati, da moramo varovati okolje, 

ločevati odpadke in jih zbirati v posebnih posodah. Navajati jih moramo na varčevanje z 

materialom, razsvetljavo, mrzlo in toplo vodo in ostalimi dobrinami ter skrbeti, da je 

naše okolje čisto in urejeno.     

                                                      

Pri izvedbi tehniškega dneva lahko praktično in bolj nazorno opazujemo in vrednotimo 

naše delovanje tudi z ekonomskega stališča. Vrednotimo lahko material, vloţeno delo, 

amortizacijo objektov, naprav in orodja, porabo vode in energije, stroške transpor ta, 

prodaje, raznih dajatev itd [14].   
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3.5 IZVEDBA TEHNIŠKIH DNEVOV V SLOVENSKIH SREDNJIH 

ŠOLAH 

 

V predmetnikih srednjih šol, ki jih delimo na niţje poklicne, srednje poklicne, srednje 

strokovne in tehniške ter gimnazije ni tehniških dnevov, kot jih imajo v osnovnih šolah.  

Pri praktičnem delu dijakov v njihovih delavnicah pa poznajo tudi načine dela, ki so 

značilni za tehniške dneve, kot so delitev dela, projektno delo in podobno.  [11].   

 

Srednje šole so s tehniškimi dnevi, ki so jih OŠ dolţne izvajati, povezane na različne 

načine. Neposredno sodelujejo z OŠ pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi tehniških 

dnevov za OŠ v srednješolskih delavnicah. OŠ so zelo zainteresirane za tovrstno 

sodelovanje, saj so učenci večinoma zelo motivirani za delo v srednješolskih 

delavnicah. Učenci neposredno spoznajo razmere na neki bliţnji SŠ, spoznajo še nove 

značilnosti nekaterih poklicev in preizkusijo svoje sposobnosti pri praktičnem delu v 

novih okoliščinah. Poklicne in strokovne šole izobraţujejo dijake za določene poklice 

ali usmeritve, zato so njihove delavnice za tako delo tudi primerno opremljene. Izdelki, 

ki jih učenci lahko izdelajo v takih delavnicah, so bolj zahtevni in učenci se lahko 

naučijo nekaj, kar je značilnost posamezne srednje šole [15-17].    

 

Tudi SŠ rade sodelujejo pri tehniških dnevih, ker imajo tako moţnost, da učencem 

predstavijo svojo šolo. Učencem pokaţejo, za katere poklice se lahko izučijo na tej šoli, 

kako so šole opremljene, kako praktično poteka izobraţevanje, kako so zahtevni 

posamezni programi, kakšni so odnosi med učitelji in dijaki in še mnogo drugih 

pomembnih podrobnosti. To je še ena dodatna moţnost za predstavitev, kaj določena SŠ 

ponuja in moţnost za neposredno povabilo učencem, da v prihodnosti postanejo njihovi 

dijaki. Tehniški dnevi, ki so organizirani na SŠ, so ponavadi med bolj uspešnimi tudi 

zato, ker imajo SŠ svoj interes.  
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4 TEHNIŠKI DNEVI V TUJINI 

 

V slovenskih OŠ so v predmetniku tehniški dnevi. Zaradi primerjave z razvitimi 

drţavami je narejena analiza razmer na tem področju v Nemčiji in Angliji. Formalno je 

v EU področje izobraţevanja v pristojnosti drţav članic.  

 

4.1  NEMČIJA – IZOBRAŢEVALNI SISTEM IN PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI, KI SO PODOBNE NAŠIM TEHNIŠKIM DNEVOM 

DEJAVNOSTI  

 

V Nemčiji obvezno izobraţevanje ni organizirano enotno v celi drţavi. Veliko 

pristojnosti s področja obveznega osnovnošolskega in srednješolskega izobraţevanja je 

preneseno na zvezne pokrajine (Bundesland), slika 4.1. Čeprav je izobraţevalni sistem v 

vsaki zvezni deţeli nekoliko drugačen, imajo precej skupnih značilnosti, slika 4.2. 

Nemški šolski sistem se precej razlikuje od anglo-saksonskega modela, veliko razlik 

najdemo tudi, če ga primerjamo z romansko-frankofonskim ali skandinavskim. V vseh 

zveznih pokrajinah otroci vstopijo v osnovno šolo s šestimi leti. V vseh razredih 

drţavne osnovne šole imajo isti predmetnik. V večini zveznih deţel se sicer izvajajo 

različni praktični preizkusi, kako povečati avtonomijo posameznih šol, vendar končna 

odločitev na nivoju drţave še ni sprejeta. Osnovna šola se imenuje »grundschule« in 

traja štiri leta. Po končani osnovni šoli se morajo učenci obvezno vpisati v srednjo šolo. 

Srednje šole se različno imenujejo in se razlikujejo po zahtevnosti. Učenci lahko 

izberejo najmanj zahtevno srednjo šolo, ki traja pet let in se imenuje »hauptschule« ali 

bolj zahtevno srednjo šolo, ki traja šest let in se imenuje »realschule«. Najzahtevnejša 

srednja šola traja devet let in se imenuje »gymnasium«. Ţe nekaj let obstaja v nekaterih 

deţelah še četrta vrsta srednjih šol, ki se imenujejo »gesamtschule«. Z njo ţelijo zdruţiti 

in nadomestiti »hauptschule«, »realschule« in »gymnasium«. Vse štiri vrste srednjih šol 

imajo enak predmetnik, precej pa se razlikuje nivo zahtevnosti obravnave snovi in sama 

organizacija izobraţevanja med različnimi vrstami srednjih šol [18, 20]. 
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Slika 4.1: Zemljevid zveznih deţel v Nemčiji [19]. 

 

  



 29 

 

Slika 4.2: grafični prikaz osnovne strukture nemškega šolskega sistema [21]. 

 

Po končanem obveznem šolanju se veliko dijakov vpiše v srednje poklicne šole 

»Berufschule«. Dva dni na teden so dijaki v šoli, ostale dneve v tednu pa opravljajo 

praktično delo pri delodajalcih, kjer zanje skrbi mojster, ki mora imeti posebno 

dovoljenje za praktično usposabljanje. V preteklosti je bil ta model izobraţevanja zelo 
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uspešen, saj je akumulirana znanja, stoletne izkušnje in pomembne podrobnosti z 

razlago in prikazom dela v resničnih okoliščinah, neposredno prenašal na bodoče 

mojstre določenega poklica. V današnjem času pa je premalo obvladati le eno ozko 

poklicno področje. Izkušeni mojstri večinoma slabo prenašajo informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT) v prakso. Premalo uporabljajo računalnike pri 

izdelavi tehnične dokumentacije in proizvodnji izdelkov. Slabo poznajo teoretične 

zakonitosti, ki jih moramo upoštevati v tehniki in tehnologiji. Redki uporabljajo tuje 

jezike. V manjših obrtnih delavnicah teţko sledijo obseţni in nejasni zakonodaji in 

vedno večjim zahtevam in obsegu dela na področju administracije.  

  

V štiriletni osnovni šoli v predmetniku formalno ni tehniških dnevov. Prvi dve leti so 

najpomembnejši predmeti nemščina, matematika, spoznavanje okolja in športna vzgoja, 

ocenjevanja ni, veliko je iger. Učenje izvajajo v sproščenem vzdušju, poudarjajo 

prijazno šolo, didaktični pristopi in vsebine so pestre. Številni šolski dnevi so delno 

podobni našim tehniškim dnevom. Prva podobnost je v tem, da pouk ne poteka vedno v 

isti učilnici, ampak se učijo v različnih prostorih šole ter tudi v okolici šole. Snov iz 

spoznavanja okolja obravnavajo v čim bolj avtentičnem okolju. Opravljajo tudi 

kolesarski izpit, pri katerem sodeluje tudi prometna policija. Izpit se deli na teoretičen in 

praktičen del, ki se izvaja na pravi kolesarski stezi. Druga podobnost je v tem, da 

pogosto izberejo projektni pristop. Izberejo si temo, o kateri razpravljajo istočasno z 

različnih zornih kotov. Razprave so običajno zelo odkrite in povezane s primeri iz 

resničnega ţivljenja, kar je značilno za otroke take starosti. Podobnost z našimi 

tehniškimi dnevi je tudi v tem, da so skupine heterogene in si učenci med seboj 

pomagajo. Pri takšnih dnevih abstraktno mišljenje, ki se ga učijo pri matematiki, 

povezujejo z ročnimi spretnostmi in opazovanjem pojavov v naravi. Učitelji poskušajo 

različne učence zaposliti z delom, ki ga zmorejo in jim pomagati. Tudi v tretjem razredu 

osnovne šole imajo dneve, ko je pouk organiziran podobno našim tehniškim dnevom, le 

da je takšnih dnevov manj kot v prvih dveh razredih. Poimenovanja takih dnevov niso 

enotna za celo drţavo, odvisno je od zvezne deţele in vsebin. V tretjem razredu so 

dodane še vsebine iz glasbe. V zadnjem razredu osnovne šole pa se način dela precej 

spremeni, dodan je tudi tuj jezik, ki je večinoma angleščina. Pouk poteka na bolj 

klasičen način, učence ocenjujejo in jih pripravljajo na obliko dela v srednjih šolah. 

Učenci so v četrtem razredu pod velikim pritiskom, saj se zavedajo, da je njihova 

poklicna pot zelo odvisna od uspeha v četrtem razredu. V četrtem razredu je le nekaj 
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dni, ko je pouk organiziran podobno kot pri naših tehniških dnevih. Med našimi 

tehniškimi dnevi in njihovim načinom izobraţevanja v osnovni šoli so tudi razlike. Pri 

nas imamo v prvih treh razredih tri tehniške dneve, pri njih pa število ni točno določeno 

in je precej večje. Tudi medpredmetno povezovanje poteka nekoliko drugače. Znanja iz 

različnih šolskih predmetov pri njih razlaga in povezuje le njihova učiteljica razrednega 

pouka in ne več različnih učiteljic. Projektni pristop je izbran pogosto, kjer učenci 

sodelujejo v vseh fazah projekta, vendar ni tako natančnih navodil kot pri naših 

tehniških dnevih. Faze projekta so poimenovane po avtorju Freyu, ki projektno učno 

delo razdeli na pet glavnih in dve vmesni fazi. Pri njih so postavljeni učitelji v širše 

okvirje in zato lahko konkretno delo bolj prilagajajo dejanskim razmeram. Nekatere 

faze projekta so lahko zajete le v minimalnem obsegu, včasih so tudi izpuščene. Drugi 

deli projekta pa so lahko obdelani bolj podrobno in zato trajajo več časa. Tudi vsebine, 

cilji in metode niso v naprej podrobno določene, večji pomen dajejo stalni refleksiji in 

interakciji med udeleţenci ter manj v naprej pripravljenih recepturah. Nekoliko se 

razlikuje tudi čas trajanja projekta, ki za razliko od nas ni natančno določeno. Učence 

moramo dovolj zgodaj učiti ročnih spretnosti in jih seznanjati z zanimivostmi s področja 

tehnike. Na tak način zmanjšamo oziroma odpravimo nepotreben strah, ki ga imajo 

številni učenci in še bolj pogosto učenke, pred tehniko. Ko se pri učencih pojavi nek 

odpor do ustvarjalnosti na tehniškem področju, je to kasneje teţko spremeniti. 

Kompetenca, ki jo razvijajo, je razumevanje in poznavanje tehnike, večje ročne 

spretnosti in etična drţa oziroma spoštljiv odnos do ustvarjalnega dela pri proizvodnji 

materialnih dobrin. V četrtem razredu imamo pri nas še en tehniški dan več, pri njih pa 

stopijo v ospredje novi učni cilji. Učence uvajajo v način poučevanja in učenja, ki je 

značilen za srednje šole. Poučevanje je bolj klasično, poveča se količina in zahtevnost 

obravnavane snovi. Učence navajajo na sprotno in samostojno učenje, kriteriji pri 

ocenjevanju so stroţji. Količina znanja, ki ga morajo osvojiti, je velika, kar pomeni, da 

so informativni oziroma materialni cilji postavljeni visoko. Istočasno zelo poudarjajo 

samostojnost pri učenju oziroma njihovo zmoţnost pridobivanja in rabe znanja. 

Formativni oziroma funkcionalni cilji ostajajo zelo pomembni. Nameni, cilji, vsebine in 

metode dela, ki so značilni za naše tehniške dneve, so pri njih podobni, le da jih 

dosegajo pri pouku, ki je formalno organiziran drugače kot naš tehniški dan.    

 

Tudi v srednjih šolah, ki jih obiskujejo dijaki od desetega do petnajstega oziroma 

šestnajstega leta starosti, na predmetniku nimajo tehniških dnevov.  Najmanj dejavnosti, 
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ki so povezane s tehniko, imajo gimnazijci. V klasičnih in splošnih gimnazijah ni 

mogoče izbrati šolskega predmeta iz področja tehnike. Nekatera znanja s tega področja 

dijaki pridobijo pri vajah iz naravoslovnih predmetov. V večini tehniških in drugih 

strokovnih gimnazijah je področje tehnike zajeto v enem od izbirnih predmetov. Ta 

predmet si izberejo večinoma dijaki, ki ţelijo nadaljevati študij na naravoslovno 

tehniškem področju. Pouk poteka večinoma v razredu in v tehniških delavnicah na šoli. 

Organizirajo tudi ekskurzije v različne vrste tovarn. V nekaterih zveznih deţelah je na 

gimnazijah tehnika obvezen predmet, vendar običajno le v niţjih razredih. 

 

Na ostalih srednjih šolah, ki dijake pripravljajo za poklicne, strokovne in tehniške šole, 

imajo na urniku več tehnike. Prav to področje se v različnih zveznih deţelah in v 

različnih vrstah šol zelo razlikuje. Bolj podrobno obravnavajo les, tekstil, kovine in 

umetne mase. Izmed obdelovalnih postopkov obravnavajo bolj podrobno le odvzemanje 

materiala z ročnim orodjem in vrtanje. Uporabnost osnov statike pokaţejo pri gradnji 

mostov, dinamike pa na primeru letalstva. Pri izdelavi električnega tokokroga, 

načrtovanju električne instalacije v stanovanju in varjenju spoznavajo primere praktične 

uporabe znanja iz elektrotehnike. Pri tem poglavju obravnavajo še alternativne vire 

energije, njen prenos, shranjevanje, izkoristke, varnost in varovanje okolja. Pomembno 

mesto je namenjeno še informatiki ter uporabi računalnikov pri konstruiranju, 

avtomatizaciji in kontroli. Večino časa delajo v dobro opremljenih šolskih delavnicah. 

Praviloma imajo na teden le eno blok uro, ki traja 90 minut, zato izdelujejo le enostavne 

predmete. Pri niţjem nivoju je poudarek na spoznavanju dejstev. Učijo se, spoznavati 

različne materiale in njihove lastnosti, opazujejo sestavo in delovanje strojev, učijo se 

variti, izdelovati električna vezja in uporabo računalnika pri risanju in zbiranju 

informacij. Pri srednjem nivoju dodajo še učenje metod. Učijo se kako si domisliti in 

načrtovati nek izdelek. Potrebna je iznajdljivost pri uporabi razpoloţljivega materiala, 

strojev in ţe pridobljenega znanja. Spoznavajo tudi probleme, povezane z medsebojnim 

sodelovanjem, delitvijo dela, medsebojni pomoči in začenjajo strokovne pogovore o 

tehniki. Pri višjem nivoju kritično razmišljajo in ocenjujejo še vpliv tehnike na druga 

področja človekove dejavnosti. Področje tehnike je v srednji šoli pogosto tesno 

povezano z gospodinjstvom in ekonomiko. Primer takega predmeta je Arbeit Wirtschaft 

Technik (AWT).  
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Pri izdelavi nekega predmeta se posluţujejo strategije projektnega učnega dela. 

Praviloma je za ta predmet predvideno 140 ur na leto, v kar so vključene tudi prakse v 

podjetjih. V Nemčiji obstaja mreţa za sodelovanje med šolami in več tisoč podjetij. V 

srednji šoli traja praksa večinoma v niţjih razredih deset tednov po en dan na teden, kar 

imenujejo vzporedni sistem. V višjih razredih pa je običajna tritedenska praksa v 

podjetju, kar imenujejo zaporedni sistem. Vzporedni sistem omogoči dijakom, da 

spoznavajo istočasno teoretične osnove in zakonitosti, ki se jih pogosto uporablja  pri 

tehniki in praktičnem delu, ki poleg teorije zahteva še dodatna uporabna znanja. Pri 

zaporednem sistemu dijaki vsa teoretična znanja med seboj poveţejo in jih uporabijo za 

rešitev dejanskih tehničnih nalog. Oba navedena sistema sta za dijake koristna in se 

dopolnjujeta, zato ohranjajo oba. V višjih letnikih je običajno zahtevan projektni 

pristop. Dijaki, ki ţe imajo nekaj praktičnega znanja, so razdeljeni v manjše skupine in 

so zadolţeni, da v podjetju rešujejo neko konkretno nalogo s tehničnega področja. Taka 

praksa v proizvodnji ima nekaj podobnosti z našimi tehniškimi dnevi. Izvaja se v 

resničnem proizvodnem podjetju, pristop je projektni, potrebno je medpredmetno 

povezovanje znanja, skupinsko delo, delitev nalog zahteva celovit pristop, rezultat pa je 

resničen in praktično uporaben izdelek. Tak projekt običajno ne traja le en dan, ampak 

nekaj dni. Srednješolske dejavnosti, ki so posredno vezane s področjem tehnike in je 

način dela podoben kot pri naših tehniških dnevih, je še pri obiskih zaposlitvenih 

sejmov, poklicnih svetovanjih, dnevih odprtih vrat na višjih srednjih šolah, tekmovanjih 

na področju tehnike in obiskih fakultet. Nemške srednje šole pogosto sodelujejo na 

raznih mednarodnih projektih, ki vključujejo tudi področje tehnike. Čeprav formalno na 

nemških srednjih šolah ni tehniških dni, lahko vidimo, da je naš pristop na tehniškem 

dnevu vsebinsko zelo podoben in primerljiv z njihovim načinom dela na področju 

tehnike. Na področju računalništva in še nekaterih drugih področjih organizirajo tečaje. 

V okviru šole ni organizirano veliko obšolskih dejavnosti, ampak se dijaki pogosto 

tehniško izobraţujejo zunaj šole v raznih klubih, društvih in zlasti med počitnicami med 

priloţnostnim delom. Tudi pri tehniškem področju dobijo dijaki domače naloge, ki jih 

morajo opraviti med svojim prostim časom [18]. 
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4.2 ANGLIJA – IZOBRAŢEVALNI SISTEM IN PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI; KI SO PODOBNE NAŠIM TEHNIŠKIM DNEVOM 

DEJAVNOSTI  

 

Anglija je del Zdruţenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, slika 4.3. Deţele 

Anglija, Wales in Škotska so zdruţene v Veliki Britaniji. Izobraţevalni sistemi se med 

Anglijo, Walesom,  Škotsko in Severno Irsko razlikujejo. Ker so razlike pri 

izobraţevanju med Anglijo in Walesom majhne, večina avtorjev obravnava 

izobraţevanje v Angliji in Walesu skupaj in ločeno izobraţevanje na Škotskem in na 

Severnem Irskem. 

 

 

 

Slika 4.3: Anglija kot del Zdruţenega kraljestva. 

 

V Angliji traja obvezno izobraţevanje od petega do šestnajstega leta starosti. V letu 

2013 bo trajalo do sedemnajstega leta starosti in v letu 2015 bodo obvezno 

izobraţevanje podaljšali še za eno leto in bo trajalo do osemnajstega leta starosti. 

Drţavno mreţo šol financira drţava, zato je izobraţevanje v drţavnih šolah za učence in 

dijake od tretjega leta do osemnajstega leta starosti brezplačno. Šolarjem drţava plača 
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tudi vse potrebne učbenike in ostale šolske pripomočke. V drţavnih šolah se lahko 

učenci prostovoljno odločijo, da bodo sodelovali pri nekaterih dodatnih šolskih 

aktivnostih, ki so plačljive. Šole organizirajo običajno plavalne in smučarske tečaje, 

skupne obiske kulturnih prireditev, izlete in podobno [22]. 

 

Drţavne šole v Angliji obiskuje pribliţno 93 % vseh učencev in dijakov. Drţava 

financira tudi izobraţevanje v  nekaterih osnovnih in srednjih šolah, ki so v glavnem v 

cerkveni lasti. Značilno za angleški šolski sistem je tudi, da je večina osnovnih in 

srednjih šol delno usmerjena na neko specifično izobraţevalno področje. Vse stroške za 

izbrane predmete, ki so značilnost posameznih šol, plačuje drţava. Organizacija 

predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol v Angliji ni popolnoma enotno urejena 

na celotnem teritoriju, ampak je nekoliko odvisna od lokalnih oblasti in šol, čeprav so 

razlike relativno majhne [22, 24]. 

 

V Angliji je sedaj najbolj uveljavljena enotna splošna srednja šola (comprehensive), ki 

je naslednik trismernega šolskega sistema, ki je bil uveljavljen v Angliji v preteklosti. 

Trismerni sistem je bil sestavljen iz treh vrst šol, secondary modern, secondary 

technical in grammar school. Večina sedanjih splošnih šol je nastala iz gimnazij, kjer je 

ostalo večina učiteljev in so delno ohranili pretekli klasični način dela, zato so jim tudi 

precej podobne.   
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Preglednica 4.1: Splošno uveljavljena organizacija brezplačnega šolanja v Angliji glede na starost 

učenca.. 

 

Starost v 

letih na 

dan 31.8. 

Razred Stopnja šole Vrste šol 

3 Nursery/Vrtec Foundation Stage 

/Najniţja temeljna 
stopnja 

Nursery School/Jasli 

4 
Reception/Mal

a šola Infant School 
/Vrtci  

Primary School 

/Prvostopenjske 

šole 

First 

School 

/Prva šola 

5 Year 1. Key Stage 1 

/Okvirna stopnja 1 6 Year 2. 

7 Year 3. 

Key stage 2 /Okvirna 

stopnja 2 

Junior School 

/Osnovna šola 

8 Year 4. 

9 Year 5. Middle 

School 

/Srednja 

šola 

10 Year 6. 

11 Year 7. 
Key stage 3 /Okvirna 

stopnja 3 Secondary School   

/Šole druge 

stopnje 

Secondary 

School With 
Sixth form 

/Drugostopenjs

ke šole 

vključno z 

zadnjima 

letnikoma 

12 Year 8. 

13 Year 9. 

Upper 

School or 

High 

School 

/Zgornja 

šola 

14 Year 10. Key stage 4 GCSE 

/Okvirna stopnja 4 

 
15 Year 11. 

16 Year 12. 

 (Lower sixth) 
Sixth form/A Level 

/Najvišja stopnja – 

maturitetna stopnja 

College/Sixth 

form college 

/Šole za najvišja 

letnika 
17 Year 13. 

 (Upper sixth) 

 

V večini angleških šol učenci napredujejo iz osnovnošolske stopnje na srednješolsko 

stopnjo pri enajstih letih. V preglednici 4.1 sicer vidimo, da je v nekaterih predelih 

Anglije še vedno v veljavi stara razdelitev obveznega šolanja na 3 stopnje. Primary 

School in Secondary School With Sixth form sta lahko v različnih predelih Anglije še 

dodatno razdeljeni na manjše podsklope. 

 

Brezplačni drţavni vrtci, ki niso obvezni do starosti 5 let, sprejemajo otroke starejše od 

treh let. Učenci morajo opraviti iz glavnih šolskih predmetov obvezno zunanje 

preverjanje znanja pred zaključkom osnovne šole (primary school). Testi se imenujejo  

National Curriculum Tests (NCT) ali pogovorno Standard Assessment Tests (SAT). 

Srednjo šolo in obvezno šolanje lahko zaključijo pri šestnajstih letih z izpiti, kot so 

General Certificate of Secundary Education (GCSE) ali tudi drugimi vrstami zunanjega 

preverjanja znanja. Nekatere šole imajo tudi interne preizkuse znanja. Rezultati 

zunanjega preizkusa znanja so javno objavljeni in imajo zelo velik vpliv na ugled 

posamezne šole. Večina srednjih šol je splošnih, ki učencev in dijakov ne ločujejo po 

spolu (co-educational). Dijaki lahko nadaljujejo s šolanjem še dve leti na srednji šoli 

(sixth form), ki je brezplačno, a ni obvezno. Zadnji dve leti pripravljajo šole dijake za 
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maturo (A level – Advanced Level), ki jo dijaki opravijo običajno pri 18. letih. Uspešno 

opravljena matura je v večini primerov eden od potrebnih pogojev za vpis na univerze. 

Dijaki stari 16 let se lahko odločijo tudi za vpis v številne različne poklicne in strokovne 

srednje šole. Zaključijo jih s poklicno maturo (O-level exams).  

 

Vse šole, ki jih financira drţava, se morajo drţati drţavnega kurikuluma. Drţava je 

izdelala kurikulum za 12 šolskih predmetov, pri čemer se angleščina (English), 

matematika (Mathematics) in naravoslovje (Science) poučuje v vseh razredih od petega 

do šestnajstega leta starosti. Ostalih devet šolskih predmetov pa je obveznih samo v 

določenih razredih. Ti predmeti so umetnost z risanjem (Art and Design), drţavljanska 

vzgoja (Citizenship), načrtovanje in tehnologija (Design and Technology), zemljepis 

(Geography), zgodovina (History), informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 

(Information and Communication Technology), tuji ţivi jeziki (Modern Foreign 

Languages), glasba (Music) in športna vzgoja (Psysical Education). Šole izvajajo še 

nekatere druge šolske predmete, za katere niso izdelani kurikulumi na drţavnem nivoju. 

To so verouk, spolna vzgoja, vzgoja za organiziranje ţivljenja ter še drugi različni šolski 

predmeti, ki učence v glavnem seznanjajo z različnimi poklici. Kurikulume za te 

predmete izdelajo posamezne šole.  

 

Pravice, dolţnosti in plače učiteljev so v drţavnih šolah urejene enotno. Anglija ima od 

leta 2005 štiri načine upravljanja drţavnih šol. Če je lastnik šolskih zgradb in zemljišč 

drţava, financira in vodi šole drţava samostojno, pri tistih, kjer so lastniki prostorov 

drugi, pa financira in vodi šole v nekem določenem sorazmerju z lastniki šolskih 

objektov.   

 

Vse angleške šole so pod inšpekcijskim nadzorom drţave. V primeru odkritja večjih 

nepravilnosti ima inšpekcija pravico odstaviti vodstva šol in imenovati izredno upravo. 

Večina angleških srednjih šol je splošnih. Le v redkih občinah so ohranili trismerni 

sistem. Učenci stari 11 let zaključijo osnovno šolo in se vpišejo v srednje šole. Različne 

srednje šole imajo tudi različne pogoje vpisa. Najboljše srednje šole vpisujejo le učence, 

ki spadajo po doseţenem uspehu med prvih 10 % učencev na njihovi osnovni šoli, 

druge sprejemajo le tiste učence, ki spadajo po uspehu med prvih 25 % učencev v 

njihovi osnovni šoli. Naslednje le tiste učence, ki spadajo po uspehu med 50 %. Srednje 

šole v manjših krajih vpisujejo vse učence v svojem okroţju ne glede na doseţen uspeh 
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v osnovni šoli. Številne so tudi šole, v katere se vpisujejo predvsem učenci s slabšim 

učnim uspehom in šole, ki vpisujejo le učence z najslabšim šolskim uspehom. Vidimo, 

da dejansko v glavnem šole izbirajo dijake in si dijaki ne morejo izbirati šol.  

 

Iz javno objavljenih rezultatov o zunanjem preverjanju znanja so ugotovili, da so 

rezultati pri zunanjem preverjanju znanja zelo odvisni od vpisnih pogojev, ki veljajo za 

posamezno šolo. 

 

V Angliji obiskuje pribliţno 7 % učencev privatne osnovne in srednje šole (independent 

schools). Vseh privatnih šol je okrog 1.500, njihovo število in vloga v zadnjih letih 

narašča. Nekatere privatne šole se iz zgodovinskih razlogov imenujejo »public 

schools«, kar povzroča določeno zmedo. Te šole imajo dolgo tradicijo in zelo stroge in 

posebne vpisne pogoje. Najbolj znana taka šola je Eton, kamor se vpisujejo otroci iz 

plemiških in drugih zelo bogatih druţin. V privatnih šolah je potrebno plačevati šolnino, 

ki se običajno giblje od 3.000 € do 30.000 € na leto. Privatne šole se med seboj precej 

razlikujejo, v večini ločujejo učence in dijake po spolu, nekatere imajo tudi internat, 

večina pa ima različne vrste sprejemnih izpitov in posebne pogoje za vpis. V nekaterih 

privatnih šolah zadnjih nekaj let  lahko obiskujejo zadnji dve leti (sixth form) šole dijaki 

in dijakinje skupaj. Precej privatnih šol imajo razne verske skupnosti, kot so judovska, 

katoliška, muslimanska, budistična in etnične manjšine. V Angliji starši lahko izberejo 

tudi šolanje otrok na domu ali drugje izven šole. Tak način šolanja izberejo običajno 

izjemno nadarjeni otroci ali otroci s posebnimi potrebami. Te otroke največkrat 

poučujejo njihovi starši, sorodniki, prijatelji ali prostovoljci. Razni privatni učitelji so 

redki, ker so njihove ure zelo drage. 

 

Dijaki se običajno vpisujejo na univerze, ko dopolnijo 18 let. Univerze v glavnem 

financira drţava, vendar ne v celoti. Veliko študentov dela med počitnicami in ob 

praznikih, da lahko plačajo šolnino. Študentje, ki izhajajo iz revnejših druţin, imajo 

štipendije. Večina študentov ţivi v študentskih domovih, po več skupaj v najemnih 

stanovanjih ali se vsakodnevno vozijo od doma. 

   

Predmet Naravoslovje, ki spada med tri osnovne šolske predmete, je na urniku v vseh 

razredih obvezne šole in delno pokriva tudi dejavnosti, ki jih pri nas izvajamo med 

tehniškimi dnevi.  Učenci si lahko izberejo šest različnih kurikulumov za ta predmet. Pri 
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enih je v ospredju bolj teoretični in abstraktni pristop, pri drugih pa bolj praktičen in 

usmerjen pristop v določeno področje naravoslovja. Tudi šolski predmet Informacijsko-

komunikacijska tehnologija (IKT) je obvezen v vseh 11 razredih obveznega  šolanja. Pri 

šolskem predmetu Načrtovanje in tehnologija, ki se ga šolarji obvezno učijo prvih devet 

let šolanja, učenci in dijaki obravnavajo različna področja od elektrotehnike, 

elektronike, materialov, priprave hrane, izdelava tehnične dokumentacije, tekstila, 

sistemov kontrole in preizkušanja, vzgoje otrok, ročnega dela, ekonomike in podobno. 

Ta predmet je po namenu, ciljih, vsebinah in didaktičnemu pristopu zelo podoben  

nekaterim našim šolskim predmetom iz osnovnih šol, kot so: Spoznavanje okolja, 

Naravoslovje in tehnika, Gospodinjstvo ter Tehnika in tehnologija. Iz predmetnika za 

obvezne šole, kjer izobraţevanje traja od petega do šestnajstega leta starosti , vidimo, da 

imajo v šolah veliko ur, ki obravnavajo snovi iz tehničnega področja.  

 

Našim tehniškim dnevom so zelo podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci in dijaki 

nekaterih osnovnih in srednjih šol na delovnih tečajih (coursework). Na teh tečajih 

morajo šolarji praktično izdelati nek uporaben tehnični predmet. Delavni tečaji 

predstavljajo še eno izmed področij dejavnosti šolarjev, kjer lahko pokaţejo svoje 

posebne talente in so tudi ocenjeni. Pri tovrstnem delu šolarji razširijo in poglobijo 

teoretična znanja, ki so jih v šoli ţe pridobili. Preizkušajo in izpopolnjujejo svoje 

sposobnosti za raziskovanje, strokovno razpravljanje in logično sklepanje. Naučijo se 

izdelati praktične tehnične izdelke na osnovi znanja, ki so ga pridobili v šoli in tudi 

drugje. Šolar lahko predmet, ki si ga je zamislil, izdela sam ali pa ga naredijo v večji ali 

manjši skupini. Kadar delajo v skupini, se naučijo zraven še zakonitosti skupinskega 

dela, učijo pa se tudi drug od drugega. Največja slabost, ki se je pokazala v praksi pri 

skupinskem delu, je pravično ocenjevanje posameznika. Člani neke skupine niso vsi 

enako uspešni in zasluţni za kvaliteto končnega izdelka. Prav nerešena vprašanja v 

zvezi z ocenjevanjem so glavni vzrok, da na zunanjem preverjanju znanja-General 

Certificate of Secundary Education (GCSE) test ne ocenjujejo več izdelkov, narejenih 

na tečajih.  

 

Različne šole sedaj med letom preverjajo sposobnost učencev za praktično delo tudi 

tako, da morajo nek enostaven predmet izdelati v enem dnevu ali v podobnem 

omejenem časovnem terminu. Izdelek s tečaja predstavlja sedaj le del ocene. Primeri iz 

prakse kaţejo, da je na teh tečajih velik poudarek na medpredmetnem povezovanju, 



 40 

skupinskem delu, na delitvi dela v realnem ţivljenjskem okolju. Navedeni so primeri, 

ko neka skupina pripravi krajšo gledališko predstavo, za katero napišejo besedilo, 

izdelajo kostume in vso ostalo potrebno gledališko opremo, posebno osvetlitev odra in 

igro pred sošolci, starši in prijatelji tudi uprizorijo. Tudi za izdelavo vozila, ki ga 

poganja sončna energija, je potrebno uporabiti znanja iz različnih šolskih predmetov, 

delo pravilno organizirati in si naloge razdeliti. Taki projekti so kompleksnejši in 

zahtevajo več časa. Dela na takem projektu učenci opravijo ob pomoči učiteljev delno 

med poukom posameznega predmeta, z učitelji sodelujejo na projektu tudi ob prostem 

času, predvideni pa so tudi dnevi, ko se dela samo na takem projektu. Običajno člani 

skupine najprej poiščejo nekaj idejnih rešitev, o katerih se skupaj pogovarjajo in jih 

medsebojno primerjajo. Ko se dogovorijo o naslovu projektne naloge, izdelajo nekaj 

skic o moţnih rešitvah, včasih tudi model ali maketo. Sledi izdelava tehnične 

dokumentacije, kjer so prikazane vse mere, izbrani materiali in določene vse tehnične 

karakteristike in podatki izdelka. Glede na opremo, ki jo imajo na razpolago, izberejo še 

ustrezno tehnologijo oziroma postopke izdelave posameznih sestavnih delov in 

postopek sestave. Sama izdelava predstavlja običajno časovno najdaljšo etapo. Na 

koncu sledi predstavitev izdelka, ocena opravljenega dela in razprava o moţnih 

izboljšavah ali drugačnih poteh za dosego podobnega cilja. V višjih letnikih srednje šole  

si običajno dijaki pri tovrstnem delu precej pomagajo z  računalnikom in z znanjem, ki 

so ga pridobili pri predmetu IKT [22]. 

      

V zadnjih letih se tudi v Angliji uveljavlja nov način dela v osnovnih in srednjih šolah. 

Novi kurikulum, ki je bil sprejet z zakonom leta 1988 in s spremembo tega zakona leta 

2002, je prinesel nekaj pomembnih sprememb v angleške drţavne šole. Enotni sistem za 

zunanje preverjanje znanja vseh učencev na drţavnih šolah je omogočil, da se na ta 

način primerja kvaliteta dela in znanje učencev na različnih šolah. To je imelo vpliv na 

načine poučevanja na področju tehnike. Pred uveljavitvijo tega zakona so šole ponujale 

na svobodnem trgu vsaka svoj kurikulum in na tak način poskušale privabiti v njihovo 

šolo čim več otrok. Sedaj je uspeh učencev in dijakov posamezne šole javno objavljen. 

Šolske oblasti izdelajo in javno objavijo tudi lestvico, kjer je uvrstitev šole odvisna od 

uspeha, ki so ga učenci dosegli na enotnem zaključnem preverjanju znanja. Najnovejše 

raziskave kaţejo, da je uvrstitev posamezne šole na tej lestvici eden glavnih podatkov, 

na osnovi katerega se starši odločajo, na katero šolo bodo vpisali svojega otroka [23]. 
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V novem kurikulumu so uzakonjene zahteve, da morajo šole omogočiti vsem otrokom  

moţnost, da se učijo in pri šolanju doseţejo uspehe. Šole so prav tako dolţne omogočiti 

vsem otrokom duševni, moralni, socialni in kulturni razvoj ter jih pripravljati, da 

izkoristijo dane priloţnosti, da so odgovorni in jim omogočiti, da pridobijo potrebne 

ţivljenjske izkušnje. Vse te zahteve so vključene v nove kurikule tudi za področje 

tehnike. Z novo zakonodajo se je v Angliji poenotilo izrazoslovje iz področja 

izobraţevanja, določeni so enotni standardi, zakonodaja je prispevala k večji enotnosti 

in napredku pri izobraţevanju in obveščanje javnosti o izobraţevanju je bolj redno in  

celovito. V novem kurikulumu je priporočilo šolam, da izobraţujejo šolarje tudi o 

osebnih značilnostih posameznikov, o druţbenih vprašanjih, o zdravstvu, v osnovni šoli 

o spolni vzgoji, v srednji šoli o spolnih boleznih, o poklicnem usmerjanju in podobne 

teme. Kurikulum za te predmete izdela šola, starši pa imajo pravico, da otrok ne 

pošiljajo k posameznemu predmetu, ki ga izbere posamezna šola. Šole izvajajo tudi 

dneve dejavnosti v obliki projektov na področju  tehnologije, umetnosti, jezikoslovja ali 

humanistike. V okviru razprav o potrebnosti za uvedbo novega kurikuluma, je bilo 

veliko govorjenja o nepotrebnem delu (busy work). Nekatere dejavnosti otrokom 

vzamejo veliko časa, rezultati tega dela pa so zelo skromni. Delo učencev in dijakov 

nekateri primerjajo z delom vojakov, kjer je pomembno le, da imajo stalno veliko dela. 

Pri izdelavi novega kurikuluma so strokovnjaki razmišljali, kaj je potrebno spremeniti, 

da bi bilo učenje šolarjev bolj učinkovito, da bi se naučili tisto, kar je pomembnejše 

[23]. 

 

Na tehničnem področju prevladuje mnenje, da učenci pri projektnem delu, 

medpredmetnem sodelovanju in praktičnem delu v resničnem okolju pridobijo v istem 

času več koristnega znanja, kot so ga prej pri klasičnem pouku. V nacionalnem 

kurikulumu so natančno določeni le glavni cilji, ki jih morajo učenci in dijaki doseči v 

drţavnih šolah. Sama pot pa je zaupana posameznim šolam in učiteljem. Niti imena 

šolskih predmetov niso točno določena, zato lahko šola poučuje tudi več predmetov 

skupaj pod istim imenom. Nameni, cilji, vsebine in metode dela, ki jih načrtujemo pri 

naših tehniških dnevih, so v angleških osnovnih in srednjih šolah pri poučevanju tehnike 

zajeti. Največje razlike vidimo pri formalnostih. Pri nas mora imeti vsaka osnovna šola 

na urniku vsako leto točno število tehniških dni, v Angliji nimajo v nacionalnem 

kurikulu točno določeno, koliko tehniških dni morajo imeti v posameznem razredu, niti 

ni določeno enotno ime za tehniški dan niti ni obvezno, da mora šola imeti tehniški dan 
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kot obliko šolske dejavnosti. V praksi imajo različne osnovne in srednje šole v Angliji 

to področje različno urejeno. Šole si ţelijo, da bi njihovi učenci in dijaki dosegli dobre 

rezultate na zunanjem preverjanju znanja, ki je enotno urejeno v celotni Angliji, 

rezultati pa so javno objavljeni, da lahko vsak primerja doseţke posameznih šol na 

nacionalnem nivoju [23]. 

 

Nekatere šole organizirajo vsako leto teden naravoslovja in tehnologije, ki je namenjen 

popularizaciji tega področja med šolarji. V tem tednu vsak dan obišče šolo priznan 

strokovnjak na določenem tehniškem ali znanstvenem področju in učencem na zanimiv 

in privlačen način predstavi svoje delo. Med povabljenimi so največkrat zdravniki, 

veterinarji, farmacevti, biologi, ţivilski tehnologi, strokovnjaki za tekstil, pa tudi 

elektro, strojni in gradbeni inţenirji ter arhitekti. Poleg predavanj in pogovorov se 

posluţujejo še različnih sodobnih učnih pripomočkov. V drugih šolah prirejajo razstave, 

ali tudi prodajo predmetov, ki so jih izdelali med šolskim letom. V zadnjih dveh 

razredih obvezne srednje šole je področje tehnike mogoče zaslediti med izbirnimi 

predmeti. V navadi je, da tehniško nadarjenim učencem omogočijo nekaj dni dela v 

resnični proizvodnji ali v projektivnih birojih, kjer rešujejo praktično tehniško nalogo 

skupaj z izkušenimi projektanti ali tehnologi. Projektna skupina, ki jo sestavljajo 

strokovnjak iz prakse, učitelj in nekaj dijakov, običajno začnejo z delom v oktobru in 

zaključijo v aprilu. V take projekte so praviloma vključene tudi nekatere fakultete, ki 

par dni sodelujejo na projektu v njihovih sodobno opremljenih laboratorijih. Pri takem 

načinu dela ţelijo doseči, da se tehniško nadarjeni dijaki odločajo za tehniške poklice, 

da podjetja pridejo do kvalitetnih strokovnjakov, da dijaki spoznajo okoliščine pri 

resničnem ustvarjanju, da nadarjeni dijaki naveţejo osebne strokovne stike z uglednimi 

strokovnjaki, da se še bolj poveţe delo inštitutov na fakultetah in srednjih šol s 

proizvodnimi podjetji. Pri ustvarjanju na področju tehnike zagovarjajo celostni pristop, 

od zamisli preko izdelave do ocene projekta. Veliko uporabljajo znanje iz IKT, 

računalnike, 2D in 3D predstavitve, computer-aided design/computer-aided 

manufactoring (CAD/CAM) tehnologijo, povratne zveze pri hidravliki ali avtomatizaciji 

proizvodnje in podobno. V področje tehnike spada tudi gospodinjstvo, zdrava prehrana 

in ekonomika. Poudarjajo pomen kvalitete izdelka, natančnost, estetski videz, širšo 

druţbeno vlogo in namen izdelka. Med obravnavanimi materiali so tudi najsodobnejši, 

ki pod različnimi vplivi spreminjajo svoje lastnosti in tako vplivajo na poteke različnih 

procesov.  
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Učenci in dijaki v Angliji se izobraţujejo na področju tehnike tudi na načine, ki jih 

poznamo pri naših tehniških dnevih, le da je formalni pristop nekoliko drugačen in se 

razlikuje tudi med različnimi šolami. Zaradi velikih in hitrih sprememb na področju 

tehnike v zadnjih desetletjih se tudi v Angliji pogosto spreminjajo učni načrti in načini 

poučevanja tehnike v šolah [23].    
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5 EVALVACIJA IZVAJANJA TEHNIŠKIH DNEVOV  

 

Namen anketiranja je bil pridobiti neposredne podatke od učencev in učiteljev TIT v 

zvezi s tehniškimi dnevi. Z anketnim vprašalnikom za učence smo ţeleli ugotoviti 

stopnjo zanimivosti tehniških dnevov v primerjavi z ostalimi dnevi dejavnosti na OŠ in 

v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja TIT. Drugi namen je bil ugotoviti ţelje 

učencev za sodelovanje s študenti tehnike PeF in pri katerih opravilih bi bila pomoč 

študentov najbolj koristna. Tretji namen anketiranja učencev je bil, da bi zbrali čim več 

koristnih podatkov za izdelavo dveh predlogov za izvedbo tehniških dnevov.  

Z anketnim vprašalnikom za učitelje smo ţeleli ugotoviti koristnost tehniških dnevov in 

primerjati zahtevnost opravil učiteljev v primerjavi s klasičnim poukom TIT. Naslednji 

namen je bil, da ugotovimo, kakšna vloga študentov je na tehniških dnevih  

najoptimalnejša. Tudi z anketnim vprašalnikom za učitelje smo ţeleli pridobiti koristne 

podatke za izdelavo predlogov za tehniške dneve, kjer bi bili vključeni tudi študentje 

tehnike PeF.  

 

5.1 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ 

 

Anketni vprašalnik za učence sestavlja osem anketnih vprašanj (AV1-8), (priloga 11.1). 

Vseh osem vprašanj je zaprtega tipa. Anketni vprašalnik za učitelje sestavlja enajst 

anketnih vprašanj (AV9-19), (priloga 11.2). Zajema šest vprašanj zaprtega tipa, štiri 

vprašanja kombiniranega tipa in eno vprašanje odprtega tipa.   

 

AV1: Kako zanimivi so zate našteti dnevi dejavnosti? 

 

Namen vprašanja je bil, ugotoviti stopjo zanimivosti za vse štiri dneve dejavnosti na OŠ 

in jih medsebojno primerjati.  

 

AV2: Pri tehniških dnevih dobim več koristnih znanj kot pri običajnem pouku 

tehnike in tehnologije.  
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Namen drugega vprašanja je bil ugotoviti, kako so učenci sprejeli sodobnejši pristop 

učenja tehnike na tehniškem dnevu v primerjavi z bolj tradicionalnim pristopom, pri 

pridobivanju koristnih znanj.  

 

AV3: V katerem okolju bi si ţelel, da poteka tehniški dan?  

 

Tretje vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da bi ugotovili, v katerem okolju  si 

učenci ţelijo, da bi se izvajal tehniški dan. Predlagano je bilo šest moţnosti, kjer se v 

praksi tehniški dnevi pogosto izvajajo.  

 

AV4: Pri medpredmetnem sodelovanju si na tehniškem dnevu ţelim sodelovanja 

med predmetom tehnika in tehnologija ter naslednjimi predmeti: 

 

Pri tem vprašanju je bil namen ugotoviti, kateri šolski predmeti so za učence bolj 

primerni za pomoč pri tehniškem ustvarjanju.  

 

AV5: Katerih opravil na tehniškem dnevu te je strah zaradi moţnosti nesreč ali 

poškodb? 

 

Namen tega vprašanja je bil, da ugotovimo, v kolikšni meri obstaja pri učencih nek 

strah zaradi poškodb in nesreč pri praktičnim delu z orodji in stroji. Imeli so moţnost 

oceniti nevarnosti pri petih opravilih, ki so značilna za praktično delo na tehniških 

dnevih.  

 

AV6: Za katere izkušnje iz tehniških dni meniš, da so zate najkoristnejše? 

 

S tem vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, katere izkušnje, ki jih pridobijo učenci na 

tehniških dnevih, so zanje najkoristnejše. Ponudili smo jim pet moţnosti, ki so še 

posebno značilne za tehniške dneve. 

 

AV7: Ali si ţeliš, da bi študentje iz Pedagoške fakultete pomagali pri tehniških 

dnevih? 
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Namen sedmega vprašanja je bil ugotoviti, pri katerih opravilih so študentje za učence 

pri tehniških dnevih zaţeljeni. Lahko so tudi odgovorili, da si ne ţelijo sodelovanja 

študentov.  

 

AV8: Poleg učiteljev naše šole si na tehniških dnevih ţelim še sodelovanje 

naslednjih zunanjih sodelavcev.  

 

Tudi namen tega vprašanja je bil ugotoviti, ali si učenci ţelijo sodelovanja zunanjih 

sodelavcev. Naštetih je bilo šest zunanjih sodelavcev, ki se jih pogosto vabi na 

tehniškiške dneve.  

 

AV9: Kakšen je vaš naziv in koliko let ţe sodelujete pri tehniških dnevih.  

 

Namen prvega vprašanja za učitelje je bil, ugotoviti izkušnje anketiranih učiteljev TIT 

pri tehniškimi dnevih. 

 

AV10: Koliko bi morala biti plačana ura za pripravo, organizacijo in izvedbo 

tehniških dni v primerjavi z uro pri klasičnem načinu poučevanja tehnike in 

tehnologije? 

 

Namen tega vprašanja je bil spoznati mnenje učiteljev TIT o zahtevnosti opravil, ki so 

značilna za tehniške dneve, v primerjavi s klasičnim poučevanjem.  

 

AV11: Kako ocenjujete zahtevnost posameznih opravil učitelja na tehniškem 

dnevu? 

 

Ker mora učitelj v povezavi s tehniškim dnevom opraviti različna opravila, je bil namen 

tega vprašanja ugotoviti, kaj je za učitelje bolj zahtevno in kaj je manj zahtevno.  

 

AV12: Koliko tehniških dni bi po vašem mnenju moralo biti v enem šolskem letu 

za posamezni razred? 
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Pri tem vprašanju je bil namen ugotoviti, ali je po mnenju učiteljev število tehniških 

dnevov primerno za zadnje štiri razrede osnovne šole. Posebno je zanimivo mnenje za 

deveti razred, ker nimajo na urniku predmeta TIT:  

 

AV13: Ali menite, da je pri tehniških dnevih potrebno povečati sodelovanje med 

osnovnimi šolami na eni strani in srednjimi šolami ter fakultetami na drugi strani?  

 

Namen tega vprašanja je ugotoviti, ali učitelji TIT čutijo potrebo po večjem sodelovanju 

s srednjimi šolami in fakultetami.  

 

AV14: Tehniški dan naj bo izveden v večini primerov: 

 

Namen tega vprašanja je bil zbrati izkušnje učiteljev o optimalnem številu udeleţenih 

oddelkov in jih nato smiselno uporabiti pri pripravi predlogov za tehniške dneve.  

 

AV15: Katera vloga bi bila po vašem mnenju najprimernejša za študenta tehnike 

iz PeF pri tehniškem dnevu na osnovni šoli?  

 

Študenti lahko pri tehniških dnevih nastopajo v različnih vlogah. Namen vprašanja je bil 

izbrati najprimernejše, zato so lahko poleg petih ponujenih odgovorov napisali njihov 

lasten predlog.  

 

AV16: Ali ste zainteresirani, da študentje v okviru študijskih obveznosti na vaši 

šoli izvedejo tehniški dan za učence pod vašim mentorstvom? 

 

Namen tega vprašanja je bil predvsem ugotoviti, kaj je tisto, kar učiteljem povečuje 

oziroma zmanjšuje interes za sodelovanje s študenti na tehniških dnevih.  

 

AV17: Kako bi po vašem mnenju povečali interes osnovnih šol za sodelovanje s 

študenti pri tehniških dnevih? 

 

Vprašanje je pol odprtega tipa z namenom, da bi dobili širok spekter predlogov in idej 

učiteljev za boljše sodelovanje s študenti na tehniških dnevih.  
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AV18: S kolikimi študenti tehnike iz PeF si ţelite sodelovati na posameznem 

tehniškem dnevu?  

 

Namen tega vprašanja je bil predvsem pridobiti konkreten nasvet o optimalnem številu 

študentov, ki sodelujejo na tehniškem dnevu.  

 

AV19: Kakšno pomoč Pedagoške fakultete si na tehniških dnevih za osnovne šole 

ţelite? 

 

Vprašanje je odprtega tipa z namenom, da bi nam učitelji prosto sporočili še kakšen 

nasvet ali izkušnjo pri sodelovanju s PeF na tehniških dnevih, ki se jim zdi pomembna 

in ni bila zajeta v ostalih vprašanjih.   

 

5.2 REZULTATI Z INTERPRETACIJO  

 

5.2.1 Anketiranje učencev 

 

Anketni vprašalnik za učence je sestavljen iz osmih vprašanj, na katera so odgovarjali 

učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole Frana Erjavca iz Nove Gorice. Anketa je bila 

izvedena v začetku novembra 2010. Vrnjenih je bilo 143 izpolnjenih vprašalnikov. 

Vprašalnik je izpolnilo 64 učencev (45 %), 69 učenk (48 %) in na desetih vprašalnikih 

ni bil označen spol (7 %). Trije učenci niso odgovopili na vprašanja od  5-8. Pri analizi 

podatkov je zato vključenih 140 anketnih vprašalnikov. V nadaljevanju so prikazani 

rezultati s stolpčnimi grafi ali z interpretacijo rezultatov za vsako posamezno anketno 

vprašanje.  

 

AV1-8: Anketni vprašalnik za učence 

 

Izpolnjen anketni vprašalnik je vrnilo 140 učencev iz OŠ iz Nove Gorice. Sedmi razred 

obiskuje 32, osmi 58 in deveti 50 učencev.  

 

AV1: Kako zanimivi so zate našteti dnevi dejavnosti? 
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Za učence so tehniški dnevi manj zanimivi kot šporni dnevi in bolj zanimivi kot kulturni 

in naravoslovni dnevi, slika 5.1.  
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Slika 5.1: Odgovori na anketno vprašanje AV1 (stopnja zanimivosti za dneve dejavnosti), pri čemer 

okrajšave pomenijo: KD – kulturni dan, ND – naravoslovni dan, TD – tehniški dan,  

ŠD – športni dan. 

 

AV2: Pri tehniških dnevih dobim več koristnih znanj kot pri običajnem pouku 

tehnike in tehnologije? 

 

Učenci menijo, da pridobijo na tehniških dnevih več koristnih znanj kot pri običajnem 

pouku TIT.  

 

AV3: V katerem okolju bi si ţelel, da poteka tehniški dan?  

 

Najbolj si ţelijo v okviru tehniških dnevov obiskati veliko tovarno, tehniški muzej, 

obrtno delavnico ali srednješolsko delavnico, slika 5.2.  
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Slika 5.2: Odgovori na anketno vprašanje AV3 (priljubljenost lokacij za izvedbo tehniškega dneva), pri 

čemer okrajšave pomenijo: UOŠ – učilnica za tehniko in tehnologijo, USŠ – učilnica na srednji šoli, TM 

– tehniški muzej, OD – obrtna delavnica, VT – proizvodnja v veliki tovarni, NA – narava v okolici šole. 

 

AV4: Pri medpredmetnem sodelovanju si na tehniškem dnevu ţelim sodelovanja 

med predmetom tehnika in tehnologija ter naslednjimi predmeti. 

 

Pri medpredmetnem sodelovanju si učenci najbolj ţelijo učitelja Športne vzgoje, 

Likovne vzgoje, Geografije in Glasbene vzgoje. 

 

AV5: Katerih opravil na tehniškem dnevu te je strah zaradi moţnosti nesreč ali 

poškodb? 

 

Pri pouku se učenci najbolj bojijo dela z električnimi stroji.  

 

AV6: Za katere izkušnje iz tehniških dni meniš, da so zate najkoristnejše? 

 

Najbolj zanimivo je načrtovanje in delitev dela v skupini, druţenje z vrstniki in 

spoznavanje tehniških poklicev v resničnem okolju.  
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AV7: Ali si ţeliš, da bi študentje iz pedagoške fakultete pomagali pri tehniških 

dnevih? 

 

Pomoč študentov si najbolj ţelijo pri načrtovanju dela in izdelavi izdelka ter pri pravilni 

uporabi orodja, slika 5.3.  
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Slika 5.3: Odgovori na anketno vprašanje AV7  (področje sodelovanja študentov PeF), pri čemer 

okrajšave pomenijo: NZR – pomoč pri načrtovanju dela in predlogih za zanimive rešitve, UORS – pomoč 

pri pravilni uporabi orodja in učenju ročnih spretnosti, IZ – pomoč pri izdelavi izdelka, VD – pomoč pri 

varstvu pri delu, ZP – pomoč pri zaključni predstavitvi, NE – pomoč ni potrebna. 

 

AV8: Poleg učiteljev naše šole si na tehniških dnevih ţelim še sodelovanje 

naslednjih zunanjih sodelavcev. 

 

Od zunanjih sodelavcev si najbolj ţelijo vodiča, tehniškega strokovnjaka ter dijaka v 

delavnicah SŠ.  

 

5.2.2 Anketiranje učiteljev 
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Anketni vprašalnik za učitelje je sestavljen iz enajstih vprašanj, na katere so odgovarjali 

osnovnošolski učitelji TIT iz Ljubljane in bliţnje okolice, ki sodelujejo pri organizaciji 

in izvedbi prakse za študente PeF in ena učiteljica TIT iz Nove Gorice. Vrnjenih je bilo 

10 vprašalnikov. Vprašalnik so izpolnili trije učitelji (30 %) in sedem učiteljic (70 %) 

TIT. Vsi so bili ustrezno izpolnjeni. Pri analizi in prikazu rezultatov je vključeno vseh 

deset anketnih vprašalnikov. V nadaljevanju so prikazani rezultati s stolpčnimi grafi ali 

z interpretacijo rezultatov za vsako posamezno anketno vprašanje.   

 

AV9-19: Anketni vprašalnik za učitelje TIT 

  

Anketni vprašalnik so vrnili trije učitelji in sedem učiteljic TIT. Osnovnošolski učitelji 

TIT v anketi odgovarjajo: 

 

AV9: Kakšen je vaš naziv in koliko let ţe sodelujete pri tehniških dnevih? 

 

Vsi anketirani učitelji imajo izkušnje, saj so sodelovali pri tehniških dnevih šest let ali 

več.  

 

AV10: Koliko bi morala biti plačana ura za pripravo, organizacijo in izvedbo 

tehniških dni v primerjavi z uro pri klasičnem načinu poučevanja tehnike in 

tehnologije? 

 

Šolska ura pri tehniškem dnevu bi morala biti enako ali bolje plačana kot pri klasičnem 

pouku TIT. 

 

AV11: Kako ocenjujete zahtevnost posameznih opravil učitelja na tehniškem 

dnevu? 

 

Najzahtevnejše zadolţitve so v zvezi s pripravo in načrtovanjem ter v zvezi z 

morebitnimi nesrečami in poškodbami, slika 5.4. 
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Slika 5.4: Odgovori na anketno vprašanje AV11 (zahtevnost posameznega opravila učitelja tehnike in 

tehnologije na tehniškem dnevu), pri čemer okrajšave pomenijo: IT – izbira teme, PN – priprava in 

načrtovanje, ST – sodelovanje s starši, UOŠ – sodelovanje z učitelji osnovne šole, ZU – sodelovanje z 

zunanjimi udeleţenci, NP – zadolţitve v zvezi z nesrečami in poškodbami, STR – strokovno poznavanje 

teme, MD – motivacija in disciplina, PO – predstavitev in ocena. 

 

AV12: Koliko tehniških dni bi po vašem mnenju moralo biti v enem šolskem letu 

za posamezni razred? 

 

Sedanje število tehniških dnevov ocenjujejo kot primerno.  

 

AV13: Ali menite, da je pri tehniških dnevih potrebno povečati sodelovanje med 

osnovnimi šolami na eni strani in srednjimi šolami ter fakultetami na drugi strani?  

 

Ţelijo si več sodelovanja s srednjimi šolami in fakultetami.  

 

AV14: Tehniški dan naj bo izveden v večini primerov: 

 

Optimalna izvedba tehniških dnevov je istočasno za več oddelkov.  

 



 55 

AV15: Katera vloga bi bila po vašem mnenju najprimernejša za študenta tehnike 

na PeF pri tehniškem dnevu na OŠ? 

 

Študent naj pri tehniškem dnevu pomaga učencem ali izvede tehniški dan ob prisotnosti 

mentorja.  

 

AV16: Ali ste zainteresirani, da študentje v okviru študijskih obveznosti na vaši 

šoli izvedejo tehniški dan za učence pod vašim mentorstvom? 

 

Odgovori so pritrdilni, ker menijo, da je pomembno študentom pomagati pri praktičnem 

usposabljanju in ker je tudi pomoč študentov dobrodošla.  

 

AV17: Kako bi po vašem mnenju povečali interes osnovnih šol za sodelovanje s 

študenti pri tehniških dnevih? 

 

Mentor bi moral biti razbremenjen pri drugih dejavnostih na šoli, sodelovanje pa 

dolgoročno urejeno z jasno definiranimi obojestranskimi obveznostmi.  

 

AV18: S kolikimi študenti tehnike iz PeF si ţelite sodelovati na posameznem 

tehniškem dnevu? 

 

Na posameznem tehniškem dnevu si ţelijo sodelovati z dvema ali več študenti 

istočasno. 

 

AV19: Kakšno pomoč Pedagoške fakultete si na tehniških dnevih za osnovne šole 

ţelite? 

 

Učitelji si ţelijo sodelovanja med OŠ in fakultetami tudi pri tehniških dnevih, saj je to v 

obojestransko korist.  
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5.3 DISKUSIJA  

 

Z anketnim vprašalnikom za učence smo ugotovili, da so tehniški dnevi med učenci 

zanimivi, saj so prejeli povprečno oceno 3,57. Bili so tudi nekoliko boljše ocenjeni kot 

predmet Tehnika in tehnologija. To pomeni, da so učenci dobro sprejeli sodobnejše 

načine poučevanja tehnike. Med štirimi dnevi dejavnosti so dobili boljšo oceno od 

kulturnih in naravoslovnih dnevov ter slabšo od športnih dnevov. S tem anketnim 

vprašalnikom smo tudi ugotovili, da si učenci ţelijo sodelovanja s študenti in drugimi 

zunanjimi sodelavci pri reševanju različnih nalog, ki so konkretno navedene v 5.2.1 pod 

AV7 in AV8. Koristni so tudi podatki o ţelenih lokacijah, medpredmetnem 

sodelovanju, strahu pred poškodbami in o koristnih izkušnjah, ki jih pridobijo. Ti 

podatki so podrobno navedeni v 5.2.1 pod AV3, AV4, AV5 in AV6. 

 

Učitelji TIT so nam v anketi odgovorili, da so po njihovem mnenju novi načini 

poučevanja koristni, čeprav so za učitelje zahtevnejši. Ugotovili smo tudi, da si učitelji 

ţelijo sodelovanja s študenti in Pedagoško fakulteto pri tehniških dnevih. Učitelji tudi 

menijo, da lahko na posameznem tehniškem dnevu sodeluje več študentov, ki pomagajo 

učencem v skladu z navodili mentorja. Vsi ti odgovori na anketna vprašanja nam 

pomagajo sestaviti boljše predloge za tehniške dneve.  
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6 PREDLOGI TEHNIŠKIH DNEVOV 

 

V poglavju sta predstavljena dva (a-b) primera tehniških dnevov, ki zajemata 

sodelovanje študentov tehnike PeF. Pri izdelavi predlogov za tehniške dneve so bili 

upoštevani tipični primeri, ki so značilni za Slovenijo, povezanost s cilji iz učnih 

načrtov za TIT, materialne in organizacijske moţnosti OŠ, omogočanje 

meddisciplinarnosti in raziskovalnega učenja, dane moţnosti v lokalnem okolju, 

ugotovljeni trendi na tem področju v razvitih okoljih, kot je Nemčija in Anglija , s 

pomočjo ankete ugotovljene ţelje učencev in učiteljev TIT in s pravnega vidika 

moţnosti za vključitev študentov tehnike PeF. Primera sta predstavljena podrobneje 

skozi oporne točke namen,... 

 

Oba izbrana tematska predloga sta bila določena v povezavi s študijskimi dejavnostmi, 

kjer PeF sodeluje v okviru didaktičnih predmetov z učitelji tehnike na OŠ. Tematiko sta 

predlagali sodelujoči šoli. Sodelovanje ţelimo nadgraditi in študente čim bolj aktivno 

vključiti tudi pri izvedbi TD. Upoštevan je interes šol in tamkašnjih učiteljev, ki je bil 

izraţen v anketi. Učitelji so motivirani za sodelovanje s PeF in za pomoč študentom pri 

praktičnem usposabljanju. Pri številu sodelujočih študentov smo izhajali iz predloga 

učiteljev v anketi, to je dva.  

 

6.1 (a) PRENOS GIBANJA OD MOTORJA DO ORODJA 

 

Namen. Namen TD je ponovitev, sistematizacija in nadgradnja znanj, ki so jih učenci 

pridobili pri pouku TIT: določitev prestavnega razmerja, smer vrtenja gnanega zobnika 

pri gonilih, principi delovanja veriţnega, jermenskega, ročičnega, zobniškega in tornega 

gonila. Iz predmeta Fizike pa vrtilna hitrost, sila trenja in vrtilni moment.  Izobraţevalni 

cilji so sestavljeni tako, da ustrezajo trem najvišjim stopnjam Bloomove taksonomije - 

analiza, sinteza, vrednotenje. Način izvedbe je projektno učno delo. 

 

Utemeljitev. Učenci so večino potrebnih znanj (o ročičnih mehanizmih ter o zobniških, 

tornih, jermenskih in veriţnih gonilih) za izvedbo TD v skladu z učnim načrtom [6] 

pridobili v 8. razredu pri pouku TIT v sklopu tehnična sredstva – prenos gibanja od 

motorja do orodja. Uporabili bodo tudi znanja o leţajih ter oseh in gredeh, ki so ga 
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pridobili pri pouku TIT ţe v 6. in 7. razredu ter znanja, pridobljena pri pouku Fizike 

(merske enote za hitrost, vrtilno hitrost, silo in vrtilni moment). Zaradi  časovnega 

razpona za obdobje od 6. do 8. razreda je predvidena pri TD tudi ponovitev in 

ugotavljanje predznanja, ki so ga pridobili v zadnjih treh letih pri pouku TIT in Fizike, 

priloga 11.3, V.1.1. Medpredmetno povezovanje je potrebno, da obnovimo in poveţemo 

tudi tiste pojme in pravila, ki so pomembna za nadgrajevanje znanja na TD in so jih 

učenci pridobili pri Fiziki (kroţenje, premočrtno gibanje ter delovanje sil in momentov). 

Povezava gonil z napravami iz učenčevega vsakdana pripomore k boljšemu 

razumevanju, sistematizaciji znanj in poveča se efektivnost osvojenega znanja. Učenci 

ugotavljajo, da so za delovanje in razumevanje delovanja mnogih pomembnih strojev in 

naprav potrebna in koristna tudi znanja o prenosu gibanja od motorja do orodja. 

Obravnavani primeri strojev in naprav iz vsakdanjega ţivljenja na TD pomenijo 

preseganje minimalnih in temeljnih znanj iz UN TIT. To je tudi vzpodbuda, da učenci 

razmišljajo, kje bi ta znanja še lahko koristno uporabili. 

 

Prostorski in izvedbeni pogoji. TD se izvaja na šoli. Predvideno je, da se izvaja v 

učilnici za TIT. Uporaba delavnice ni potrebna. TD vodi mentor, za pomoč pri izvedbi 

sta predvidena dva študenta. Študenta pomagata zlasti pri ponazoritvah gonil s pomočjo 

animacij in pri izvedbi modela menjalnika in ločne ţage. Mentor in študenta si 

izmenjujejo vloge pri TD. Tako doseţemo večjo pestrost in učinkovitost dela. 

 

Cilji TD. V okviru TD ponovimo minimalne standarde znanja iz osmega razreda, sklop 

Prenos gibanja od motorja do orodja: opredelitev posamezne vrste gonil (MS1), prenos 

in vrste gibanja (MS2). Pojasnimo namen gonil v napravah in strojih (MS3), razloţimo 

spreminjanje smeri in hitrosti vrtenja s pomočjo gonil (MS4) ter oblikujemo zamisel za 

izdelavo modela (MS5). Pri temeljnih standardih znanja iz osmega razreda, sklop 

Prenos gibanja od motorja do orodja; ponovimo in nadgradimo znanja: določitev 

prestavnega razmerja (TS1), pojasnjevanje in opisovanje delovanja modela in njegovih 

sestavnih delov (TS2). Ponovitev je pomembna, ker so našteti minimalni in temeljni 

standardi znanja iz UN TIT zahtevni za razumevanje, zato jih učenci nekatere hitro 

pozabijo. Vsi izobraţevalni cilji TD so navedeni v UP, priloga 11.3.  

 

Potek TD. Za dosego ciljev TD je izbrano projektno učno delo kot način oziroma 

strategija dela. Taka metodologija je izbrana, ker je to najboljši način za prenos znanja 
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glede na razpoloţljiv čas, tematiko in starost učencev. Mentor, ki na šoli poučuje TIT, 

na začetku TD z reševanjem učnega lista ponovi MS1-4 in TS1. Naloge so tudi 

izbirnega tipa, Bloomovih taksonomskih stopenj 1-3. Na ta način doseţemo hitro in 

učinkovito ponavljanje.  

 

Uvajanje je razdeljeno na tri sklope. Po rešitvi učnega lista študenta zaposlita učence s 

prikazom štirih različnih animacij. Animacija delovanja ročičnega mehanizma in 

veriţnega prenosa, priloga 11.3. V.2.1, animacija jermenskega gonila in polţastega 

gonila, priloga 11.3. V.2.2, V.2.4 ter video izrez delovanja tornega gonila, priloga 11.3 

V.2.3. Mentor medtem oceni učne liste. Da je ocenjevanje hitro, ima v naprej 

pripravljeno preglednico s pravilnimi odgovori. Na ta način ugotovi, kje učenci 

potrebujejo več pomoči in kje manj, da se časovno bolj posveti kritičnim sklopom. Na 

ta način prispevamo k boljšim rezultatom učencev na TD. Animacije uporabimo z 

namenom nazornega prikaza delovanja ročičnega in veriţnega mehanizma. Predstavitev 

samo z uporabo besedila in statične slike teţje pojasnimo. Animacija omogoča prikaz 

detajlov, ki jih drugače ni mogoče videti. Pri tem doseţemo tudi, da učenec ni samo v 

vlogi gledalca, ampak je aktiven udeleţenec v postopku učenja. Učenci vidijo, da lahko 

različne pogone sestavimo iz več različnih gonil. Po animaciji študent s postavljanjem 

vprašanj, priloga 11.3., IV.1, dodatno utrdi in preveri poznavanje in razumevanje 

pojmov kot so smer vrtenja gnanega zobnika, prestavno razmerje pri veriţnem gonilu in 

spreminjanje premočrtnega gibanja v kroţno s pomočjo ročičnega mehanizma. Na ta 

način znanje poglobimo in utrdimo. Sledi prikaz druge animacije, priloga 11.3., V.2.2, 

ki prikazuje delovanje jermenskega gonila. Učenci tako spoznajo novi praktični primer 

uporabe jermenskega gonila ter na konkretnem primeru utrjujejo in poglabljajo znanje o 

jermenskih gonilih. S pomočjo animacije lahko opazujejo resnični izgled in vrtilne 

hitrosti obeh jermenic, hitrost in mirnost teka jermena. Z vprašanji, priloga 11.3., IV.1, 

učenci utrdijo znanje o prestavnem razmerju pri jermenskem prenosu, o trenju med 

jermenico in jermenom ter o vrstah in lastnostih materialov za izdelavo jermenov. 

Ugotavljajo, kdaj je zdrs zaţeljen in koristen ter kdaj je nezaţeljen. Razširijo znanje o 

moţnosti praktične uporabe jermenskih gonil. S prikazom tretje animacije, priloga 

11.3., V.2.3 in prve slike, priloga 11.3., V.3.1, učenci spoznajo delovanje tornega gonila 

v praksi. Animacija omogoča, da učenec v vsakem trenutku vidi vzroke in posledice 

premikov posameznega tornega kolesa. Z animacijo lahko hitro in nazorno razloţimo 

tudi zvezno spreminjanje prestavnega razmerja med dvema skrajnima vrednostima ter 
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neenakomerno gibanje orodja stiskalnice navzgor in navzdol. Četrta animacija, priloga 

11.3., V.2.4, prikaţe delovanje polţevega gonila. S pomočjo animacije lahko vidimo 

polţevo gonilo med delovanjem, veliko razliko v vrtilni hitrosti med polţem in 

polţevim zobnikom ter boljše vidimo veliko razliko med trdnostjo pogonske in gnane 

gredi. Pri razdelitvi dela med študentoma ţelimo, da sta pribliţno enako obremenjena.  

Pri mobilizaciji se obnovi in preveri znanja, ki so jih učenci pridobili pri Fiziki (vrtenje, 

premočrtno gibanje, trenje, navor), saj so potrebna za bolj uspešno delo na TD. Študenta 

in učenci se pri tem tudi spoznavajo. Z namenom globalnega motiviranja učencev za 

TD učencem pokaţemo in opišemo delovanje modela ločne ţage, priloga 11.3., V.2.5 iz 

sestavljanke Fischertechnik, ter modela menjalnika, priloga 11.3., V.2.6, iz iste 

sestavljanke (ki jih v naprej pripravita študenta). Modeli so po zahtevnosti izdelani 

podobno, kot se pričakuje od učencev, glavni namen pa je povečanje motivacije pri 

delu. Navodila za nadaljnje delo se poda za celotni razred, da se posamezne faze dela v 

razredu odvijajo usklajeno in istočasno.  

 

Učenci na video posnetku prenosnega mehanizma strojne ločne ţage opazujejo njeno 

delovanje, priloga 11.3., V.2.7. Z učnim listom 2, priloga 11.3., V.1.2 se preveri 

uspešnost podajanja snovi. Na osnovi odgovorov učencev se ugotovi morebitno zmotno 

razumevanje. Nepravilnosti se skupaj z učenci odpravi. Takoj za tem se predvaja video 

posnetek menjalnika, priloga 11.3., V.2.8, kjer je nazorno prikazan princip delovanja 

stopenjskega menjalnika. S pomočjo učnega lista 2, priloga 11.3., V.1.2, se preveri 

uspešnost podajanja snovi in nepravilne odgovore skupaj z učenci popravi z namenom 

povečanja inovativnosti pri nadaljevanju samostojnega dela učencev po skupinah.   

  

Glavna naloga nastopi pri urjenju – učenci morajo sestaviti svoj model ločne ţage 

oziroma menjalnika. Učencem se poda kriterije za uspešno izdelavo modela ločne ţage 

in menjalnika, po katerih se bo njihovo delo vrednotilo, priloga 11.3., V.4.1. 

Sestavljanje modelov je izbrano z namenom, da lahko relativno hitro preverimo 

nekatera znanja, ki bi jih brez praktičnega dela teţje preverili. Sestavljanje modelov 

omogoča učencem, da učinkoviteje uporabijo vsa pridobljena znanja, sodelujejo med 

seboj in tekmujejo z ostalimi skupinami. Na ta način poskušajo sodelujoči doseči vse 

zadane izobraţevalne učne cilje. 
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Pri artikulacijski stopnji ponavljanja učenci predstavijo svoje modele z namenom, da pri 

tem ponovijo njihove glavne značilnosti. Pri vrednotenju njihovih idej, izdelkov in 

rešitev po kriterijih uspešnosti, priloga 11.3., V.4.1, damo učencem priznanje za njihov 

trud in povratno informacijo vsaki skupini o doseţenih rezultatih. Preko postavljanja 

vprašanj, priloga 11.3., IV.4, glede na zastavljene izobraţevalne učne cilje učence 

spodbujamo, da analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo svoje delo. 

  

V zaključnem delu artikulacije TD, pri preverjanju znanja s pomočjo nalog, priloga 

11.3., V.5.1, ugotavljamo uspešnost doseganja učnih ciljev. Naloge so sestavljene tako, 

da lahko preverimo vse zastavljene učne cilje. Pri vrednotenju dela učitelja in učencev 

pri TD upoštevamo, ali so zastavljene aktivnosti opravljene v predvidenih časovnih 

okvirih. Na osnovi rezultatov predstavitve izdelanih modelov in rešitev danih nalog za 

preverjanje znanja ocenimo uspešnost doseganja zadanih ciljev. Morebitne 

pomankljivosti, ki so bile ugotovljene s strani učencev, študentov ali mentorja ter 

predloge izboljšav vključimo v naslednje načrtovanje tehniških dnevov. 

 

6.2. (b) UPOŠTEVANJE TRDNOSTI LESA IN LEPILNIH SPOJEV PRI 

IZDELAVI UPORABNEGA PREDMETA  

 
Namen. Namen TD je utrjevanje, vadenje in nadgradnja znanj o mehanskih lastnostih 

lesa in o lepljenih zvezah. Praktično se izvede natezni in upogibni preizkus, da bi 

ugotovili porušno natezno in upogibno trdnost lepilnih spojev. Projektno učno delo je 

izbrano kot metoda poučevanja s pomočjo načrtovanih nalog in izdelkov. Pri 

preizkušanju učenci pridobivajo spretnosti in veščine ter znanja, ki jih praktično 

uporabijo pri izdelavi obešalnika. V korelaciji z učnim predmetom Naravoslovje pri 

uvajanju uporabimo izraze, ki so jih ţe pri tem predmetu obravnavali, kot so ţiva in 

neţiva narava, naravne in narejene snovi, obnovljive in neobnovljive surovine, gozd, 

deblo in materiali ter jih poveţemo z obravnavano snovjo.  

 

Prostorski pogoji. TD se izvede na šoli v delavnici za TIT, ki je ustrezno opremljena, 

da se lahko izvedejo vse planirane dejavnosti. Mentor pred izvedbo TD preskrbi vsa 

dodatno potrebna učila, gradiva, stroje in naprave. Namizni trgalni stroj imajo nekatere 

srednje tehniške šole (npr. Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana). 
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Utemeljitev. Učenci so znanja o lesu v skladu z učnim načrtom [6] večinoma pridobili 

pri pouku TIT pred izvedbo TD. Širše o naravi, gozdu, drevesih in obnovljivih 

surovinah pa pri Naravoslovju. Pri TIT so obravnavali razstavljive in nerazstavljive 

lesne zveze.  Poznajo osnove o ţebljanju, o vezeh s pomočjo čepov, o mozničenju in 

lepljenju. Prav tako so ţe spoznali mehanske lastnosti lesa, kot so trdota, trdnost, 

cepljivost, proţnost in ţilavost. Ker je les nehomogen material, so te lastnosti zelo 

odvisne od smeri lesnih vlaken pri preizkušancih, kar je potrebno upoštevati pri izvedbi 

preskusov in izdelavi uporabnih predmetov. Ţe poznano nadgradimo, preverimo in 

uporabimo pri praktičnem delu.  

 

Izvedba. Projektno učno delo je bilo izbrano kot najprimernejša sistemska metoda 

poučevanja. Učenci izvedejo eksperimente oziroma preskuse natezne in upogibne 

trdnosti lepljenih spojev. Rezultate in ugotovitve nato uporabijo za izdelavo 

obešalnikov, kot primer uporabe pridobljenih znanj za izdelavo uporabnega praktičnega 

predmeta. Dva študenta PeF sta ves čas neposredno vključena pri preskušanjih, pri 

uporabi orodij, naprav in strojev, pri obdelavi gradiv ter pri vrednotenju dela in 

končnega izdelka. Projektni pouk je primeren za pridobivanje spretnosti in znanja o 

trdnosti lesa in lepilnih spojev ter za razvoj interesov, ustvarjalnosti in sposobnosti 

učencev take starosti pri TD.  

 

Cilji TD. V okviru TD ponovimo minimalne standarde znanja iz šestega razreda, sklop 

Načrtovanje in izdelava predmeta iz lesa: razlikovati obravnavane vrste lesa, njihove 

osnovne značilnosti in polizdelke (MS1), opisati pridobivanje lesa ter prednosti in 

slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi (MS2). Ob varni uporabi merilnih 

pripomočkov, obdelovalnega orodja in strojev izbrati za izdelavo predmeta ustrezne 

polizdelke iz lesa ter ustrezne delovne postopke (MS3). Pri temeljnih standardih znanja 

iz šestega razreda, sklop Načrtovanje in izdelava predmeta iz lesa; ponovimo in 

nadgradimo znanja: razčleniti problem in poiskati najustreznejšo rešitev za izdelavo 

preprostega funkcionalnega oziroma uporabnega predmeta iz lesa (TS1), razloţiti 

fizikalne in mehanske značilnosti preskušancev (TS2). Pri izvajanju dejavnosti na TD 

ponovimo tiste vsebine, ki so pomembne za razumevanje in nadgradnjo znanj o 

mehanskih lastnostih lesa in trdnosti lepilnih spojev. Pri izdelavi predmeta iz lesa je 

potrebno, da učenci izberejo polizdelke, ki so najprimernejši za predviden izdelek. 



 63 

Polizdelki imajo lahko različne tehnične lastnosti, ki so (mehanske lastnosti – trdota, 

trdnost, cepljivost, proţnost in ţilavost ter fizikalne lastnosti – vlaţnost, gostota, 

prevodnost in delovanje lesa ). Pri sami izdelavi obešalnikov ponovimo in izpopolnimo 

znanje o ţaganju, vrtanju in brušenju. Osnovna znanja o lepljenju nadgradimo s 

preizkušanjem lepilnih spojev. Ugotovimo, da lepilni spoji različno prenašajo 

obremenitve. Poleg vrste obremenitve na kvaliteto lepljenega spoja vpliva tudi 

tehnologija lepljenja. V praksi se največkrat dosledno drţimo navodil proizvajalca 

lepila. V splošnem pa je pomembna vrsta lepila, natančnost prileganja, čistoča in 

gladkost prilegajočih površin, debelina nanešenega lepila, temperatura zraka, lesa in 

lepila, vlaţnost lesa, odprti čas, čas stiskanja in čas zorenja lepilnega spoja ter ploščina 

lepljene zveze. Lepilni spoji slabše prenašajo natezne in upogibne obremenitve, boljše 

pa tlačne in striţne. Učenci spoznajo, da pravilno razumevanje, natančnost, doslednost 

in vztrajnost pomembno vpliva na kvaliteto lepilnega spoja in celotnega izdelka.  

 

Potek TD. Pri ponovitvi usvojenih vsebin izpostavimo pomen mehanskih lastnosti lesa, 

vpliv vlaţnosti lesa na kvaliteto lepljenja, pojav velikih sil med molekulami lesa in 

lepila ter pomen upoštevanja vseh zahtev o izvedbi lepilnih spojev. Vprašanja so široko 

zasnovana, laţja in odprtega tipa, da omogočajo hitro in razumljivo ponovitev znanj, ki 

so na tem tehničnem dnevu pomembna, priloga 11.3., V.1. 

 

Pri uvajanju je pomembno, da lahko v predvidenem času ST1 v obliki pogovora 

mobilizira znanje učencev in prikaţe pomen problematike, ki jo na tem TD 

obravnavamo. Les je ţe dolgo pomembno gradivo v vsakdanjem ţivljenju zaradi 

številnih prednosti, ki jih ima pred ostalimi gradivi. Zaradi lepljenja so lahko izdelki 

večjih dimenzij, bolj homogeni, uporabimo lahko tudi manjše kose lesa in manj 

kvaliteten les. S pomočjo kratkega video posnetka, priloga 11.3., V.2., ker je tak način 

prikaza učencem blizu, ST2 motivira učence tako, da jim pribliţa dejavnosti, ki so 

povezane s TD. Video posnetek lahko na poseben način poveţe delo v gozdu in pri 

izdelavi polizdelkov z delom v delavnici. Učni smoter izdelave treh obešalnikov 

različnih dimenzij je, da pridejo do izraza različne stopnje zahtevnosti izdelka.  

 

S porušitveno metodo ugotavljamo natezno in upogibno porušno trdnost lepilnega 

spoja. Da bi pri usvajanju praktično izmerili porušno silo pri nateznih obremenitvah je 

potrebno izdelati več preizkušancev. Rezultati pokaţejo, da je za trdnost lepilnega spoja 
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pomembna ploščina in čas stiskanja. Na kvaliteto lepljenja vplivajo tudi razne napake, 

ki jih pri delu naredimo. Tudi pri merjenju porušne upogibne sile ugotovimo, da je 

ploščina lepilnega spoja pomembna. Pri upogibu konzolno vpetega preskušanca, je 

pomembna tudi ročica, na kateri deluje sila in kako je obrnjen pravokotni prerez 

lepljenega spoja (širina pravokotnega prereza je manjša od višine ali obratno). Podatke 

sproti beleţimo v dane tabele, da bi jih lahko kasneje uporabili, priloga 11.3., V.3. in 

V.2-7.  

Pri urjenju učenci izdelajo v treh skupinah tri različno zahtevne obešalnike. Pri tem 

uporabijo tudi znanje in rezultate, pridobljene pri izvedbi nateznih in upogibnih 

preskusov. Kriteriji uspešnosti so učencem znani pred začetkom izdelave in so 

sestavljeni tako, da lahko ocenjujemo uspešnost posamezne skupine glede na  

dejavnosti, ki potekajo od začetka dela do predstavitve končnega izdelka, priloga 11.3., 

V.4.1. Oba študenta pomagata izbrati najprimernejše polizdelke za izdelavo 

zamišljenega obešalnika, ki mora imeti vsaj dva lepljena spoja. Učenci skupaj s 

študentoma tudi laţje ugotovijo, kateri spoj je obremenjen na nateg in kateri na upogib. 

Koristno je tudi, da oba študenta pomagata pri ţaganju s strojno ali ročno ţago, pri 

vrtanju na vrtalnem stroju ali z ročnim vrtalnim strojem ter pri brušenju na brusilnem 

stroju ali ročno. Zaradi kompleksnosti problematike učenci skupaj s študentoma 

izvedejo preizkus namembnosti obešalnika. Ugotavljajo, ali se obešalnik poruši, ko ga 

obremenijo s haljo, ki ji damo v ţepa na vsako stran uteţ po 0,5 kilograma. Pri testiranju 

obešalnikov se zavedamo, da je lepilni spoj, ki je obremenjen na upogib, manj 

obremenjen na obešalniku s krajšim razponom. 

 

Pri ponavljanju trije vodje skupin v predvidenem času predstavijo delo in rezultate, ki 

so jih njihove skupine dosegle. Da ne bi zašli od zastavljenih ciljev, jim naročimo, da 

poleg namena in imena izdelka opišejo tudi obremenitve lepilnih spojev na obešalniku, 

teţave pri izdelavi in predloge za drugačne rešitve naloge.  

 

Da bi dobili takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti dela na TD, preverimo znanje 

učencev s pomočjo učnega lista 1. Pri preverjanju študent ugotavlja, če učenci 

razumejo, da je trdnost lepljenega spoja na preizkušancu in izdelku, ki je obremenjen na 

nateg odvisna od sile in ploščine lepljenega spoja. Drugi študent preverja, če učenci 

razumejo, da je trdnost lepljenega spoja, ki je obremenjen na upogib pri preskušancih in 

pri obešalniku odvisna od sile, ročice ter od širine in višine pravokotnega lepilnega 
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spoja. Pri preverjanju ţelimo ugotoviti tudi razumevanje, kako vpliva nehomogenost 

lesa na njegove lastnosti ter zakaj moramo les sušiti pred lepljenjem, priloga 11.3., V.5. 
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7 DISKUSIJA 

 

Doseganje zadanih ciljev C1-C5 iz poglavja 1.2 je obrazloţeno v nadaljevanju po 

posameznih ciljih. 

 

C1: Določiti tehniškim dnevom podobne dejavnosti, ki se izvajajo v osnovnih in 

srednjih šolah v Nemčiji in Angliji.  

 

Ta cilj je bil doseţen s pomočjo pregleda literature [18-24]. V literaturi so navedene 

dejavnosti v Nemčiji in Angliji, ki so podobne našim tehniškim dnevom. Podobnosti 

smo primerjali na vsebinski in formalni ravni. Ugotovitve so navedene v poglavju 

Tehniški dnevi v tujini. Iz pregleda lahko zaključimo, da imajo v Nemčiji in Angliji 

podoben vsebinski pristop na področju tehnike kot v naših šolah. Naš pristop na 

tehniških dnevih je primerljiv z njihovim načinom dela, saj se pri pouku tehnike 

posluţujejo podobnih raznovrstnih prijemov, ki jih izvajamo pri nas. Največje razlike so 

opazne na formalni ravni. Pri njih ni določeno enotno ime za predmet, število ur v 

posameznem letniku in druge formalnosti, ampak je več prepuščeno posamezni šoli in 

učitelju.   

 

C2: Ugotoviti interes in priljubljenost dnevov dejavnosti v slovenskih OŠ.  

 

Med učenci in učitelji smo izvedli anketo. V anketnem vprašalniku za učence smo na 

prvo vprašanje o stopnji zanimivosti tehniških dnevov iz odgovorov ugotovili, s kakšno 

oceno so učenci ocenili zanimivost tehniških dnevov. V anketnem vprašalniku za 

učitelje so v odgovorih na četrto vprašanje učitelji navedli svoje mnenje o 

najprimernejšem številu tehniških dnevov v šolskem letu. Iz teh odgovorov smo 

ugotovili, da so tehniški dnevi priljubljeni in sprejeti tako s strani učencev kot učiteljev. 

Učenci so jih ocenili bolje kot pouk TIT. Tudi vsi drugi dnevi dejavnosti so dobili dobro 

oceno. Učitelji pa se strinjajo s predpisanim številom tehniških dni v posameznih 

razredih.  

 

C3: Narediti primerjavo med dnevi dejavnosti glede na tehniške dneve v 

slovenskih OŠ. 
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Cilj je bil doseţen. Učenci so v anketnem vprašalniku na enak način ocenili tudi ostale 

tri dneve dejavnosti, tako smo lahko izvedli primerjavo med njimi glede na tehniške 

dneve. Ugotovili smo, da so učenci tehniške dneve ocenili bolje kot kulturne in 

naravoslovne dneve in slabše kot športne dneve.   

 

C4: Ugotoviti ţelje učencev in učiteljev za sodelovanje s študenti na tehniških 

dnevih. 

 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika lahko ugotovimo, da si učenci ţelijo pomoč 

študentov. Najbolj si ţelijo pomoči pri načrtovanju dela, pri pravilni uporabi orodja in 

pri izdelavi izdelka.  

 

Ţelje učiteljev za sodelovanje s študenti na tehniških dnevih smo ugotovili iz odgovorov 

na anketna vprašanja za učitelje od 7-10. Tukaj učitelji odgovarjajo, ali si ţelijo, da 

študentje sodelujejo na tehniških dnevih, ali si ţelijo biti študentom mentor, katera 

oblika sodelovanja s študenti je najprimernejša ter katero je optimalno število študentov, 

ki naj bi sodelovali na posameznem tehniškem dnevu. Učitelji si ţelijo sodelovati kot 

mentor z dvema študentoma PeF. Ocenjujejo, da je pomoč in sodelovanje študentov 

dobrodošlo in koristno za učence, učitelje in študente.  

 

Z odgovori učencev in učiteljev smo lahko zadovoljni, saj predstavljajo vzpodbudo za 

še večjo uveljavitev sodobnih načinov poučevanja TIT. 

 

C5: Izdelava predlogov za izvedbo tehniških dnevov, kjer bi lahko sodelovali 

študentje PeF.  

 

Podana sta dva predloga moţnih primeriov tehniških dnevov, kjer je predvideno 

sodelovanje študentov tehnike PeF. Takšna tehniška dneva še nista bila izvedena. Ker 

imajo pri nas tehniške dneve le osnovne šole, je predvideno, da se oba tehniška dneva 

izvedeta na osnovni šoli. Na zainteresiranih srednjih šolah se namreč tehniški dnevi 

izvajajo le za osnovne šole. Pri pripravi predlogov za oba tehniška dneva smo 

upoštevali tudi predloge učencev navedene v anketi in izkušnje na tem področju v 

Nemčiji in Angliji, ki smo jih pridobili iz literature.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Ugotovimo lahko, da so tehniški dnevi v devetletki ţe uveljavljeni in sprejeti s strani 

učencev in učiteljev. Sodobnejši pristopi k učenju so se z uvedbo tehniških dnevov še 

bolj uveljavili tudi na področju tehnike. Vsebinsko podobne dejavnosti, kot so naši 

tehniški dnevi, poznajo tudi v Nemčiji in Angliji, le da so v njihove osnovne in srednje 

šole te dejavnosti vključene nekoliko manj formalno in se tudi razlikujejo v odvisnosti 

od lokalnega okolja.  

 

Pri nas si učenci in učitelji TIT ţelijo sodelovanja s študenti PeF tudi pri tehniških 

dnevih. Konkretno sta predstavljena dva predloga za izvedbo tehniškega dneva, kjer bi 

bili vključeni tudi študentje. Kljub pripravljenosti na vseh straneh za dobro sodelovanje 

pri zagotavljanju kakovostne pedagoške prakse za študente so pri izvajanju pogosto 

teţave. Nujna je zato sistemska rešitev, ki bo bolje določila dolţnosti in pravice vseh 

sodelujočih ter zmanjšala nepotrebno delo in negotovost.  

 

Dejavnosti na tehniških dnevih je potrebno tudi naprej primerjati s podobnimi 

dejavnostmi v tujini in jih posodabljati. Nekatera področja tehnike se zelo hitro 

razvijajo, mi pa moramo s temi novostmi aţurno seznanjati tudi učence, da smo lahko 

aktualni in da ostaja področje tehnike zanimivo in privlačno. Načini poučevanja morajo 

biti raznovrstni in se spreminjati, da lahko dosegamo dobre rezultate. 

 

S pomočjo ankete je mogoče od udeleţencev tehniških dnevov pridobiti številna 

koristna priporočila, nasvete in usmeritve. Dobro je, da so anketna vprašanja skrbno 

izbrana in vedno aktualna. S pomočjo anketnih vprašanj ţelimo spoznati obravnavano 

problematiko iz različnih zornih kotov. V tej nalogi so postavljena vprašanja skladna z 

izbranimi cilji, čeprav je med najpomembnejšimi vprašanji način vključitve študentov 

PeF pri tehniških dnevih. Na večino vprašanj so odgovori pričakovani. Z novimi 

vprašanji bi lahko zbrali še več spoznanj, ki so jih pri praktičnem delu pridobili 

anketiranci. Odgovore na anketna vprašanja je potrebno obravnavati povezano, saj v 

danih okvirih nekaterih predlaganih rešitev ni mogoče vedno upoštevati.   



 70 



 71 

9  LITERATURA IN VIRI  

 

1  A. Šverc in ostali, Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri (Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in 

šport, 2007).  

2  M. Zver, Kjučni dosežki na področju vzgoje in izobraževanja ter športa in mladine v 

Sloveniji v obdobju 2004-2008 (Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008).  

3  S. Zajc, Tehniški dnevi od 1. do 5.razreda osnovne šole (Ljubljana, zavod RS za šolstvo, 

2006).  

4  F. Florjančič in ostali, Tehniški dnevi od 6. do 9. razreda v devetletni osnovni šoli 

(Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2005).  

5  H. Novak, V. Ţuţej, V. Z. Glogovec, Projekno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih 

šolah (Radovljica, Didakta, 2009).  

[6] A. Papotnik in ostali, Učni načrt - Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002). 

[7] A. Širec, Ravnatelj v okovih zakonodaje (Ljubljana, Šola za ravnatelje,1999). 

8  M. Valenčič Zuljan in ostali, Učitelj mentor v sistemu pripravništva (Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2006). 

9  B. Lipuţič, Evropska šola med državo in civilno družbo – Upravljanje izobraževalnih 

sistemov (Nova Gorica, Educa, 1997). 

10  A. Volk Korţe in ostali, Partnerstvo fakultet in šol kot spodbuda profesionalnemu razvoju 

učiteljev  (Maribor, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2007). 

11  K. S. Ermenc, Z. Cencen, B. Klančnik, Priprava izvedbenega kurikulum (Ljubljana, Center 

RS za poklicno izobraţevanje, 2007).  

12  Ţ. Cankar  in ostali, Športni dan (Ljubljana, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 

2008).  

13  I. Kokalj, Šola v naravi v centru šolskih in obšolskih dejavnosti (Ljubljana, ČSOD, 2008).  

14  M. Bevc, Financiranje, učinkovitost in razvoj izobraževanja (Radovljica, Didakta, 1999). 

[15] S. Sentočnik in ostali, Vpeljevanje sprememb v šole – konceptualni vidiki (Ljubljana, 

Zavod RS za šolstvo, 2006). 

[16] M. Ivanuš Grmek, M. Javornik Krečič, T. Vršnik Perše, T. Rutar Leban, D. Kobal Grum, 

B. Novak, Gimnazija na razpotju (Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2007). 

[17] C. Peklaj, Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev (Ljubljana, Filozofska fakulteta, 

Center za pedagoško izobraţevanje, 2006).  

[18] Izobraţevalni sistem v Nemčiji  

[http://www.scribd.com/doc/1340351/-description-tags-GermanCaseStudy] 



 72 

[19] Nemške zvezne deţele 

[http://www.kooperation-international.de/en/deutschland/themes/international/fub/]  

[20] Osnovne in srednje šole v Nemčiji [http://en.wikipedia.org/wiki/Hauptschule] 

[21] Nemški izobraţevalni sistem [http://www.howtogermany.com/pages/germanschools.html] 

[22] Tehnika in tehnologija v angleškem izobraţevalnem sistemu 

[http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/index.htm] 

[23] Angleški drţavni kurikulum za predmet konstruiranje in tehnologija 

[http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/Design%20and%20technology%201999%20programme

%20of%20study_tcm8-12063.pdf] 

[24] Angleški izobraţevalni sistem 

[http://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=sl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%

2Fwiki%2FEducation_in_England] 



 73 

10 STVARNO KAZALO   

A 

animacija .................................................................... 59 
anketni vprašalnik ...................................................... 45 

C 

cepljivost .................................................................... 62 

Č 

čas stiskanja................................................................ 64 

D 

dejavnosti ......................................................................5 

delitev dela ....................................................................7 

delovanje lesa ............................................................. 63 

dnevi dejavnosti ............................................................2 
drţavne šole................................................................ 35 

F 

Fischertechnik ............................................................ 60 
fizikalne lastnosti ....................................................... 63 

G 

gnane gredi ................................................................. 60 
gostota......................................................................... 63 

I 

inovativnost pri pouku ..................................................1 

K 

kroţenje ...................................................................... 58 

L 

lepilni spoji ................................................................. 63 

M 

medpredmetno povezovanje.........................................1 

mehanske lastnosti lesa ............................................. 62 

minimalni standardi znanja ....................................... 58 

model ločne ţage ....................................................... 60 
model menjalnika....................................................... 60 

N 

natezne obremenitve .................................................. 63 
navor ........................................................................... 60 

nehomogen material .................................................. 62 

nerazstavljive lesne zveze ......................................... 62 

P 

ploščina lepilnega spoja ............................................. 64 
pogonske gredi............................................................ 60 

Polizdelki .................................................................... 63 

polţevo gonilo ............................................................ 60 

preizkus namembnosti obešalnika............................. 64 
premočrtno gibanje..................................................... 58 

prestavno razmerje ..................................................... 59 

prevodnost................................................................... 63 

projektno učno delo ...................................................... 6 
proţnost ....................................................................... 62 

R 

ročica ........................................................................... 64 

S 

sila trenja ..................................................................... 57 

Š 

študenti PeF ................................................................ 69 

T 

tehnika ........................................................................... 1 
tehniški dnevi................................................................ 1 

tehnologija .................................................................. 11 

tehnologija lepljenja ................................................... 63 

temeljni standardi znanja ........................................... 58 
timsko delo.................................................................... 1 

trdnost.......................................................................... 62 

trdota ........................................................................... 62 

trenje............................................................................ 60 

U 

upogibni preizkus ....................................................... 61 

V 

varno delo ................................................................... 23 

video posnetek ............................................................ 60 

vlaţnost ....................................................................... 63 
vrtilna hitrost............................................................... 57 

vrtilni moment ............................................................ 57 

vzgojno izobraţevalno delo ....................................... 13 

Z 

zakonodaja .................................................................. 13 

zdrs .............................................................................. 59 

Ţ 

ţilavost ........................................................................ 62 

 

 



 74 

 



 I 

11 PRILOGE 

 

11.1 TEHNIŠKI DNEVI V OSNOVNI ŠOLI - UČENCI 

 

Spol : □ moški □ ţenska 

        

Razred : 

 

1. Kako zanimivi so zate našteti dnevi dejavnosti? 

(Dneve dejavnosti oceni na lestvici od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni – sploh mi 

niso zanimivi, vrednost 5 – zelo so mi zanimivi.) 

 

Kulturni dan □ 1  □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Naravoslovni dan         □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Tehniški dan         □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Športni dan           □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

2. Pri tehniških dnevih dobim več koristnih znanj kot pri običajnem pouku tehnike in 

tehnologije. (V kolikšni meri se strinjaš z navedeno trditvijo?) 

  

□ 1 – sploh ne drţi  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5 – povsem drţi 

 

3. V katerem okolju bi si želel, da poteka tehniški dan? 

(V preglednici navedena okolja oceni na lestvici od 1 do 5, pri čemer vrednost 1 pomeni 

– si ne želim, vrednost 5 – zelo si želim.) 

 

 Si sploh ne ţelim    Zelo si ţelim 

Učilnica za tehniko in tehnologijo  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Učilnica na srednji šoli □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Tehniški muzej □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Obrtna delavnica □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Proizvodnja v veliki tovarni □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Narava v okolici šole  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

4. Pri medpredmetnem sodelovanju si na tehniškem dnevu želim sodelovanja med 

predmetom tehnika in tehnologija ter naslednjimi predmeti:  

□ slovenski jezik  □ angleški jezik  □ matematika  □ fizika  □ biologija  □ kemija          

□ zemljepis  □ zgodovina  □ likovna vzgoja  □ glasbena vzgoja  □ športna vzgoja          

□ gospodinjstvo 

(Označiš lahko več odgovorov.) 

 

 

 

 

 

 



 II 

5. Katerih opravil na tehniškem dnevu te je strah zaradi možnosti nesreč ali  poškodb? 

(Vsako opravilo oceni na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni – sploh me ni strah, 

vrednost 5 – zelo me je strah.) 

 

 Sploh me 

ni strah 

   Zelo me 

je strah 

Pot iz šole na tehniški dan in vrnitev v šolo □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Delo s ročnimi noţi in škarjami za papir in tekstil □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Delo z ročnim orodjem za les, umetne snovi in kovine □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Delo z električnimi stroji □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Delo z računalnikom □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

  

6. Za katere izkušnje iz tehniških dni meniš, da so zate najkoristnejše? (Označi samo en 

odgovor.) 

 

□ spoznavanje tehničnih poklicev v resničnem okolju 

□ praktično reševanje tehniških nalog 

□ načrtovanje in delitev dela v skupini 

□ praktična uporaba znanj, ki smo se jih predhodno naučili v šoli 

□ druţenje z vrstniki v novih okoliščinah 

 

7. Ali si želiš, da bi študentje iz Pedagoške fakultete pomagali pri tehniških 

dnevih?(Označiš lahko več odgovorov.) 

 

□ Da, ţelim si pomoč pri načrtovanju dela in predloge za zanimive rešitve. 

□ Da, ţelim si pomoč pri pravilni uporabi orodja in pri učenju ročnih spretnosti. 

□ Da, ţelim si pomoč pri izdelavi izdelka. 

□ Da, ţelim si dodatno pomoč za varnost pri delu. 

□ Da, ţelim si, pomoč pri zaključni predstavitvi našega dela. 

□ Ne, pomoč študentov pri tehniških dnevih ni potrebna.  

 

8. Poleg učiteljev naše šole si na tehniških dnevih želim še sodelovanje naslednjih 

zunanjih sodelavcev: 

 

□ Vodič (po muzeju, rudniku, elektrarni,…). 

□ Srednješolski profesor (v delavnicah srednjih šol). 

□ Dijak srednje šole (v delavnicah srednjih šol). 

□ Študent Pedagoške fakultete (pomoč učencem pri njihovem delu). 

□ Znan obrtnik (pri praktični predstavitvi svojega dela). 

□ Strokovnjak iz tehničnega področja (projektant, vodja proizvodnje, inţenir,…). 

□ Nihče. 

(Označiš lahko več odgovorov.) 
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11.2 TEHNIŠKI DNEVI V OSNOVNI ŠOLI – UČITELJI 

 

Spol : □ moški □ ţenska 

 

1. Kakšen je vaš naziv in koliko let že sodelujete pri tehniških dnevih? 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Koliko bi morala biti plačana ura za pripravo, organizacijo in izvedbo tehniških dni v 

primerjavi z uro pri klasičnem načinu  poučevanja tehnike in tehnologije? 

 

□ več 

□ enako 

□ manj 

 

3. Kako ocenjujete zahtevnost posameznih opravil učitelja na tehniškem dnevu? 

(Opravila ocenite na lestvici od 1 do 5,  pri čemer 1 pomeni, da dano opravilo sploh ni 

zahtevno, 5 pa zelo zahtevno.) 

 

Izbira teme □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Priprava in načrtovanje tehniškega dneva □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Sodelovanje s starši učencev  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Sodelovanje z ostalimi učitelji na OŠ □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Sodelovanje z zunanjimi udeleţenci □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Zadolţitve v zvezi z morebitnimi nesrečami ali poškodbami □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Strokovno poznavanje izbrane teme □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Motivacija in disciplina učencev □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Predstavitev in ocena opravljenega dela □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

4. Koliko tehniških dni bi po vašem mnenju  moralo biti v enem šolskem letu za 

posamezni razred? 

 

6. razred            □ 0   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ več 

7. razred            □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ več 

8. razred            □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ več 

9. razred            □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ več 

 

 

5. Ali menite, da je pri tehniških dnevih potrebno povečati sodelovanje med osnovnimi 

šolami na eni strani in srednjimi šolami ter fakultetami na drugi strani? 

 

□ Da, sodelovanje je potrebno povečati. 

□ Ne, sodelovanje je ţe sedaj primerno. 

□ Ne, sodelovanja je ţe sedaj preveč.  
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6. Tehniški dan naj bo izveden v večini primerov: 

 

□ za vsak oddelek ločeno. 

□ za več oddelkov skupaj. 

□ za celotno šolo skupaj. 

(Označite samo en odgovor.) 

 

7. Katera vloga bi bila po vašem mnenju najprimernejša za študenta tehnike na PeF  pri 

tehniškem dnevu na osnovni šoli?(Označite samo en odgovor.) 

 

□ Študent izvede tehniški dan samostojno. 

□ Študent izvede tehniški dan ob prisotnosti mentorja. 

□ Študent pri tehniškem dnevu pomaga učencem ter se pri tem tudi sam usposablja. 

□ Študent hospitira pri tehniškem dnevu. 

□ Študent naj ne prisostvuje pri tehniškem dnevu . 

□ Drugo: ______________________________________________________________ 

 

8. Ali ste zainteresirani, da študentje v okviru študijskih obveznosti na vaši šoli izvedejo 

tehniški dan za učence pod vašim mentorstvom? 

 

□ Da, saj mi tovrstna aktivnost prinese dodatne točke pri napredovanju. 

□ Da, saj se mi poveča osebni dohodek. 

□ Da, saj je tovrstna aktivnost primeren način za samorefleksijo. 

□ Da, saj na tak način pomagam študentom pri praktičnem usposabljanju. 

□ Da, pomoč študenta je ob takšnih dnevih zelo dobrodošla. 

□ Ne (prosim, pojasnite zakaj). 

______________________________________________________________________ 

 

9. Kako bi po vašem mnenju povečali interes osnovnih šol za sodelovanje s študenti pri 

tehniških dnevih? 

 

□ Učitelji bi morali v tem primeru prejeti več točk za napredovanje. 

□ Učitelji bi morali biti finančno bolje nagrajeni, če na tehniškem dnevu sodeluje tudi 

študent. 

□ Učitelji bi morali biti v takem primeru razbremenjeni pri drugih dejavnostih na šoli. 

□ Sodelovanje med osnovnimi šolami in fakultetami, ki izobraţujejo pedagoške poklice, 

bi moralo biti dolgoročno urejeno z jasno definiranimi obojestranskimi obveznostmi. 

□ V Sloveniji bi moralo biti izbranih le nekaj osnovnih šol, ki bi bile specializirane za 

praktično usposabljanje študentov. 

□ Drugo: ______________________________________________________________ 

 

10. S kolikimi študenti tehnike iz PeF si želite sodelovati na posameznem tehniškem 

dnevu?  

 

□ Z nobenim. 

□ Z enim.  

□ Z dvema. 

□ S tremi. 

□ Z več. 



 V 

11. Kakšno pomoč Pedagoške fakultete si na tehniških dnevih za osnovne šole 

želite?(Lahko navedete tudi kje in kako pogosto si takšno pomoč želite.) 

 

 

11.3 UČNA PRIPRAVA 

UČNA PRIPRAVA 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Karolina Livk 
Šola: OŠ Spodnja Šiška 

Razred: 8. A in 8. B 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Mentor: Karolina Livk 

Datum nastopa:  21. 4. 2011 

Ura (hh:mm): 8. A: od 7.40 do 12.50  ter 8. B: od  14.10 do 19.00 

Učna tema: TEHNIČNA SREDSTVA 

Učna enota: Prenos gibanja, Spreminjanje gibanja, Prestavno razmerje  

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraţevalni cilji  

 

I1: Učenec s pomočjo modela menjalnika konstrukcijske sestavljanke 

Fischertechnik, ki ga sestavi, razišče učinek prestavnega razmerja sestavljenega 

prenosnega sistema z več zobniškimi pari (sprememba števila vrtljajev, 

sprememba smeri vrtenja, sprememba moči – vrtilnega momenta, stopenjska 

sprememba hitrosti vrtenja). 

I2: Učenec s pomočjo modela strojne ločne ţage, ki ga sestavi, pojasni delovanje 

ročičnega mehanizma (sprememba kroţnega gibanja v premočrtno, sprememba 

moči – vrtilnega momenta). 

I3: Na modelu iz I1 ali I2 opiše kinematično shemo (pokaţe prenos gibanja 

preko zobnikov in gredi). 

I4: Na modelu iz I1 ali I2 poišče pogonsko in gnano gred ter pojasni, katere so 

vzporedne, sekajoče in mimobeţne osi. 

I5: Pojasni namene gonila, iz I1 ali I2, ki ga je sestavil. 

I6: Razloţi spreminanje pogonske moči (vrtilnega momenta) na gredeh modela, 

ki ga je sestavil. 

I7: Analizira samozapornost polţastega gonila na modelu, iz I1 ali I2, ki ga je 

sestavil. 

I8: Našteje na katerih gonilih iz predstavljenih animacij nastopajo velike 

aksialne ali radialne sile na gredi. 

I9: Analizira, kako bi gonilo iz I2 s konstantno prestavo spremenili v gonilo s 

spremenljivo prestavo in kakšen vpliv ima sprememba smeri vrtenja 

elektromotorja na delovanje modela iz I2. 

I10: Pojasni na katerih gonilih iz predstavljenih animacij so zaţeljene majhne in 

na katerih velike sile trenja. 
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I11: Učenci na modelu iz I1 ali I2 ugotovijo, da nekatere naprave delujejo 

pravilno, če imajo gnane gredi drugačno število vrtljajev kot motor. 

 

Vzgojni cilji 

 

V1: pri sestavljanju gonil razvijajo pozitiven odnos do ustvarjalnega dela. 

V2: razvijajo vstrajnost in natančnost. 

 

Psihomotorični cilji 

 

P1: pri sestavljanju izdelka razvijajo delovne spretnosti. 

P2: pri delu oblikujejo sposobnosti za ustno, pisno in grafično sporazumevanje.  

 

Minimalni in temeljni standardi znanja 

 

M1: imenovati različne vrste zobnikov in navesti njihovo uporabo. 

T1: določiti prestavno razmerje. 

T2: na ročičnem gonilu določiti vrste gibanj in opisati prenos moči.  

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  kombinirana (utrjevanje, vadenje, nadgradnja, 

sistematiziranje). 

Učne oblike:  frontalna, individualna, skupinska.  

Učne metode:  razgovor, demonstracija, praktično delo. 

Strategija pouka:  proučevanje naprave, konstrukcijska naloga, delovna 

naloga. 

Delovne tehnike:  načrtovanje, sestavljanje. 

Novi pojmi in posplošitve:  prestava, reduktor, multiplikator, variator, prenosni 

mehanizem strojne ţage, menjalnik, ročica izsrednika.  

Korelacija:  fizika. 

Učila/pripomočki:  model veriţnega gonila, model zobniškega para, model 

polţastega prenosa, model motorja z notranjim 

izgorevanjem, model jermenskega prenosa, strojna 

stiskalnica, model menjalnika, model ločne ţage, 

računalnik, projektor, sestavljanke Fischertechnik, 

učbenik, Literatura [1, 2], učni listi, priloga V.1.1 in 

V.1.2. 

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB, ravnilo, šestilo. 

Obdelovalno orodje:  / 

Naprave:  / 

Stroji: / 

Gradiva (materiali): modeli sestavljenke Fischertehnik, priloga V.3.2 in V.3.3. 

Varstvo pri delu: / 

 

Literatura:   
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Za učenca: 

 

[1] B. Aberšek in ostali, Tehnika 8: Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu 

devetletne osnovne šole ( Ljubljana, DZS, 2002). 

[2] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 8: Učbenik za 8. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 

 

Za učitelja: 

 

[3] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002). 

[4] P. Četina, A. Kostanjšek, Snovanje in konstruiranje 4: Učbenik za 4. letnik   

predmeta Snovanje in konstruiranje v programu Strojni tehnik (Ljubljana, Tehniška 

zaloţba Slovenije, 2007).  

[5] D. Kolarič, P. Brecl, Tehnika in varnost: Strojni elementi (Maribor, Prometna šola, 

2006).  

[6] J. Flašker, S Pehan, Prenosniki moči (Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2005). 
  

 

IV. POTEK UČNE URE (225 min) 

 
0 PONOVITEV USVOJENIH VSEBIN (15 min) 
 

Mentor (ME): Priprava delovnega lista s pomočjo katerega preveri poznavanje zakonitosti in pojmov ter 

morebitne pomankljivosti odpravi,  priloga V.1.1. 

 

(ME razdeli učne liste. Učenci rešijo celoten list. Mentor  z metodo razgovora ugotovi predznanje 

učencev.)  

 

1 UVAJANJE (30min) 
 

Študent 1 (ST1): Prikaz animacije 1, priloga V.2.1. 

 
(Demonstracija delovanja ročičnega mehanizma in verižnega prenosa. Z metodo razgovora preko 

postavljanja vprašanj dosežemo obnovitev pojmov vezanih na predstavljeno gonilo.) 

 
ST1:  Vprašanje (VP) 1, Taksonomska stopnja (TS) 2: Ali se pogonski in gnani zobnik vrtita v isto smer? 
(Da. Če se veriţni zobnik na pogonski gredi vrti v smeri urinega kazalca se tudi veriţni zobnik na gnani 

gredi vrti v smeri urinega kazalca in obratno.) 

 

VP2(2): Ali se gnana gred vrti hitreje ali počasneje kot pogonska? (Gnana gred se vrti počasneje kot 

pogonska, ker ima zobnik na gnani gredi večje število zob kot zobnik na pogonski gredi. Veriţna gonila 

uporabljamo pri kolesih, motornih kolesih, kmetijskih strojih, transportnih napravah ker omogočajo 

natančen prenos med gredema, ki sta si bolj oddaljeni.) 

 

VP3(2): V kakšno gibanje spremeni ročično gonilo vzdolţno gibanje bata? (Ročično gonilo spremeni 

vzdolţno gibanje bata v kroţno gibanje pogonske gredi. 

Pogonska gred se zavrti za pol obrata (180°), ko opravi bat en takt. Dolţina ročice na kolenasti gredi je 

odvisna od hoda bata.) 

 

ST1: Prikaz animacije 2, Priloga V.2.2. 

 

(Demonstracija delovanja jermenskega gonila. Z metodo razgovora preko postavljanja vprašanj 

dosežemo obnovitev pojmov vezanih na predstavljeno gonilo.) 
 



 VIII 

ST1: VP4(2): Ali se jermenica z največjim premerom vrti hitreje kot jermenica z najmanjšim premerom?  

(Ne. Vrtilna hitrost jermenic je odvisna od njihovega premera. Hitreje se vrtijo tiste jermenice, ki imajo 

manjši premer. Jermenska gonila uporabljamo pri prenosu gibanja na večje razdalje. V praksi jih srečamo 

pogosto pri kmetijskih strojih.) 

 

VP5(1): Ali se gibanje z ene jermenice na drugo prenaša zaradi trenja ali zaradi oblike? (Gibanje se 

prenaša z ene jermenice na drugo zaradi trenja med jermenicami in jermenom. Poleg ploščatih jermenov 

se najpogosteje uporabljajo še klinasti in zobati jermeni. Zobate jermene uporabljamo pri strojih, kjer 
ţelimo imeti stalno enako prestavno razmerje. Pri klinastih in ploščatih jermenih pa se lahko pojavi zdrs.)  

 

VP6(1): Naštej nekaj materialov iz katerih se izdelujejo jermeni. (Jermeni so izdelani največkrat iz usnja, 

gume, tekstila ali plastov. Material za jermene mora biti elastičen, uporabljamo tudi kompozitna gradiva. 

Jeklene ţice v jermenih iz gume ali plastov povečajo natezno trdnost jermenov.) 

 

ST2: Prikaz animacije 3 ter slike 1. , priloga V.2.3 in V.3.1. 

 

(Demonstracija delovanja tornega  gonila. Z metodo razgovora preko postavljanja vprašanj dosežemo 

obnovitev pojmov vezanih na predstavljeno gonilo.) 

 

ST2: VP1(4): Kako se prenaša gibanje iz pogonskih koles na gnano kolo, ki je nameščeno na vijačno 

vreteno stiskalnice? (Če ţelimo, da se orodje stiskalnice premika navzdol moramo s pomočjo menjalnega 

mehanizma premakniti pogonski kolesi v aksialni smeri tako, da eno kolo pritiska na gnano kolo, kar 

povzroči, da se zaradi trenja prične vrteti tudi gnano kolo in tako premakne vijačno vreteno in orodje 

stiskalnice navzdol.  

Če ţelimo, da se orodje stiskalnice premika navzgor moramo s pomočjo menjalnega mehanizma 
premakniti pogonski kolesi v nasprotni smeri kot za gibanje navzdol tako, da drugo pogonsko kolo 

pritiska na gnano kolo, kar povzroči, da se zaradi trenja prične vrteti tudi gnano kolo in tako premakne 

vijačno vreteno in orodje stiskalnice navzgor.  

Če se pogonski kolesi vrtita v srednji nevtralni legi se ne dotikata gnanega tornega kolesa in se zato 

vijačno vreteno z orodjem ne premika niti navzgor niti navzdol.) 

 

VP2(4): Ali je hitrost gibanja vijačnega vretena stiskalnice v smeri navzdol med obratovanjem vedno 

enaka? (Ne. Ko je orodje v skrajnem zgornjem poloţaju, pogonsko kolo pritiska na gnano kolo na mestu 

z manjšim premerom kot pritiska takrat, ko je orodje v skrajnem spodnjem poloţaju. To je vzrok, da se 

vijačno vreteno premika navzdol med obema skrajnima legama vedno hitreje.)                                                                                                                                                             

 

VP3(1): Kako izračunamo prestavno razmerje med pogonskim in gnanim tornim kolesom? 

(Prestavno razmerje dobimo, če premer gnanega kolesa delimo s premerom pogonskega kolesa.  

Zanimivo je, da se med obratovanjem premer kroga, kjer se kolesi dotikata, stalno spreminja. Ker se 

premer pogonskega kolesa med obratovanjem stalno spreminja, se tudi prestavno razmerje stalno 

spreminja.)  

 
ST2: Prikaz animacije 4, priloga V.2.4. 

 

(Demonstracija delovanja polžastega gonila. Z metodo razgovora preko postavljanja vprašanj dosežemo 

obnovitev pojmov vezanih na predstavljeno gonilo.) 

 
 

VP4(2): Kolikokrat se zavrti polţ, če zavrtimo polţevo kolo, ki ima 18 zob za en vrtljaj? (Polţ se bo 

zavrtel 18-krat, ko bo polţev zobnik napravil en obrat. Prestavno razmerje je zato 18:1.)  

 

VP5(2): Ali je pogonska moč (vrtilni moment) večji na pogonski ali gnani gredi polţevega gonila? 

(Vrtilni moment je na gnani gredi veliko večji kot na pogonski gredi, ker se gnana gred vrti počasneje kot 

pogonska.  Počasnejša gnana gred lahko zato premaguje zelo velike obremenitve. Praviloma namestimo 

zavore na pogonsko gred, ker ima pogonska gred veliko manjši vrtilni moment kot gnana gred.) 

 

VP6(1): Ali lahko polţa namestimo na gnano gred? (Ne. Polţ je vedno nameščen na pogonsko gred. V 

zobniškem paru je polţ vedno pogonski, valjasti polţev zobnik pa gnani. Polţevo gonilo je 

samozaporno.) 
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1.1 Mobilizacija znanja  
 

ST1: VP1: V kakšnim enotah merimo vrtilno hitrost? (V obratih na minuto [min
-1

], v obratih na sekundo 

[s
-1

].) 

 

VP2: Kolikšna je pot jermena, ko naredi jermenica en obrat? (Jermen se premakne za razdaljo, ki je enaka 

πd (pri čemer je d  premer jermenice).) 

 
VP3: Od česa je odvisna sila trenja? (Sila trenja je odvisna od velikosti sile, ki deluje pravokotno na 

podlago in od koeficienta trenja, ki je odvisen od vrste materiala, hrapavosti materiala, maziv itd.) 

 

ST2: VP1: Kako izračunamo vrtilni moment? (Vrtilni moment je produkt med silo in ročico.) 

 

VP2: Kako imenujemo strojni element, ki omogoča vrtenje osi in gredi? (Strojni element, ki omogoča 

vrtenje osi in gredi se imenuje leţaj. Leţaje delimo na drsne in kotalne.) 

 

VP3: Kdaj sta dve osi mimobeţni? (Dve osi sta mimobeţni, če ne leţita na isti ravnini in nimata nobene 

skupne točke.) 

(Obnovimo vse tiste pojme in zakonitosti, ki so pomembni za nadaljne nadgrajevanje znanja). 

 

1.2 Motivacija  
 

(ST1:Prikaz delovanja modela ločne žage iz sestavljanke Fischertechnik, priloga V.1.6). 

 

(ST2:Prikaz delovanja modela menjalnika iz sestavljanke Fischertechnik, priloga V.1.7.)  
 

1.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra  

 
ME s pomočjo konstrukcijske sestavljanke Fischertechnik napove, da bodo učenci po skupinah gradili 

model menjalnika in model strojne ločne ţage ter na ta način razširili, poglobili in sistematizirali nekatera 

znanja o tehničnih sredstvih, ki so jih ţe pridobili pri pouku TIT.  

 

 
2 USVAJANJE (30 min)  

 

2.1. Spreminjanje gibanja  
 

ST1: Najprej obravnavamo gonila za spreminjanje kroţnega v premo gibanje. 

 

(ST1: Predstavitev prenosnega mehanizma strojne ločne žage, priloga V.2.5.) 

 
Kroţno gibanje se prenese iz pogonske gredi elektromotorja na gnano gred s pomočjo zobniškega 

reduktorja. Manjša jermenica ima zato veliko manjše vrtljaje, kot jih ima gred elektromotorja. Iz manjše 

jermenice se gibanje prenese na večjo jermenico s pomočjo klinastega jermena. Na isti gredi, kot je 

pritrjena večja jermenica je tudi ročica izsrednika, ki skupaj s povezovalnim drogom spreminja kroţno 

gibanje v premočrtno. Ločna ţaga ţaga okrogel jeklen profil. Hod ţage je odvisen od dolţine ročice 

izsrednika. 

 

Naloga 1: Reši učni list 2 – I Strojna ločna ţaga, priloga V.1.2. 

 

(ST1 razdeli učni list 2, priloga V.1.2. Po določenem času ST1 preveri uspešnost podajanja snovi tako, da 

za vsako vprašanje poglavja I. Strojna ločna žaga, pozove drugega učenca k odgovoru. Zmotno 

razumevanje skupaj odpravijo z vodenjem ST1.) 

 

2.2. Prenos gibanja  
 

ST2:  Sledi obravnava prenosa gibanja pri menjalniku. 

 

(ST2: Predstavitev menjalnika, priloga V.2.6.) 
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Menjalnik ne spada med gonila s konstantno prestavo, ampak med gonila s spremenljivo prestavo. Iz 

motorne gredi se vrtenje prenese preko zobniškega para na vmesno gred, ki se stalno vrti skupaj s še tremi 

zobniki, ki so na vmesno gred pritrjeni. Ko s prestavno ročico premaknemo gnano gred v aksialni smeri 

tako, da je v ubiranju največji zobnik iz gnane gredi, se gnana gred vrti najpočasneje (prva prestava). Ko 

je v vprijemu srednji zobnik gnane gredi je menjalnik v drugi prestavi. Pri tretji prestavi je v vprijemu 

najmanjši zobnik na gnani gredi. Menjalnik je v četrti prestavi, ko s sklopko poveţemo neposredno 

pogonsko in gnano gred. V vzvratni prestavi je menjalnik takrat, ko sta v vprijemu zobnika za prvo 

prestavo, vendar preko posebnega manjšega zobnika, ki je nameščen na posebni gredi.  
 

Naloga 2 : Reši učni list 2 – II Menjalnik, priloga V.1.2. 

 

(ST2 razdeli učni list 2, priloga V.1.2. Po določenem času ST2 preveri uspešnost podajanja snovi tako, da 

za vsako vprašanje poglavja II. Menjalnik,  pozove drugega učenca k odgovoru. Zmotno razumevanje 

skupaj odpravijo z vodenjem ST2.) 

 

3 URJENJE (90 min) 

 
Sestavljanje modelov s pomočjo Fischertechnik sestavljank. Delo poteka skupinsko. Polovica učencev v 

razredu izdeluje model strojne ločne ţage, druga polovica pa model menjalnika. Število učencev v 

posamezni skupini je od 3 do 4. ST1 pomaga učencem pri sestavljanju modela ţage, ST2 pa pomaga 

učencem pri sestavljanju modela menjalnika. Odgovarjata na vprašanja učencev ter jim ob njihovem 

nerazumevanju dodatno pojasnjujeta.  

 

Kriteriji uspešnosti , priloga V.4.1. 

 
(ST1 učencem pove  kriterije uspešnosti, priloga V.4.1, navodila za uporabo sestavljank in  pričakovanja 

kakšen izdelek se od njih pričakuje.) 

 

 

Naloga 1: Sestavi model strojne ločne ţage, ki jo preko reduktorja in ročičnega mehanizma poganja 

elektromotor. Sestavljeni model preskusi, če pravilno deluje. Preskusi tudi delovanje modela ob 

spremembi smeri vrtenja elektromotorja , priloga V.3. 2 (I2, I3, I4, I5, I6, I7, I9, I10 in I11). 

 

(Učenci izvedejo nalogo 1.) 

 

Izvedba: Model motorne ločne ţage poganja elektromotor, ki ga krmilimo z menjalnim stikalom.  

Različna smer vrtenja elektromotorja ne spremeni delovanja ţage. Model motorne ločne ţage je iz 

kostrukcijske zbirke Fischertechnik Profi Mechanic + Static. 

 

(ST1 preveri, če model pravilno deluje in če  sprememba smeri vrtenja motorja ne spremeni funkcije 

delovanja modela.) 

 
(ST2 učencem pove kriterije uspešnosti, priloga V.4.1, navodila za uporabo sestavljank in pričakovanja 

kakšen izdelek se od njih pričakuje.) 

 

Naloga 2: Sestavi model menjalnika, ki ga preko reduktorja poganja elektromotor, prestavo pa se na 

menjalniku izbira s pomočjo prestavne ročice. Sestavljeni model preskusi, če pravilno deluje pri vseh 

prestavah. Preskusi tudi delovanje modela ob spremembi smeri vrtenja elektromotorja, priloga V.3. 3 (I1, 

I3, I4, I5, I6, I7, I10 in I11). 

(Učenci izvedejo nalogo 2.) 

Izvedba: Model menjalnika poganja elektromotor, ki ga krmilimo z menjalnim stikalom. Različna smer 

vrtenja elektromotorja spremeni smer vrtenja pogonske in gnane gredi. Model menjalnika je iz 

konstrukcijske zbirke Fischertechnik Profi Mechanic + Static. 

 

(ST2  preveri, če model pravilno deluje pri vseh prestavah in  če sprememba smeri vrtenja motorja ne 

spremeni funkcije delovanja modela.) 

 

 

 

4 PONAVLJANJE (30 min) 
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Mentor vodi predstavitev tako, da vsak član posamezne skupine predstavi vsem ostalim udeleţencem TD 

po en del naloge, ki so jo kot skupina izdelali. Ustna predstavitev naj obsega naslednje obvezne sestavine: 

1. imenovanje izdelka,  

2. namen izdelka v vsakdanjem ţivljenju,  

3. imenovanje uporabljenih gonil na modelu,  

4. opis delovanja modela, 

5. razmislek o tem, kaj bi na modelu lahko naredili drugače. 
 

ME: vprašanja:  

1. I1, (5): Zakaj avtomobili potrebujejo menjalnik? 

2. I1, I3, (4): Koliko prestav ima vaš model menjalnika? Opiši njegovo delovanje. 

3. I1, (4): Koliko zobnikov je potrebnih, da se gnani zobnik vrti v isto smer kot pogonski zobnik? 

4. I1, I3, I5, (4): Kaj moramo narediti, če ţelimo imeti vzvratno prestavo? 

5. I1, (4): Kako spremenimo vrtilno hitrost gnane gredi? 

6. I1, I5, (6.): Kako bi po vašem mnenju model menjalnika lahko še izpopolnili? 

  

7. I2, (5): Pri katerih gonilih, ki si jih uporabil pri modelu ţage, si najbolj zmanjšal vrtljaje gnane gredi?  

8. I2, I11, (4): Kako bi lahko spremenili hitrost premočrtnega gibanja ţage?  

9. I2, (5): Pojasni, zakaj si pri sestavljanju modela ţage uporabil različna gonila.  

10. I2, (2): Koliko meri dolţina ročice na vašem ročičnem mehanizmu? 

11. I8, (4): Pojasni, katere gredi so pri delovanju ţage najbolj obremenjene v radialni smeri.  

12. I2, I11, (6): Kako bi po vašem mnenju model ţage lahko še izpopolnili? 

 

(ME med predstavitvijo modelov skupaj z učenci ponovi obravnavano snov. Ob koncu izlušči bistvene 
značilnosti in povzame rezultate opravljenega dela.) 

 

5 PREVERJANJE (30 min) 
 

Primeri nalog za preverjanje znanja , priloga V.5. 

 

(ST1 z  nalogami št. 3, 5, 6, 7 in 8  preveri  uspešnost doseganja zadanih učnih ciljev.  

ST2 z nalogami št. 1, 2, 4 in 9 preveri uspešnost doseganja zadanih učnih ciljev.) 

 

 

 

V. PRILOGE 

 
V.1 Učni listi 

 

1.  

 
Prenos gibanja od motorja do orodja 

 
Učni list 1 

____________________________________________________________ 
 

1. Na sliki je prikazan zobniški par. Določi prestavno razmerje. 

 

a)       Odgovor: Z2 : Z1 = 30 : 15 = 2 : 1 
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b)       Odgovor: Z2 : Z1 = 15 : 30 = 1 : 2 

 

 
 

c) Kdaj imenujemo zobniški par reduktor in kdaj multiplikator?  

 

Odgovor: Kadar ima gonilni zobnik večje število zob kakor gnani zobnik, imamo 

multiplikator, če pa ima gonilni zobnik manj zob kot gnani zobnik, imamo 

reduktor. Zobniški par s prestavnim razmerjem 2 : 1 je reduktor, s prestavnim 

razmerjem 1 : 2 pa multiplikator.  

  

d) Kako bi prenesli gibanje iz danega pogonskega zobnika na dani gnani zobnik, če bi 

se medosna razdalja povečala in bi ţeleli, da se Z1  in Z2  vrtita v isto smer? 

 

Odgovor: Med oba zobnika bi dodatno namestili liho število zobnikov.  

 

2. Na sliki je prikazano zobniško gonilo s tremi zobniki. Ugotovi in s puščico označi, v 

katero smer se vrtita ostala dva zobnika.  

 

 
 

 

 

Rešitev:  
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3. Pod sliko napiši ustrezno ime gonila (zobniško, torno, veriţno, jermensko, ročično). 

 

 
 

 

_____Veriţno____________________ 

 

                                        
 

 

_______Jermensko________________                       ______Ročično____________ 

                

                                                     
 

__________Zobniško____________                             _____Torno______________                      

 

 

 

2.  
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Učni list 2 

______________________________________________________________________ 

 

I. Strojna ločna ţaga  
 

1.) Na ustrezna mesta napiši sledeče izraze: elektromotor, manjša jermenica, klinasti 

jermen, večja jermenica, ročica, povezovalni drog, list ločne ţage, obdelovanec.  

 

 

 
 

 

2.) Kaj bi se zgodilo, če bi bila ročica na ročičnem gonilu krajša?  

 

Odgovor: Hod ločne ţage je odvisen od dolţine ročice. Če je ročica dvakrat krajša 

oziroma daljša, je tudi hod ţage dvakrat krajši oziroma daljši. 

 

3.) Kaj je potrebno narediti, da bi hitrost premočrtnega gibanja ţage zmanjšali? 

 

Odgovor: Če ţelimo hitrost premočrtnega gibanja ţaga zmanjšati, moramo 

zmanjšati tudi vrtilno hitrost gredi, na kateri je pritrjena večja jermenica. To 

lahko naredimo tako, da izberemo elektromotor z manjšim številom vrtljajev, 

zobniški reduktor z večjim prestavnim razmerjem, jermensko gonilo z večjim 

prestavnim razmerjem. 

 

II. Menjalnik 

 

1.) Na sliki je prikazan model menjalnika. Na ustrezna mesta napiši ustrezne izraze: 

motorna gred, vmesna gred, gnana gred, zobnik za vzvratno prestavo, prestavna ročica.  
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2.) Kolikšni so vrtljaji vmesne gredi v primerjavi s pogonsko motorno gredjo? 

 

Odgovor: Vrtljaji vmesne gredi so manjši kot vrtljaji pogonske gredi, ker je 

premer zobnika na vmesni gredi, ki je v vprijemu z zobnikom na pogonski gredi, 

večji kot premer zobnika na pogonski gredi.  

 

3.) Kolikšni so vrtljaji gnane gredi v primerjavi s pogonsko gredjo v četrti prestavi?  

 

Odgovor: V četrti prestavi so vrtljaji gnane gredi enaki vrtljajem pogonske gredi. 

V tem primeru sta pogonska in gnana gred preko toge sklopke med seboj 

povezani.  

 

4.) Dopolni razpredelnico: 

 

Številka 

prestave 

1 2 3 4 R 

Zobniški pari 

v uprijemu 

 

Z1 – Z2 

Z3 – Z4 

Z1 – Z2 

Z5 – Z6 

Z1 – Z2 

Z7 – Z8 

Z1 – Z2 

 
Z1 – Z2 

Z3 – Z9 – Z4 

Smer vrtenja  

gnane gredi 

glede na 

motorno gred 

 

Enaka Enaka Enaka Enaka Nasprotna 

 

 

 

V.2 Video posnetki 
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1. Animacija veriţnega gonila-prenosa. 

[http://www.youtube.com/watch?v=_GVq9O9mFCs&feature=related] 

2. Animacija jermenskega gonila-prenosa. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=OqrsEUVNAJs&NR=1] 

3. Delovanje vijačne stiskalnice-torno gonilo. 

[http://www.youtube.com/watch?v=ZSfKAtVn9P8&NR=1] 

4. Animacija polţastega gonila. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=hphdCeTxzaI&feature=related] 

5. Delovanje modela ločne ţage.  

[http://www.youtube.com/watch?v=LH6JsjFE9PE] 

6. Delovanje modela menjalnika.  

[http://www.youtube.com/watch?v=nSLgdpms414] 

7. Delovanje strojne ločne ţage-ročično gonilo. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=MP08POaFTf4&feature=related] 

8. Animacija menjalnika-zobniško gonilo. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=XoUmQdyF0yU&feature=related] 

 

V.3 Slike 

 

1.  

 

 
Slika 1: Stiskalnica – preklopno gonilo s tornimi kolesi [7]. 

 

2.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=_GVq9O9mFCs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OqrsEUVNAJs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ZSfKAtVn9P8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=hphdCeTxzaI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LH6JsjFE9PE
http://www.youtube.com/watch?v=nSLgdpms414
http://www.youtube.com/watch?v=MP08POaFTf4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XoUmQdyF0yU&feature=related
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Slika 2: Model strojne ločne ţage. 

 

3.  

 

 
Slika 3: Model menjalnika. 
 

V.4 Preglednice 

 

1. Preglednica 1 



 XVIII 

 

Kriteriji uspešnosti Število točk 

Kreativna tehniška ustvarjalnost. 2 

Priprava in vzdrţevanje delovnega prostora. 1 

Delo v skupini (vodenje, sodelovanje, iskanje informacij in 

rešitev, psihomotorične spretnosti). 

4 

Funkcionalnost izdelka. 3 

Natančnost izdelave (ujemanje zobnikov, prileganje enega 

gradnika na drugega, zavarovanje gibljivih delov proti 

nezaţeljenim premikom). 

3 

Skladnost izdelka z danimi navodili. 2 

 Preseganje zastavljene naloge. 2 

Predstavitev izdelka (govor, strokovnost, nazornost). 3 

Skupaj 20 

Preglednica 1: Kriteriji uspešnosti. 
 

 

V.5 Naloge 

 

1. Primeri nalog za preverjanje znanja. 

 

Naloga 1: Na sliki je narisan zobniški par. Pogonski zobnik (Z1) se vrti s 1000 vrtljaji 

na minuto. Koliko znaša vrtilna hitrost gnanega zobnika (Z2)? Ali sta pogonska in gnana 

gred vzporedni, sekajoči ali mimobeţni? (I1, I4, T1, T2 , poznavanje, uporaba). 

 

 

 
 

Odgovor:  n1 : n2 = z2 : z1 

 

Vrtilna hitrost gnanega zobnika je 500 vrtljajev na minuto. Pogonska in gnana gred sta 

vzporedni. 

Sekajoči sta pri stoţcastih zobnikih, mimobeţni pa pri polţastem gonilu. 

 

Naloga 2: Na sliki je prikazan model menjalnika. Označi, kako poteka prenos gibanja 

od pogonske gredi, preko vmesne gredi na gnano gred. Ugotovi, ali na gonilu s 

poševnimi valjastimi zobniki nastopajo večje radialne ali aksialne sile?  (I3, I8, I9, I11 

T2, razumevanje). 

 



 XIX 

 
 

Rešitev:  

 
 

Odgovor: Na gredi gonila s poševnimi valjastimi zobniki nastopijo zelo majhne 

radialne sile in večje aksialne sile. Velike radialne sile nastopijo pri veriţnih gonilih, 

jermenskih gonilih, ročičnih gonilih in pri tornih gonilih na tistem kolesu, ki se po 

obodu dotika nasprotnega kolesa. Velike aksialne sile nastopijo pri zobniškem prenosu 

z zobniki s poševnimi zobmi; pri polţastem gonilu na gredi, kjer je pritrjen polţ; pri 

ročičnem gonilu na povezovalnem drogu. 

 

Naloga 3: Na sliki je strojna ločna ţaga. Ali se število vrtljajev na gnani gredi spremeni, 

če prestavimo večjo jermenico na mesto, kjer je sedaj manjša jermenica in manjšo 

jermenico prestavimo na mesto, kjer je sedaj večja jermenica? Predlagaj še kakšno 

rešitev za gonilo s spremenljivo prestavo. (I9, I11, T2, analiza, sinteza). 

 

  
 

Odgovor: Da. Spremeni se prestavno razmerje, zato se vrtljaji gnane gredi povečajo. 

Tako lahko dobimo strojno ločno ţago z dvema prestavama. Učinkovitejša rešitev za 
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gonilo s spremenljivo prestavo je namestitev variatorja (namesto jermenic imamo po 

dva nastavljiva stoţcasta koluta) na mesto jermenskega gonila. 

 

Naloga 4: Zakaj peljemo po strmem klancu navzgor laţje v prvi prestavi kot v peti? (I6, 

T2, razumevanje). 

 

Odgovor: V prvi prestavi se vrti gnana gred najpočasneje, zato je vrtilni moment 

največji. V peti prestavi se gnana gred vrti najhitreje, zato ima najmanjši vrtilni moment 

(pogonsko moč). 

 

Naloga 5: Kdaj bo strojna ločna ţaga lahko premagala večjo silo pri ţaganju? (I2, I6, 

T2, razumevanje). 

 

a) Kadar se giblje hitro. 

 

b) Kadar se giblje počasi. 

 

Odgovor: b). 

Ţaga lahko premaga večjo nasprotno silo pri ţaganju pri isti ročici, kadar se giblje 

počasneje, saj ima takrat gnana gred večji vrtilni moment. 

 

Naloga 6: Zakaj je koristno, da zobe na zobnikih maţemo z olji? (I10, T2, 

razumevanje). 

 

Odgovor: Mazanje zobnikov z oljem povzroči, da se zmanjša sila trenja pri ubiranju 

zobniškega para. S tem se poveča ţivljenjska doba in izkoristek zobnikov. 

 

Naloga 7: Zakaj ne smemo jermenic in tornih koles mazati z oljem? (I10, T2, 

razumevanje). 

 

Odgovor: Če bi jermenice ali torna kolesa mazali z oljem, bi se zmanjšal koeficient 

trenja. Takrat bi prišlo laţje do zdrsov. 

 

Naloga 8: Katero gonilo je samozaporno? ( I7, T2, poznavanje) 

 

a) Polţevo gonilo. 

 

b) Veriţno gonilo. 

 

c) Torno gonilo. 

 

d) Jermensko gonilo. 

 

e) Ročično gonilo. 

 

Odgovor: a). 

Veriţna, torna, jermenska in ročična gonila niso samozaporna, saj lahko prenašamo 

vrtenje s prve gredi na drugo ali z druge gredi na prvo. Polţevo gonilo je samozaporno, 

saj lahko prenašamo vrtenje samo iz gredi kjer je polţ, na gred kjer je polţev zobnik, 

obratno pa to ni mogoče. 
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Naloga 9: Pri katerem gonilu se obe gredi (pogonska in gnana) vrtita v isto smer? (I5, 

M1, T2, razumevanje). 

 

a) Jermensko gonilo. 

 

b) Gonilo z valjastima zobnikoma. 

 

c) Veriţno gonilo. 

 

d) Torno gonilo, kjer se kolesi dotikata po obodu. 

 

Odgovor: a) in c). 

Če se pri jermenskem ali veriţnem gonilu vrti pogonska gred v smeri urinega kazalca, 

se tudi gnana gred vrti v smeri urinega kazalca. Če se pri zobniškem gonilu zobnik na 

pogonski gredi vrti v smeri urinega kazalca, se zobnik na gnani gredi vrti v nasproti 

smeri urinega kazalca. Pri tornem gonilu, kjer se kolesi dotikata po obodu, se gnano 

kolo vrti v nasprotni smeri kot pogonsko kolo. 
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11.4 UČNA PRIPRAVA 

UČNA PRIPRAVA 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Joţe Drab 
Šola: OŠ Sostro 

Razred: 6. A  

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Mentor: Joţe Drab 

Datum nastopa:  2. 2. 2011 

Ura (hh:mm): od 8.00 do 13.05   

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Trdnost lesa, trdnost lepilnih spojev, izdelava predmeta  

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraţevalni cilji 

 
 

I1: Učenec s preskušanjem ugotovi mejo trdnosti lepljenega spoja pri 

povečevanju natezne sile na preskušanec.  

I2: Učenec s preskušanjem ugotovi odvisnost med največjo natezno silo na 

preskušanec in površino spoja. 

I3: Pri nateznem preskusu s povečevanjem časa stiskanja lepljenega spoja 

ugotovi vpliv časa stiskanja na trdnost lepljenega spoja. 

I4: S povečevanjem sile na preskušanec ugotovi upogibno porušno trdnost 

pravokotnega lepljenega spoja pri vzdolţnem lepljenju lesa.  

I5: Pri upogibnem preskusu s povečevanjem ročice na kateri deluje sila, ugotovi 

upogibno porušno trdnost lepljenega spoja pravokotne oblike.  

I6: Učenec ugotovi upogibno porušno trdnost pravokotnega lepljenega spoja , ko  

obrne pravokotni nosilec za kot 90° (širina lepilnega spoja postane njegova 

višina in obratno).  

I7:  Učenci izdelajo obešalnike z različnimi razponi.  

I8:  Učenci izvedejo preskus funkcionalnosti obešalnikov. 

 

Vzgojni cilji 

 

V1: Razvijajo vztrajnost in natančnost pri ustvarjalnem delu. 

V2: Povečujejo sposobnost  poslušanja in poročanja o svojem delu. 

 

Psihomotorični cilji 

 

P1: Povečujejo sposobnosti opazovanja postopkov pri praktičnem delu. 

P2: Razvijajo koordinacijo dela rok, prstov in čutil. 

 

 

Minimalni in temeljni standardi znanja 
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M1: Ob varni uporabi merilnih pripomočkov, obdelovalnega orodja in strojev učenec 

zna izbrati ustrezne delovne postopke in polizdelke iz lesa za izdelavo predmeta. 

T1: Učenec zna razloţiti mehanske značilnosti preizkušancev. 

T2: Učenec zna razčleniti problem in poiskati najustreznejšo rešitev za izdelavo 

preprostega funkcionalnega in uporabnega predmeta iz lesa. 

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  kombinirana (utrjevanje, ponavljanje, sistematiziranje,  

vadenje, nadgradnja, korelacija z drugimi predmeti). 

Učne oblike:  frontalna, individualna, skupinska, izkustveno učenje  
Učne metode:  razgovor, demonstracija, preizkušanje, pojasnjevanje, 

praktično delo. 

Strategija pouka:  preizkušanje tehnoloških lastnosti, projektna naloga. 

Delovne tehnike:                   preizkušanje, demonstracija, merjenje, izdelava. 

Novi pojmi in posplošitve:  natezna trdnost lepilnega spoja, upogibna trdnost 

lepilnega spoja, vplivi nehomogenosti lesa na izdelavo 

predmeta, PVAC lepila, adhezijsko fizikalno vezanje 

lepila.  

Korelacija:  naravoslovje.  

Učila/pripomočki:           računalnik, projektor, primeri lepilnih spojev pri lesu, 

učbenik, [1-3], učni list, priloga V.5. 

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB, ravnilo, kljunasto merilo, šestilo. 

Obdelovalno orodje:  ravno dleto s posnetim robom, dolbilo, leseno kladivo, 

ploščata rašpa, ploščata pila, rezljača, brusni papir, lesni 

sveder.  

Naprave:  vzporedni primeţ, mizarska spona, vijačna spona. 

Stroji: namizni natezni trgalni stroj, priloga V.7, vibracijska 

ţaga, vrtalni stroj s stojalom, tračno kolutni brusilni stroj. 

Gradiva (materiali):  uteţi (2-krat 0,1 kg, 1-krat 0,2, 2-krat 0,5 kg, 1-krat 1 kg, 

2-krat 2 kg in 2-krat 5 kg)za merjenje porušne sile, 

pladenj za uteţi, polizdelki (deske debeline 1 cm), lepilo 

(disperzija umetne smole v vodi), sestavni deli 

preizkušancev navedeni v poglavju 2.1 in 2.2. 

Varstvo pri delu: predpasnik, očala, kapa, speta oblačila in lasje, rokavice, 

navodila za pravilno in varno uporabo navedenih orodij 

in strojev, priloga V.3. 

 

Literatura:   

 

Za učenca: 

 

[1] B. Aberšek in ostali, Tehnika 6: Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu 

devetletne osnovne šole (Ljubljana, DZS, 2004). 

[2] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: Učbenik za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 



 XXIV 

[3] B. Sušnik in ostali, Tehnika in tehnologija: Učbenik za 6. razred devetletne osnovne 

šole (Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije, 2005). 

 

Za učitelja: 

 

[4] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002). 

[5] A. Grošelj, Tehnologija (Ljubljana, Lesarska zaloţba, 2003).   

[6] V. Rozman, Konstrukcije 2 – Konstrukcijski elementi (Ljubljana, Lesarska zaloţba, 

1997).  

[7] M. Geršak, M. Prošek, Lesarstvo – zbirka nalog (Ljubljana, Lesarska zaloţba, 

2005). 

[8] J. Mali, Upoštevanje varnosti pri delu pri pouku tehnike in tehnologije na 9-letni 

osnovni šoli – diplomsko delo (Ljubljana, PeF, 2008). 
  

 

IV. POTEK UČNE URE (225 min) 

 
0 PONOVITEV USVOJENIH VSEBIN (15 min) 
 

Mentor (ME) postavlja učencem pripravljena vprašanja, priloga V.1, posluša in korigira ustne odgovore, 

dodatno pojasnjuje tiste pojme in zakonitosti, ki jih učenci slabše razumejo. 

 

1 UVAJANJE (15min) 
 

1.1 Mobilizacija znanja  
 

Študent 1 (ST1): Vprašanje (VP) 1: Kje največ v praksi uporabljamo lesna gradiva? (Področja, kjer se 
lesna gradiva pogosto uporabljajo so pohištvo, stavbno pohištvo, igrače, gradbeništvo.) 

 

VP2: Zakaj so na teh področjih lesna gradiva boljša od ostalih gradiv? (Nizka cena, majhna gostota, lahka 

obdelava, velika trajnost.) 

 

VP3: Katere so pomankljivosti lesa, ki vplivajo na to, da ga ne uporabljamo še več na drugih področjih? 

(Pomanjkljivosti lesa so nehomogenost, delovanje lesa, občutljivost lesa na glive in ţivalske zajedalce.) 

 

VP4: Zakaj je pomembno spajanje lesa? (Spajanje lesa nam omogoča izdelovanje izdelkov večjih 

dimenzij. Pri izdelavi lahko uporabimo tudi manjše kose lesa. Predelani les, (vezana, panelna in iverna 

plošča) ki ga izdelamo z lepljenjem ima tudi boljše mehanske lastnosti. Pri spajanju lesa se v praksi 

pogosto odločamo za lepljenje.) 

 

ST1 učence usmerja k pravilnim odgovorom, jih dopolnjuje. Na ta način poudarijo pomen lesa in 

lepljenja v vsakdanjem življenju. 

 

1.2 Motivacija  
 

Študent 2 (ST2): Prikaz video posnetka o podiranju dreves, odstranjevanju vej, prevozu lesa iz gozda do 

žage in žaganje hlodov, priloga V.2.1. 

 

 

1.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra  

 
ME:  Tekom TD boste preizkušali natezno in upogibno trdnost lepilnih spojev  pri lesu in nato ugotovitve 

uporabili pri izdelavi treh različno dolgih obešalnikov. Smisel početja je širjenje, poglobitev in 

sistematizacija znanj o lesnih gradivih in lepljenju, ki ste jih ţe pridobili pri pouku TIT.  
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2 USVAJANJE (90 min)  

 

2.1. Merjenje porušne natezne sile in izračun porušne natezne trdnosti lepilnega spoja  
 

Natezni preskus (I1, I2, I3). 

 

ME: pred samim začetkom TD pripravi šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 30x10x6 mm, šest kvadrov 

dimenzij 30x10x10 mm, šest kvadrov dimenzij 30x10x14 mm, PVAC lepilo, devet vzporednih primežev ali 
mizarskih spon ter manjši namizni trgalni stroj (npr. GUNT WP 300), priloga V.6.1.1-2. Ob začetku TD 

razdeli učence v tri skupine. Število učencev v skupini je od 6 do 8.  

 

ST1: prvi skupini razdeli vse potrebno za izvedbo preskusa, priloga V.6.1.4. 

 

ST2: drugi in tretji skupini razdeli vse potrebno za izvedbo preskusa, priloga V.6.1.5. 

 

ST1: demonstrira izdelavo preskušanca in pomaga prvi skupini izdelati tri preskušance, priloga V.6.1.6., 

V.6.1.7. in V.6.1.10. 

 

ST2: pomaga drugi in tretji skupini izdelati preskušance, priloga V.6.1.8-10. 

 

ME: izvede natezni preskus (s trgalnim strojem lahko upravlja samo ME). Ob tem učenci v preglednice 

vpišejo vse izmerjene porušne sile, priloga V.6.1.11-13. 

 

2.2. Merjenje porušne upogibne trdnosti lepilnega spoja pri vzdolţnem lepljenju lesa 

 
Upogibni preskus (I4, I5, I6).  

 

ME: pred samim začetkom TD pripravi šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 50x20x10 mm, šest 

kvadrov dimenzij 500x20x10 mm, PVAC lepilo, šest vzporednih primežev ali mizarskih spon ter  pladenj 

za uteži in uteži (2x 0,1 kg, 1x0,2 kg, 2-x0,5 kg, 1x1 kg; 2x2 kg in 2x5 kg), priloga V.6.2.1-2.  

Ob začetku TD razdeli učence v tri skupine. Število učencev v skupini je od 6 do 8.  

 

ST1: prvi skupini razdeli vse potrebno za izvedbo preskusa, priloga V.6.2.4. 

 

ST2: drugi in tretji skupini razdeli vse potrebno za izvedbo preskusa in demonstrira izdelavo preskušanca  

priloga V.6.2.5-6. 

 

ST1: pomaga prvi skupini izdelati dva preskušanca, priloga V.6.2.7. 

 

ST2: pomaga drugi in tretji skupini izdelati po dva preskušanca, priloga V.6.2.8. 

 

ST1: pomaga prvi skupini izvesti upogibni preskus. Ob tem učenci v preglednice vpišejo vse izmerjene 
porušne sile, priloga V.6.2.9 in V.6.2.12. 

 

ST2: pomaga drugi in tretji skupini izvesti upogibni preskus. Ob tem učenci v preglednice vpišejo vse 

izmerjene porušne sile, priloga V.6.2.10-12. 

 

3 URJENJE (60 min) 

 
Vsaka skupina, ki šteje od 6 do 8 učencev, izdela iz bukovih desk debeline 1 cm obešalnik. Pri izdelavi 

učenci uporabijo ugotovitve, ki so jih pridobili pri nateznih in upogibnih preizkusih (natezne in upogibne 

trdnosti lepilnih spojev.) Vsaka skupina mora zato izdelati obešalnik, ki ima vsaj en lepilni spoj, ki je 

obremenjen na nateg in vsaj en, ki je obremenjen na upogib. Razponi treh obešalnikov so 300 mm, 400 

mm in 500 mm. ST1 pomaga učencem prve skupine pri obdelavi lesa, sestavljanju in lepljenju. 

Pojasnjuje, opozarja in odgovarja na vprašanja. Podobno vlogo ima tudi ST2, le da sodeluje z drugo in 

tretjo skupino učencev.  

 

Kriteriji uspešnosti , priloga V.4.1. 

 

(ST1 učencem pove kriterije uspešnosti, priloga V.4.1) 
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Naloga 1: Sestavi lesen obešalnik, ki ima razpon 300mm, 400mm, ali 500mm iz polizdelkov, ki so krajši 

tako, da morate izdelati najmanj en lepilni spoj obremenjen na nateg in en na upogib. Po končani izdelavi, 

vse tri obešalnike obremenite, da boste ugotovili, če sluţijo predvidenemu namenu (I7, I8). 

 

(Učenci po skupinah izdelajo tri obešalnike z različnimi razponi.) 

 

 

 

4 PONAVLJANJE (15 min) 

 
Predstavitev poteka tako, da vodja skupine ustno predstavi faze dela in obešalnik, ki ga je izdelala 

njegova skupina. Predstavitev mora vključevati  tudi naslednje obvezne sestavne dele:  

1. imenovanje in namen izdelka,  

2. ocena primernosti lesa kot gradiva za obešalnike,  

3. kateri lepilni spoj na obešalniku je obremenjen na nateg in zakaj so naredili prav takega, 

4. kateri lepilni spoj na obešalniku je obremenjen na upogib in ali so ga preizkusili, če prenese    

obremenitve, za katere je namenjen (obešalnik obremenimo s haljo tako, da v oba ţepa damo uteţi mase 

0,5 kg), 

5. kaj bi naslednjič naredili drugače. 

 

(ME med predstavitvijo rezultatov, ki so jih dosegle skupine pri preizkušanju lepilnih spojev in pri 

izdelavi izdelkov iz lesa, poudari pomen poznavanja lesa in tehnologij pri njegovi predelavi.) 

 

5 PREVERJANJE (30 min) 
 

Primeri nalog za preverjanje znanja , priloga V.5. 

 
(ST1 razdeli učni list 1 in  z  nalogami št.1, 3 in 5  preveri  uspešnost doseganja  učnih ciljev I1, I2 in I3.)  

ST2 z nalogami št. 2 in 4 preveri uspešnost doseganja  učnih ciljev I4, I5, I6, I7 in I8.) 

 

 

V. PRILOGE 

 

V.1 Vprašanja za ponovitev usvojenih vsebin  

 

1. Koliko je vlaţnost sveţega lesa, naravno sušenega lesa in umetno sušenega lesa?  

 

Odgovor: Vlaţnost sveţega lesa je običajno od 40 – 60 % vlage, včasih tudi čez 100 

%. Vlaţnost naravno sušenega lesa je od 12 – 18 % in vlaţnost umetno sušenega 

lesa je od 8 – 12 % vlage.  

 

2. Naštej nekaj mehanskih lastnosti lesa. 

 

Odgovor: Mehanske lastnosti lesa so trdota, trdnost, cepljivost, proţnost in 

ţilavost. 

 

3. Kako deluje lepilo na dva lepljenca iz lesa, da jih spoji skupaj? 

 

Odgovor: Trdnost zlepnega spoja je odvisna od velikosti adhezijskih sil v stičnih 

površinah lepilnega spoja in od kohezijskih sil v samem lepilu. 

 

4. Opiši kako lepimo s polivinilacetatnimi (PVAC) lepili (imenujemo jih pogosto tudi 

bela lepila ali montaţna lepila za les)? 
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Odgovor: Lepilo je sestavljeno iz disperzije umetne smole v vodi. Lepilo nanesemo 

na eno stično površino lepilnega spoja in takoj (preden poteče »odprti čas«, ki ga 

navaja proizvajalec lepila) spoj stisnemo s tlakom od 1 – 5 bar okrog 30 minut, da 

se lepilo utrdi (voda pronica v suh les). 

 

V.2 Video posnetki  

 

1. Video posnetek o gozdarstvu. 

[http://www.youtube.com/watch?v=YhFzTdFSsRk] 

 

V.3 Navodila za varno delo na obdelovalnih strojih 

 

1. Navodilo za varno delo na brusilnem stroju: 

 
Obvezna osebna zaščitna oprema: očala, rokavice, predpasnik, speta oblačila in speti 

lasje ali kapa. 

 

Nevarnost pri delu: 

Vrteči se deli stroja. ki lahko operaterja zgrabijo ali udarijo. 

Odrezki, ki so ostri in vroči in operaterja lahko poreţejo in opečejo. 

Neurejena in slabo razsvetljena okolica stroja, ki ovira operaterja pri njegovem delu. 

Nestrokovno in nespametno ravnanje operaterja ob stroju. 

Pred delom: 

Delo na stroju je dovoljeno le strokovno usposobljenim in pooblaščenim osebam. 

Delo na stroju je prepovedano nepooblaščenim osebam, osebam ki so pod vplivom 

močnih zdravil, poţivil, alkohola ali hudim stresom. 

Na brusnem stroju bomo delali oblečeni v ustrezni, prilegajoči zaščitni obleki. 

Dolge lase, če jih imamo, bomo speli in zaščitili z ustreznim pokrivalom. 

Preverili bomo izpravnost brusnega stroja ter prisotnost in izpravnost na njem 

montirane varovalne opreme. O odkritih neizpravnostih ali okvarah takoj obvesti 

učitelja. 

Pripravili potrebna osebna zaščitna sredstva in pomagala pred začetkom dela na 

stroju. 

Počistiti eventualno neurejeno okolico in priţgati potrebno razsvetljavo. 

Za vpenjanje obdelovancev vedno uporabljaj le primerna pomagala. 

Preprečiti moramo tudi ali bi s svojim delom koga ovirali ali ogroţali. 

Okolica stroja naj bo čista urejena in razsvetljena, razlite tekočine takoj pobriši, 

obdelovance, orodja in izdelke pa odlagaj na zanje določena mesta. 

Delovni prostor ob stroju, ki naj bo obkroţena z rumeno črto, je namenjen samo 

operaterju. Zadrţevanje drugim osebam v tej coni ni dovoljeno! 

Med delom: 

Ne zapuščaj stroja ko ta obratuje. 

Ne pribliţuj se vrtečem orodju, tudi ko se ţe ustavlja ne. 

Ne odstranjuj varnostnih naprav s stroja, med delovanjem stroja. 

Skrbi, da odrezki ne pršijo v okolico stroja. 

Ne odstranjuj odrezkov z roko ali pihanjem, pač pa z ustreznim orodjem. 

Ne čisti in ne popravljaj stroja med obratovanjem stroja. 

Obdelovance‚ orodja in izdelke odlagaj na, v ta namen določeno mesto. 

Ob kakršni koli nejasnosti zahtevaj navodilo od predpostavljenega. 

http://www.youtube.com/watch?v=YhFzTdFSsRk
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Po delu: 

Pregledati orodje. 

Očistiti brusni stroj in okolico ter osušiti delovno mizo. 

 

2. Navodilo za varno delo na vrtalnem stroju: 

 

Obvezna osebna zaščitna oprema: očala, predpasnik, speta oblačila in speti lasje ali 

kapa 

 

Nevarnost pri delu: 

Zlomi svedra med delom zaradi preobremenitve. 

Zaradi vrtenja orodja lahko pride do tega, da se na sveder navije obleka, lasje itd. 

Zaradi napačnega vpetja, lahko obdelovanec odleti z mize v delovni prostor. 

Pri vrtanju nekaterih materialov nastanejo dolgi odrezki, ki so zelo ostri. 

Drobni odrezki nekaterih materialov odletavajo daleč okoli stroja. 

Delavec se lahko spotakne ali spodrsne, če je okolica neurejena. 

Nevarnost električnega toka, zaradi poškodbe napeljave. 

Pred delom: 

Preveriti, če je sveder pravilno vpet. 

Preveriti, če je obdelovanec pravilno vpet. 

Urediti delovno okolje. 

Nastaviti ustrezno višino zaradi drţe telesa (ergonomija). 

Zapeti delovno obleko in pokriti lase z ustreznim pokrivalom. 

Pripraviti omelo za odstranjevanje odrezkov. 

Odvisno od materiala, ki ga vrta uporabiti zaščitna očala. 

Preveriti stanje električne napeljave. 

Med delom:  

Vrtati s tistim številom obratov, ki ustrezajo premeru svedra in trdoti materiala. 

Zagotoviti hlajenje in mazanje med obdelavo. 

Odstranjevati odrezke z ustreznim omelom. 

Pritisk na sveder mora biti zmeren in enakomeren, proti koncu pritisk zmanjšati.  

Če se sveder zatakne, ustaviti stroj in osvoboditi sveder z roko. 

Odrezke ne smemo odpihovati ali odstranjevati z roko. 

Obdelane predmete zlagaj na zato pripravljeno mesto. 

Če se hladilna tekočina ali olje polije po tleh, ustavi stroj in uredi okolico. 

Število obratov menjamo samo, kadar stroj ne obratuje. 

V slučaju ogroţanja varnosti pritisniti tipko STOP (velika rdeča tipka). 

Po delu: 

Odstraniti orodje, ga očistiti in pospraviti na zato določeno mesto. 

Očistiti delovno mizo in okolico stroja. 

 

3. Navodila za varno delo z vibracijsko ţago 

 

Obvezna osebna zaščitna oprema: očala, rokavice, predpasnik, speta oblačila in speti 

lasje ali kapa. 

 

Preveri, če je list ţage ustrezno napet in so zobje usmerjeni proti mizi. 

Vklopi stikalo za zagon. 
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Obdelovanec poloţi na mizico pred ţago. 

Obdelovanec pritisni k mizici in ga počasi premakni proti ţagi. 

Ţagin list mora rezati obdelovanec na tistem delu črte, kjer je odpadni del. 

Prsti, s katerimi drţimo obdelovanec, ne smejo segati v območje ţaganja (navidezno 

podaljšana pot ţaganja). 

Obdelovanec enakomerno potiskaj naprej. 

Pri ţaganju prisluhnemo zvoku ţage, da le-ta ne teče preveč v prostem teku ali pa se 

duši zaradi prevelikega pritiska. 

Pri spremembi smeri popusti pritisk na obdelovanec in na mestu počasi spremeni 

smer obdelovanca. 

 

V.4 Preglednice 

 

1. Preglednica 1 

 

Kriteriji uspešnosti Število točk 

Priprava in vzdrţevanje delovnega prostora 1 

Uporaba dognanj pridobljenih pri nateznih in upogibnih 

preizkusih  

4 

Natančnost izdelave (poravnani robovi spojev, odstranjeni 

ostanki lepila, ostri robovi pobrušeni) 

4 

Skladnost izdelka z navodili (poglavje IV. 3, naloga 1) 3 

Funkcionalnost izdelka (prenese obremenilni preskus)  2 

Preseganje zastavljene naloge  1 

Delo v skupini (vodenje, prilagajanje)  3 

Predstavitev izdelka (govor, strokovnost, nazornost, 

domiselnost) 

2 

Skupaj 20 

Preglednica 1: Kriteriji uspešnosti. 

 

2. Preglednica I za natezni preizkus (skupina 1) 

 

Tip preizkušanca Čas stiskanja [min] Porušna natezna sila 

[Fpor/N] 

A 15  

A 30  

A 45  

Preglednica 2: Natezni preizkus. 

 

3. Preglednica I za natezni preizkus (skupina 2) 

 

Tip preizkušanca Čas stiskanja [min] Porušna natezna sila 

[Fpor/N] 

B 15  

B 30  

B 45  

Preglednica 3: Natezni preizkus. 

 

4. Preglednica I za natezni preizkus (skupina 3) 
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Tip preizkušanca Čas stiskanja [min] Porušna natezna sila 

[Fpor/N] 

C 15  

C 30  

C 45  

Preglednica 4: Natezni preizkus. 

 

5. Preglednica II za upogibni preizkus (skupina 1) 

 

Poloţaj preizkušanca Ročica [mm] Porušna upogibna sila 

[Fpor/N] 

Širina lepilnega spoja je 

večja kot njegova višina 

150  

Višina lepilnega spoja je 

večja kot njegova širina 

150  

Preglednica 5: Upogibni preizkus. 

 

6. Preglednica II za upogibni preizkus (skupina 2) 

 

Poloţaj preizkušanca Ročica [mm] Porušna upogibna sila 

[Fpor/N] 

Širina lepilnega spoja je 

večja kot njegova višina 

300  

Višina lepilnega spoja je 

večja kot njegova širina 

300  

Preglednica 6: Upogibni preizkus. 

 

7. Preglednica II za upogibni preizkus (skupina 3) 

 

Poloţaj preizkušanca Ročica [mm] Porušna upogibna sila 

[Fpor/N] 

Širina lepilnega spoja je 

večja kot njegova višina 

450  

Višina lepilnega spoja je 

večja kot njegova širina 

450  

Preglednica 7: Upogibni preizkus. 

 

V.5 Učni listi 

 

1. Učni list 1 

 

Upoštevanje trdnosti lesa in lepilnih spojev pri izdelavi uporabnega predmeta  

 

Učni list 1 

______________________________________________________________________ 

 

Naloga 1: Kako izračunamo porušno natezno trdnost lepilnega spoja pravokotne 

oblike? 
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Naloga 2: Kako izračunamo porušno upogibno trdnost lepilnega spoja pravokotne 

oblike? 

 

 

Naloga 3: Ali se natezna trdnost lesa razlikuje, če ga obremenimo v smeri vlaken, ali 

pravokotno na smer vlaken? 

 

 

Naloga 4: Kaj moramo upoštevati pri izdelavi lepilnih spojev na obešalniku, da bo 

trden? 

 

 

Naloga 5: Kam gre voda iz disperzijskega lepila, če zlepimo skupaj dva dela iz suhega 

lesa (8 do 12 % vlage) in stiskamo oba dela skupaj 30 minut s tlakom 3 bare? 

 

2. Učni list 1 z odgovori 

 

Upoštevanje trdnosti lesa in lepilnih spojev pri izdelavi uporabnega predmeta  

 

Učni list 1 

______________________________________________________________________ 

 

Naloga 1: Kako izračunamo porušno natezno trdnost lepilnega spoja pravokotne 

oblike? 

 

(Porušno natezno trdnost lepilnega spoja pravokotne oblike izračunamo, če porušno 

silo delimo s površino lepilnega spoja (pravokotnika)). 

 

ab

F

S

F porpor
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porn. …natezna porušitvena napetost. 

porF …porušitvena sila. 

S…ploščina pravokotnega lepilnega spoja. 

a…stranica pravokotnega lepilnega spoja. 

b…stranica pravokotnega lepilnega spoja. 

 

Naloga 2: Kako izračunamo porušno upogibno trdnost lepilnega spoja pravokotne 

oblike? 

 

Porušno upogibno trdnost lepilnega spoja pravokotne oblike izračunamo, če števec 

delimo z imenovalcem. Števec je produkt med porušno silo in ročico. Ročica je 

pravokotna razdalja med lepilnim spojem in prijemališčem sile. To velja, če je nosilec 

konzolno vpet. Vrednost imenovalca dobimo, če širino pravokotnega lepilnega spoja 

pomnožimo z kvadratom njegove višine. Pravokotni lepilni spoj prenese večje upogibne 

obremenitve, če je obrnjen tako, da je njegova višina večja kot širina.  
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.. poru …upogibna porušitvena napetost. 

porM …porušitveni moment. 

W…odpornostni moment lepilnega spoja. 

Fpor…porušitvena sila. 

L…ročica (pravokotna razdalja med lepilnim spojem in smerjo sile). 

a…širina pravokotnega lepilnega spoja. 

h…višina pravokotnega lepilnega spoja. 

 

Naloga 3: Ali se natezna trdnost lesa razlikuje, če ga obremenimo v smeri vlaken, ali 

pravokotno na smer vlaken? 

 

Da. Les ni homogen, zato je natezna trdnost v smeri vlaken veliko večja kot natezna 

trdnost pravokotno na smer vlaken (trdnost vlaken je večja kot trdnost veziv med 

vlakni). Razlika je za različne vrste lesa različna, v povprečju pa je približno 

petnajstkratna. 

 

Naloga 4: Kaj moramo upoštevati pri izdelavi lepilnih spojev na obešalniku, da bo 

trden? 

 

Pri izdelavi obešalnika moramo paziti, da je lepilni spoj, ki je obremenjen z natezno 

silo, narejen pravilno in ima dovolj veliko ploščino. Pri pravokotnem lepilnem spoju, ki 

je obremenjen na upogib pa je pomembno, da je dovolj velika širina lepilnega spoja. Še 

bolj je pomembno, da je velika višina pravokotnega lepilnega spoja, saj moramo v 

enačbi vzeti kvadrat višine. Večji kot je razpon obešalnika, manjša je sila , s katero 

lahko obremenimo lepilni spoj, ki je obremenjen na upogib.   

 

Naloga 5: Kam gre voda iz disperzijskega lepila, če zlepimo skupaj dva dela iz suhega 

lesa (8 do 12 % vlage) in stiskamo oba dela skupaj 30 minut s tlakom 3 bare? 

 

Voda gre iz lepila v suh les, tako da ostane v lepilnem spoju le umetna smola, ki ustvari 

velike koheziske sile v sami smoli in adhezijske sile med lesom in lepilom.   

 

V.6 Opisi mehanskih preskusov lepljenih spojev pri lesu 

 

1. Opis nateznega preskusa 

 

1. Pred začetkom izvajanja TD pripravimo šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 

30x10x6 mm, šest kvadrov dimenzij 30x10x10 mm in šest kvadrov dimenzij 30x10x14 

mm. Vsi kvadri imajo vlaţnost pribliţno 10 %, na stičnih ploskvah se dobro prilegajo, 

so brez prahu in mastnih madeţev ter imajo lesna vlakna v vzdolţni smeri.  

 

2. Poleg zgoraj navedenih lesenih kvadrov pred začetkom izvajanja TD pripravimo še 

PVAC lepilo, devet vzporednih primeţev ali mizarskih spon ter manjši namizni trgalni 

stroj.  

 

3. Učence razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina šteje od 6 do 8 učencev.  
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4. Prvi skupini razdelimo šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 30x10x6 mm in tri 

preglednice, priloga V.4.2-4.  

 

5. Drugi skupini razdelimo šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 30x10x10 mm in tri 

preglednice, priloga V.4.2-4. Tretji skupini pa šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 

30x10x14 mm in tri preglednice, priloga V.4.2-4. 

 

6. Demonstriramo izdelavo preskušanca tako, da po navodilih proizvajalca lepila (npr. 

MEKOL 1001, disperzijsko lepilo za les) zlepimo en preskušanec. Lepilni spoj nato 

stiskamo skupaj s stiskalnim pripomočkom s tlakom okrog 2 bara. Preizkusi se izvajajo 

v zaprtem prostoru, pri sobni temperaturi zraka, preizkušancev in lepila.  

 

7. Učenci prve skupine izdelajo tri preskušance dimenzij 60x10x6 mm (S1 = 60 mm
2
),  

tip A. 

 

8. Učenci druge skupine izdelajo tri preskušance dimenzij 60x10x10 mm (S2 = 100 

mm
2
), tip B. 

 

9. Učenci tretje skupine izdelajo tri preskušance dimenzij 60x10x14 mm (S3 = 140 

mm
2
), tip C. 

 

10. Vsaka skupina stiska prvi lepilni spoj 15 minut, drugega 30 minut in tretjega 45 

minut.  

 

11. S porušitveno metodo izmerimo natezno porušno trdnost posameznega lepilnega 

spoja. Za vse tri skupine, najprej za prvo (preskušanec tip A), nato za drugo 

(preskušanec tip B) in na koncu za tretjo ( preskušanec tip C) vpnemo v čeljusti 

trgalnega stroja po en preizkušanec in izvedemo natezni preskus. Natezno silo 

povečujemo počasi (50 N/min). Vsaka skupina zapiše velikost porušne sile v 

razpredelnico I, priloga V.4.2-4. 

 

12. Vse tri skupine izvedejo še enkrat natezni preskus (opisan v točki 11) popolnoma na 

enak način. Razlika je le v tem, da so bili vsi trije preskušanci (tip A, tip B in tip C) v 

stiskalnih pripomočkih 30 minut. 

 

13. Vse tri skupine izvedejo natezni preskus (opisan v točki 11) na enak način še za tri 

preskušance, ki so jih stiskali 45 minut. 

 

2. Opis upogibnega preskusa 

 

1. Pred začetkom izvajanja TD pripravimo šest kvadrov iz bukovega lesa dimenzij 

50x20x10 mm in šest kvadrov dimenzij 500x20x10 mm. Vsi kvadri imajo vlaţnost 

pribliţno 10 %, na stičnih ploskvah se dobro prilegajo, so brez prahu in mastnih 

madeţev ter imajo lesna vlakna v vzdolţni smeri.  

 

2. Poleg zgoraj navedenih lesenih kvadrov pred začetkom izvajanja TD pripravimo še 

PVAC lepilo, šest vzporednih primeţev ali vijačnih spon, pladenj za uteţi in uteţi 

(2x0,1 kg, 1x0,2 kg, 2x 0,5 kg, 1x1 kg; 2x2 kg in 2x5 kg). 
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3. Razdelimo učence v tri skupine. Vsaka skupina šteje od 6 do 8 učencev.  

 

4. Prvi skupini razdelimo dva kvadra iz bukovega lesa dimenzij 50x20x10 mm in dva 

kvadra iz bukovega lesa dimenzij 500x20x10 mm ter tri preglednice, priloga V.4.5-7.  

 

5. Drugi in tretji skupini razdelimo po dva kvadra iz bukovega lesa dimenzij 50x20x10 

mm in dva kvadra iz bukovega lesa dimenzij 500x20x10 mm ter tri preglednice, priloga 

V.4.5-7. 

 

6. Demonstriramo izdelavo preskušanca tako, da po navodilih proizvajalca lepila (npr. 

MEKOL 1001, disperzijsko lepilo za les) zlepimo en preskušanec. Lepilni spoj nato 

stiskamo skupaj s stiskalnim pripomočkom s tlakom okrog 2 bara. Preizkusi se izvajajo 

v zaprtem prostoru pri sobni temperaturi zraka, preizkušancev in lepila.  

 

7. Učenci prve skupine izdelajo dva preskušanca dimenzij 550x20x10 mm (S1 = 200 

mm
2
). Čas stiskanja lepilnega spoja je 30 minut. 

 

8. Učenci druge in tretje skupine izdelajo po dva preskušanca dimenzij 550x20x10 mm 

(S2 = 200 mm
2
). Čas stiskanja lepilnega spoja je 30 minut.  

 

9. Učenci prve skupine konzolno vpnejo v vzporedni primeţ ali v vijačno spono 

preiskušanec na mizo, tako da leţi v vodoravni smeri in ga obremenijo z uteţmi, ki jih 

polagajo na pladenj tako, da jih povečujejo po 0,1 kg. Pladenj obesijo 150 mm od 

lepilnega spoja (ročica). Skupina zapiše velikost porušne sile v razpredelnico II, priloga 

V.4.5-7. 

 

10. Učenci druge skupine konzolno vpnejo v vzporedni primeţ ali v vijačno spono 

preskušanec na mizo, tako da leţi v vodoravni smeri in ga obremenijo z uteţmi, ki jih 

polagajo na pladenj tako, da jih povečujejo po 0,1 kg. Pladenj obesijo 300 mm od 

lepilnega spoja (ročica). Skupina zapiše velikost porušne sile v razpredelnico II, priloga 

V.4.5-7. 

 

11. Učenci tretje skupine konzolno vpnejo v vzporedni primeţ ali v vijačno spono 

preskušanec na mizo, tako da leţi v vodoravni smeri in ga obremenijo z uteţmi, ki jih 

polagajo na pladenj tako, da jih povečujejo po 0,1 kg. Pladenj obesijo 450 mm od 

lepilnega spoja (ročica). Skupina zapiše velikost porušne sile v razpredelnico II, priloga 

V.4.5-7. 

 

12. Vsaka skupina ponovi upogibni preskus (točka 9 – 11). Razlika je le v tem, da se 

preskušanec obrne za 90° tako, da je višina pravokotnega lepilnega spoja večja kot 

njegova širina. Vsaka skupina zapiše velikost porušne sile v razpredelnico II, priloga 

V.4.5-7. 

 

V.7. Slike 

 

1.  
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Slika 1: Namizni trgalni stroj GUNT WP 300.  

 

 


