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POVZETEK 

Z diplomskim delom podajamo predlog učne priprave za promocijo interesne 

dejavnosti-plastično maketarstvo. Kot sredstvo za izvedbo učne priprave smo izbrali 

tehniški dan, kateri temelji na osnovi strategije projektnega učnega dela s kombinacijo 

poizvedovalnega učenja. Najprej je predstavljeno področje maket, kjer so opisane 

splošne značilnosti in njihova delitev. V tretjem poglavju je opisano stanje maketarstva 

v Sloveniji, po svetu in v našem izobraţevalnem sistemu. Ob tem so predstavljene 

kompetence, ki se razvijajo pri takšni vrsti interesne dejavnosti. Naslednje poglavje nas 

seznani z moţnostmi za promocijo. Poleg interesnih dejavnosti, ki so primerne za 

promocijo, se je izkazalo, da je tehniški dan primerna izbira za promocijo interesne 

dejavnosti, saj ima učitelj na voljo več časa za izvedbo kvalitetne promocije. Peto 

poglavje utemeljuje in pojasnjuje naš izbor in potek učne priprave. V našem primeru je 

to diorama letališča Joţeta Pučnika. Izbiro izdelka potrdimo s kriteriji, ki so pomembni 

ţe v fazi načrtovanja promocije interesne dejavnosti.  

KLJUČNE BESEDE:  

Osnovna šola, tehnika in tehnologija, promocija interesne dejavnosti, maketa, 
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Design and technology activity day for plastic 

modelling promotion based on project based 

learning 
 

 

Thesis proposal provides a teaching lesson plan which promotes interest activities-

plastic modeling. As a means for carrying out the lesson plan we chose a design and 

technology activity day  based on project based learning with a combination of the 

inquiry based learning. Firstly, we present models, where general characteristics and 

their division are described. Plastic modeling situation in Slovenia, our educational 

system and around the world is described. Also competencies  developed in this kind of 

interest activities are presented. This is followed by interest activities introduction 

andteaching strategy overview. Further on we encompass possibilities for interest 

activities promoting. It has been shown that the design and technology activity day is a 

suitable choice for promoting the interest activities since the teacher has more time 

available for a quality promotion. Lesson plan proposal for Ljubljana's "Joţe Pučnik" 

airport diorama of justified and explained. Diorama choice is confirmed by criteries, 

which are important already in the planning phase of promoting the interest activities.  
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Primary school, design and technology, promotion of interest activities, model, 

modeling, plastic modeling, diorama, activity days, projectbased learning, inquiry based 

learning. 
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1 UVOD 

 

 

Otroci v svojem času razvoja potrebujejo igralni material ali igrače, ki spodbujajo 

telesni in kognitivni razvoj [1]. Preko igre z igračami spoznavajo svoje telo, svoje 

zmoţnosti in okolje v katerem ţivijo. To omogočajo igrače različnih oblik, velikosti in 

materialov. 

V začetnih letih je otrok pozoren opazovalec. Prepoznava in posnema tehniške stvari iz 

svoje okolice. Z različnimi glasovi in gestami posnema vozila, stroje in aparature. S 

pomočjo konstrukcijskih iger konstruira, gradi in hkrati razstavlja in na novo spet 

sestavlja. Ob tem si pridobiva prve poglede v svet tehnike. V otroški igri se naravno 

prepletajo različna področja otrokovega razvoja [2]. 

Bistveno spremembo, ki se pojavlja vzporedno z otrokovim razvojem, predstavlja 

načrtovanje v konstrukcijski igri, ki je vezano na otrokov namen in cilj [3]. Otrok tako 

ţe v naprej pove, kaj bo gradil in kako bo zgradil ţeleno kontrukcijo. Vedno bolj 

razume načine povezovanja, razporejanja in kombiniranja posameznih prvin v 

konstrukcijski igri [4]. 

Papotnik [1] navaja, da si učenje in igra nista v nasprotju, kajti kakor učenje vpliva na 

spremembo vedenja in bogatenja izkušenj, tako tudi otrokova igra bogati izkušnje otrok, 

ki nato primerjajo, vadijo in dopolnjujejo svoje delo. Igri kot specifičnemu načinu 

učenja je potrebno dodati nadrejen pojem učenja. To lahko imenujemo spontano učenje 

ob spontani igri. V igri otrok razvija svoje sposobnosti in delovne navade in sčasoma 

prehaja od igralnih situacij k aktivnostim, ki jih ţe uvrščamo med delovne naloge. 

Otrokove dispozicije se ne morejo razviti same po sebi v sposobnosti. Potrebni so 

ustrezni vplivi okolja in otrokova lastna dejavnost. In ravno v igri je otrok najbolj 

dejaven.  

Ţe v začetnih letih se otrok začne obnašati kot konstruktor, snovalec svojih idej. Ko  

osvoji govor in motoriko, nam bo pred očmi zloţil penasto oblikovane kocke drugo na 

drugo in jih na koncu, kot celoto, predstavil nam, kot stolp.  
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Čez čas bo sledilo igranje z različnimi kartonastimi škatlami, ki jih bo razglasil za hiše, 

garaţe ipd. Ko bo dobil v roke prvi komplet lego kock, bodo začele nastajati drugačne 

hiše, gradovi, skratka vse, kar si bo znal v tistem trenutku predstavljati. Deklicam bodo 

ljubše različne izvedenke Barbi hišic, v katerih se bodo igrale različna hišna opravila. 

Vsi pa bodo imeli nekaj skupnega. Snovali, izdelovali, gradili in igrali se bodo z modeli 

in maketami.  
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 
Predmet Tehnika in tehnologija v osnovni šoli nadgrajuje predmet naravoslovje in 

tehnika iz drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. Učenci pri pouku spoznavajo, 

kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnologiji. Zato odkrivajo in 

spoznavajo preproste tehnišne in tehnološke probleme ter z uporabo preprostih orodij 

iščejo načine za njihovo reševanje. Poučevanje predmeta omogoča učencem, da svoje 

naravoslovno in tehniško znanje ter spretnosti uporabljajo za razumevanje, razlago in 

reševanje različnih situacij ter vprašanj s področja tehnike in tehnologije.  

Tehnika in tehnologija je predmet, ki simbolno raven udejanja v resničnosti. Prav zato je 

skupno število ur predmeta pomembno pri kvalitetnem poučevanju. Ţal pa se je obseg 

ur s prenovo leta 1999 skrčil za tretjino. Zaradi tega je posledično manjša tudi moţnost 

za razvijanje poklicnih motivacij za tehniško-tehnološka področja. Tako se tudi v 

relativnem smislu zmanjšuje interes za šolanje na poklicnih in tehniških srednjih šolah 

ter kasneje na tehniških in naravoslovnih fakultetah. 

Posledice krčenja števila ur, so institucije ţelele popraviti z uvedbo obveznih in 

neobveznih izbirnih predmetov. Ţal nam niso znane analize, ki bi bile podlaga trditvi, 

da »učinki izbirnih predmetov v kurikulu prispevajo k razvijanju specifičnih interesov 

posameznikov in da bi nekateri učenci ţeleli razvijati te specifične interese bolj 

podrobno.« 

Podobno velja za dneve dejavnosti, med katerimi so tudi tehniški dnevi. Praviloma naj 

bi se tehniški dnevi izvajali v obliki projektnega dela. Učenci ugotavljajo probleme iz 

svojega okolja, predlagajo rešitve in si ob tem razvijajo ustvarjalnost in nadarjenost. 

Dokaz za to so primeri kakovostne izvedbe tehniških dni. Ovira za doseganje splošne 

kakovosti in učinkovitosti, pa se kaţe predvsem pri pomanjkanju sredstev za materialne 

stroške izvedbe, nedostopnost do opreme itd. Tehniški dnevi tako pogosto niso 

optimalno izvedeni. 

Maketarstvo kot interesna dejavnost je bila ţe v preteklem stoletju del šolskega 

izobraţevalnega programa. Modernizacija in razvoj tehnike sta v šolski sistem prinesla 

nova znanja in področja, katera so se začela na novo uvajati v učnih načrtih in izvajati v 

sklopu šolskega sistema (računalništvo, robotika, elektronika...).  
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Sčasoma je maketarstvo kot samostojna interesna dejavnost izgubilo svojo veljavo, tudi 

na račun dandanes hitrejše in bolj natančne izdelave maket s pomočjo 3-D tiskalnikov. 

Interesne dejavnosti so prosta izbira in niso sestavni del obveznih izobraţevalnih 

programov. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti učence od šolskega 

pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje 

splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraţevalnih programov, še posebej 

pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi 

učencem omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po 

katerem se izobraţujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z moţnostjo 

proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos učenca do 

dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.  

ID se izvajajo kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v 

okviru urnika. Učenci na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega 

delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. 

Nekatere izmed teh so: foto kroţek, video kroţek, modelarstvo, prometni kroţek, 

robotika, računalništvo in programiranje...  

Na odločitev učencev, katero ID bodo obiskovali,  ne vplivajo samo njihovi lastni 

interesi, ampak imajo močan vpliv tudi njihovi starši in sovrstniki. Z vsako dobro 

predstavitvijo določene interesne dejavnosti bi lahko učence pritegnili k obisku. 

Pomembno je, da učencem pribliţamo pomen tehnike in tehnologije ţe na začetku 

njihove učne poti in jih spodbudimo k lastnemu ustvarjanju, kar jim še posebej 

omogočajo ID. V okviru maketarstva kot oblike ID se učenci seznanijo z različnimi 

poklici, orodji in gradivi ter tudi z zgodovinskimi posebnostmi in značilnostmi, kar jim 

kasneje pomaga pri izdelavi različnih maket. Zato bi bila dobra promocija maketarstva 

primerna motivacija za obisk te vrste ID. S tem bi maketarstvo spet postalo zanimivo za 

učence. 
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1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 
Namen diplomskega dela je predstavitev in aktualiziranje maket, maketarstva in 

interesne dejavnosti plastično maketarstvo. Omejili smo se na promocijo interesne 

dejavnosti plastično maketarstvo v okviru aktualnega predloga izvedbe tehniškega dne, 

z namenom, da se bo zanjo odločilo čim več osnovnošolskih učencev. 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Opredeliti makete in maketarstvo. 

C2: Določiti pomen maket ter interesne dejavnosti–plastično maketarstvo v tehniškem 

izobraţevanju. 

C3: Opredeliti primernost strategije poizvedovalno-projektnega modela (z delovno 

nalogo), dela za namen izvajanja tehniških dni. 

C4: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo interesne dejavnosti–

plastično maketarstvo.  

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 
 

Diplomsko delo je zasnovano deskriptivno. Podatke smo zbrali iz ustreznih strokovnih 

literatur in virov. Najprej smo pregledali literaturo, ki na to temo ţe obstaja. Podali in 

opredelili smo dejstva ter na koncu dodali primer predloga izvedbe tehniškega dneva za 

promocijo interesne dejavnosti. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

Po alinejah je predstavljena vsebina ostalih poglavij. 

 V drugem poglavju se seznanimo z maketami, njihovo delitvijo in vrstami. 

 V tretjem poglavju se seznanimo s stanjem maketarstva v OŠ ter predstavimo 

kompetence, ki se razvijajo pri takšni interesni dejavnosti 

 ID so ena izmed dejavnosti, s katerimi lahko promoviramo plastično 

maketarstvo.  
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 Prav tako se promocija lahko uspešno izvede v okviru TD, pri čemer se lahko 

posluţujemo induktivnih metod poučevanja, kar smo opisali v četrtem poglavju. 

 Peto poglavje utemeljuje našo izbiro in pojasnjuje UP. 

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

zastavljene cilje (C1-C4). 

 V zaključku v sedmem poglavju smo podali sklep celotnega diplomskega dela.  
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2 MAKETA 

 

 

Je najbolj splošna fizična predstavitev predmeta, ki ohranja natančne odnose med vsemi 

pomembnimi vidiki modela, pri čemer ni potrebno ohraniti  absolutnih vrednosti 

prvotnih lastnosti. To ji omogoča, da dokaţe nekaj lastnosti, ne da bi bilo ob tem 

potrebno raziskati in preučiti izvorni predmet. 

 

Maketa velja za najbolj neposreden način posredovanja arhitekturne informacije, ki se 

mu zaradi univerzalne razumljivosti posvetijo tako strokovnjaki kot laiki. Praviloma 

pritegnejo več pozornosti kot abstraktne tehnične risbe ali prostorske vizualizacije. 

Fizična prisotnost in direkten stik dajeta najpopolnejši vtis o objektu, ki se ne more 

primerjati s še tako dobro dvodimenzionalno predstavitvijo [5, str. 6]. 

 

Maketo bi najlaţje definirali kot fizičen objekt, namenjen posredovanju arhitekturne 

informacije. Izkazuje voljo po uresničevanju ideje v praksi [6, str.13] in je prva 

materializacija kreativne misli, ki se lahko zgodi ţe med reševanjem arhitekturne naloge 

(in potencialno vpliva na rešitev) ali pa nastane po zaključku projektantskega dela (kot 

način predstavitve).  

 

Maketa je lahko narejena oz. izdelana zaradi dveh vzrokov. Lahko je rezultat ideje, 

zamisli, strokovnjaka oz. umetnika in sluţi kot izhodišče za izdelavo prototipa ali 

končnega izdelka. V to področje spadajo predvsem arhitekturne makete. 

V drugem primeru pa so makete izdelane oz. narejene z namenom, da nam s svojo 

fizično prisotnostjo v pomanjšanem merilu prikaţejo in posredujejo informacije, ki so v 

realnosti lahko velikega prostorskega obsega. Gre za  makete, ki so pomanjšana slika 

realnosti. 

 

Maketa se velikokrat enači z modelom, vendar obstaja med njima pomembna razlika. 

Model funkcionira predvsem kot osnova za realizacijo, medtem ko je maketa sredstvo 

fizičnega prikaza prostorske ideje in je namenjena predvsem posredovanju sporočila. V 

nadaljevanju je zato predstavljena razlika med maketo in modelom. 
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2.1 RAZLIKA MED MAKETO IN MODELOM  

Maketa mora biti tako po barvi in obliki čimbolj podobna pravemu objektu, katerega 

maketo izdelujemo (čim več pomanjšanih podrobnosti, uporaba pravih barv, 

napisov,...). Za maketo ni pomembno, da dejansko oponaša lastnosti originalnega 

objekta (plovnost ladje, letalo leti, in podobno). Maketa je torej čim boljši vizualni 

pribliţek realnosti. 

 

Mnogo ljudi makete, slika 1.1(a) zamenjuje z modeli, slika 1.1(b). Model poleg vsega, 

kar prikazuje maketa, oponaša tudi funkcionalne lastnosti objekta, katerega model 

izdelujemo. 

 

Kako slovar slovenskega knjiţnega jezika definira maketo in model, je navedeno v 

prilogi 10.1. 

 

 

 
 

 

  

(a)        (b)                                                               

Slika 1.1: (a) Lesena maketa hiše in (b) letalski model. 
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2.2 MERILO IN MERE 
 

Vse količine, ki jih lahko dovolj natančno merimo z merilnimi napravami, imenujemo 

fizikalne količine. V vsakdanjem ţivljenju najpogosteje merimo čas, maso, hitrost, 

dolţino, temperaturo, hitrost itd. Vsaka izmed fizikalnih količin ima določeno svojo 

fizikalno enoto, npr. sekunda, kilogram, meter. Pri obravnavi maket nas zanimajo 

dimenzije oz. mere objekta ali predmeta. 

  

Geografi merilo karte oz. merilo zemljevida definirajo kot razmerje med razdaljami na 

karti in dejanskimi razdaljami v naravi. Merilo je označeno na vsaki karti in je zapisano 

v eni izmed treh oblik (številčno, grafično in opisno merilo). Za nas pride v poštev 

številčno merilo. 

 

Številčno merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 50.000) ali ulomka (1/50.000). Ena 

pomeni enoto dolţine na karti. Imenovalec pove kolikokrat je razdalja v naravi večja kot 

pri prikazu na karti. Merilo 1 : 25.000 pove, da na karti 1 mm (cm, dm, …) ustreza 

25.000 teh enot v naravi – 25.000 mm (cm, dm, …). Karta večjega merila je tista, katera 

ima manjši imenovalec (M 1 : 25.000 > M 1 : 50.000). Številčno merilo uporabljamo za 

pretvarjanje izmerjenih razdalj na karti v odgovarjajoče razdalje v naravi in nasprotno. 

Pri maketah in modelih so oznake podobne, le da je v tem primeru merilo številčno 

razmerje, ki pove, koliko v naravni velikosti meri objekt ali predmet. 

Po merilu lahko makete tudi delimo. To bomo naredili v sledečem poglavju. 
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2.3 DELITEV MAKET 

 

Makete najpogosteje predstavljajo fizični izgled objekta ali predmeta v znanem 

pomanjšanem merilu. Vsak izmed naštetih uporablja svoje merilo glede na namen, kaj 

ţeli maketa prikazati. Prav tako se zahteve podrobnosti izdelave razlikujejo glede na 

namen in potrebe makete. Vsi pa morajo izpolnjevati določena načela in enake splošne 

zahteve, ki so vsem maketam enake. Da pa je maketa čim bolj podobna originalu oz. 

izvirniku, je treba natančno prekopirati vse podrobnosti in detajle. 

 

2.3.1 Delitev maket glede na njihov namen 

 

Glede na namen, kaj maketa predstavlja oz. za kaj je uporabljena, jih delimo na (a) 

tehniške, (b) arhitekturne, (c) demonstracijske, (d) filmske ter (e) hobi makete, ki jih v 

nadaljevanju ločeno opisujemo podrobneje. 

 

(a) Tehniške oz. inţinirske (strukturno inţinirstvo). 

 

Sem spadajo makete, narejene kot osnova za nadaljne proučevanje in raziskave. Makete 

so izdelane z namenom, da se v laboratorijih preizkušajo in proučujejo na njih različne 

lastnosti, situacije in obnašanje. To so lahko akustični ali pa okoljski eksperimenti 

(prezračevanje, osončenost, svetloba, vrtinčenje vetra...). Na podlagi rezultatov, se 

lahko maketa spremeni, dodatno predela in oblikuje do končnega ustreznega rezultata. 

Iz tega potem lahko sledi prototip, serijska izdelava ali pa so rezultati meritev in 

testiranj ţe kočni rezultat. 

 

Vse  opisane metode so uporabne še danes, vendar jih v večini primerov nadomeščajo 

digitalna orodja, ki omogočajo hitrejšo pridobitev rezultatov z manj napora. 

 

(b) Arhitekturne. 

 

Skoraj vse makete bi lahko uvrstili med arhitekturne. To bi lahko naredili z 

obrazloţitvijo, da sta pred dejansko izgradnjo oz. realizacijo določenega arhitekturnega 

objekta obstajala zamisel in koncept le te v obliki makete.  
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V preteklosti so bili rokodelci kot umetniki spoštovani in cenjeni pri svojem 

umetniškem delu izdelave maket. Razvoj novih materialov in tehnologij pa je postopek 

izdelave maket bistveno olajšal. Pojavili so se 3 - D tiskalniki, ki omogočajo izdelavo še 

tako zahtevne arhitekturne zasnove. Makete so zato kvalitetnejše, hitrejša je njihova 

izdelava in celotna končna podoba je bistveno boljša, kot tista iz preteklosti. 

 

Druga vrsta maket, ki jih lahko štejemo med arhitekturne, so makete, ki so nastale na 

podlagi ţe obstoječih stavb, zgradb, predmetov. Sem lahko uvrščamo muzejske makete 

(npr. gradovi), priloga 10.2. Takšne vrste maket so nastale na podlagi pisnega in 

slikovnega gradiva z namenom, da prikazujejo stanje, kakršno je bilo v preteklosti (če je 

grad v preteklosti obstajal, danes pa ga ni več). 

    

Obstajajo tudi makete, katerih namen je seznaniti širšo javnost s kakšno pomembno 

informacijo. Tipični primer je Minimundus v Celovcu, priloga 10.3, kjer ljudje lahko 

občudujejo svetovno arthitekturno zbirko zbrano na enem mestu, v obliki maket, in jim 

ob tem ni potebno prepotovati celega sveta. 

 

V splošnem arhitektura deli makete iz svojega področja na dve področji (b1) 

predstavitvena in (b2) konceptualna maketa, ki sta v nadaljevanju opisani podrobneje. 

 

(b1) Predstavitvena maketa. 

 

Predstavitvena maketa je namenjena komuniciranju z javnostjo oz. prenosu arhitekturne 

ideje v laično sfero. Stroka na ta način izkorišča dostopnost in razumljivost medija, ki se 

izogne strokovnemu ţargonu ali abstrakciji risbe ter nagovarja neposredno z določeno 

čarobnostjo oz. misterijem pomanjšave. Univerzalna dostopnost fizičnih predstavitev je 

razlog, da se le-te skozi zgodovino tako rekoč ne spreminjajo. Duhu časa se prilagajajo 

z manjšimi korekcijami med katerimi je najbolj opazen prikaz okolice objekta in ljudi 

ter avtomobilov. Na ta način je bilo v maketo poleg sentimentalne dimenzije vneseno 

vprašanje relacije med človekom, objektom in prostorom ter problematiziran realizem, 

ki je bil dotlej rezerviran za risbe [6, str. 21]. 
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V istem obdobju se uveljavi tudi "paket" za predstavitve arhitekture. Sestavljajo ga 

načrt, serija perspektivnih vizualizacij in maketa, ki predstavljajo jedro predstavitve še 

danes, ko se jim pridruţuje virtualna animacija. Mesto v arhitekturni zgodovini si je 

predstavitvena maketa zagotovila predvsem zato, ker je arhitekturi omogočila, da 

postane orodje propagande in kasneje trţenja ţe v fazi načrtovanja [6, str. 13].  

 

(b2) Konceptualna maketa. 

 

Konceptualna maketa je namenjena preverjanju zamisli in iskanju novih rešitev med 

procesom načrtovanja. Arhitekt z uporabo konceptualne makete dobi povratno 

informacijo, na podlagi katere opravlja spremembe, dokler ne doseţe končne oblike. 

Informacija, ki izhaja iz fizične izkušnje, je v fazah razvoja projekta nenadomestljiva 

[7].  

 

V večini primerov gre za objekte, ki se uporabljajo znotraj projektantskega tima med 

procesom projektiranja in jih širša javnost ne vidi.  

 

(c) Demonstracijske makete. 

 

V to skupino uvrščamo makete, ki imajo moţnost ponazoritve nečesa. S pomočjo 

vgradnje raznoraznih gibajočih mehanskih sklopov je mogoče maketo spremeniti v 

''ţivo maketo''. Sem bi lahko prišteli maketo Cerkniškega jezera, ki ima moţnost 

ponazarjanja poplavljenega Cerkniškega polja. 

 

Prav tako bi lahko v to skupino šteli vojaške makete. To so makete, ki prikazujejo 

poligon vojaške operacije in s pomočjo katere si vojaki izdelajo načrte določenih 

vojaških operacij. 

 

(d) Filmske makete. 

 

So makete, narejene za potrebe filmske industrije. Tako v preteklosti, kot tudi danes, se 

določeni kadri v filmu snemajo v studijih, kjer s pomočjo maket doseţejo realni 

posnetek narave. Lahko pa gre zgolj za izmišljeno zadevo, ki jo s pomočjo makete in 

raznoraznih vizualnih in drugih pripomočkov in učinkov naredijo kot resnično.  
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Takšne makete po končanem snemanju pospravijo v skladišča in jih kasneje zopet, 

lahko rahlo spremenjene, uporabijo v kakšnem drugem kadru. Podobno se uporablja 

tudi pri izdelavi računalniških igric. 

 

(e) Hobi in zbirateljske makete. 

 

Najbolj razširjena in priljubljena pa je skupina maket, ki jih ljudje izdelujejo, 

sestavljajo, gradijo in oblikujejo zaradi zadovoljevanja lastnih interesov, pa naj gre za 

hobi, zbirateljstvo ali zgolj otroško igro. Sem spada: 

 Izdelovanje in sestavljanje plastičnih maket. 

Plastične makete so se na trţišču  pojavile ţe v 30 - ih letih prejšnjega stoletja. Od 

takrat so se v marsičem spremenile, glavni namen pa je ostal enak - spajanje 

različnih plastičnih delčkov v celoto, pri čemer je potrebno čim bolj natančno 

posnemati original. Plastične makete obstajajo v različnih merilih in v različnih 

skupinah, tako da skoraj vsakdo najde nekaj zase. Organizirana so tudi maketarska 

tekmovanja, kjer se ocenjuje natančnost izdelave. 

 Izdelovanje in sestavljanje maket modelnih ţeleznic. 

Modelne ţeleznice so primer kombinacije makete s premikajočimi se modeli. Tako 

bi jih lahko tudi uvrstili med demonstracijske makete. Osnovna maketa prikazuje 

neko pokrajino, po kateri je speljana ţelezniška proga. Premikajoči se modeli vlakov 

se potem premikajo in gibljejo po speljanih tirnicah. Modeli vlakov so določenih 

merilih, in na podlagi teh meril je potrebno izdelati maketo.  Ljudje s takšnimi 

interesi se zdruţujejo v klube in organizirajo razstave svojih izdelkov. 

 

Naslednje makete lahko vključimo v področje iger in igrač. 

 

 Makete pri strateških igrah. 

V zadnjih letih so se razvile strateške igre, ki pri svoji izvedbi potrebujejo 

makete različnih objektov. Igralci igre si na mizo razporedijo svoje makete in 

potem v njihovi okolici igrajo igro. 

 Maketa Barbi hiše. 

Predvsem pri mlajših deklicah je priljubljena maketa Barbi hiše, s katero se je 

mogoče igrati.  
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 Lego kocke. 

So najbolj razširjen primer otroške igrače, ki je hkrati obenem prvi stik otroka z 

maketo. Ob ustvarjanju različnih hiš, stavb, predmetov, se otrok uči oblikovanja 

in predstavitve nečesa skozi pojem lego kock. Starostne omejitve pri lego 

kockah ni, zato se z njimi ukvarjajo tudi odrasli. Zdruţujejo se v klube, kjer 

ustvarjajo zanimive arhitekturne makete iz lego kock. 

 Jaslice. 

Maketa jaslic je kobinacija arhitekturne makete in hobi makete. Teţko bi jo 

uvrstili v samo eno področje, ker ima med vsemi maketami poseben pomen. 

Ponazarja namreč zgodovinski dogodek iz preteklosti, ki je na maketi prikazan 

po opisu in pričevanjih. Jaslice so zato lahko izvirne in nimajo kakršnih koli 

omejitev. 

 Maketa iz 3 - D sestavljank (puzzlov). 

V zadnjih nekaj letih so se na trţišču pojavile 3-D sestavljanke (puzzli). Do 

takrat smo jih poznali samo v 2-D obliki, kjer so navadno sestavljene 

predstavljale neko sliko. Njihov razvoj jih je spremenil do te mere, da so se 

lahko začele sestavljati v tretjo dimenzijo. S tem so iz slike postale 3-D objekti. 

 

2.3.2 Delitev maket glede na uporabljen material za izdelavo 

 

Običajno se, glede na uporabljen material za izdelavo, makete deli na: 

 

 Plastične makete. 

Narejene so iz umetnih snovi, plastike, v različnih izvedbah in kombinacijah.  

Lahko so izdelane v enem kosu (3-D tiskanje, ulitki), ali pa so sestavljene iz 

večih delov. Prednosti plastičnih maket pred ostalimi so majhna teţa, dolga 

obstojnost in kvaliteta izdelave. 

 Kovinske makete. 

Kovinske makete so zaradi neobstojnosti materiala in končne teţe, iz katerega so 

narejene, zastopane v manjši meri. Najdemo jih večinoma v obliki ulitkov 

različnih zlitin, ki so neobčutljive na korozijo. 

 Lesene makete. 

Lesene makete so z razvojem novih materialov in tehnologij izgubile nekaj 

veljave. Čeprav je les naravni material, se ga izdelovalci izogibajo.  
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Končna teţa izdelka, zahtevnost obdelave, neobstojnost pri povišani zračni vlagi 

ter cena so eni izmed glavnih razlogov za to. 

 Papirnate makete. 

Prednost papirnatih maket je v njihovi končni teţi in ceni. Slabo pa prenašajo 

spremembe v zračni vlagi in so zaradi tega neobstojne. 

 Makete narejene iz ostalih naravnih materialov.  

Kamen, glina, mavec, ilovica. 

 Kombinacije vseh omenjenih. 

 

Namen makete je tisti, ki nam bo definiral, iz česa bomo maketo izdelali. V preteklosti 

so se makete izdelovale večinoma iz lesa, nekaj pa tudi iz kovin. Razvoj umetnih snovi 

je omogočil, da se makete iz njih izdelujejo kvalitetnejše, boljše in imajo daljši rok 

trajanja. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj kriterijev za izdelavo maket. 

 

2.4 KRITERIJI ZA IZDELAVO MAKET 
 

Predno se lotimo izdelave makete, je potrebno določiti nekaj kriterijev, ki so potrebni 

pred samo izvedbo. Nekih splošno znanih kriterijev glede izdelave in načrtovanja maket 

ni, vendar pa se marsikateri izdelovalec posluţuje korakov, katere bomo predstavili v 

nadaljevanju. Le ti nam bodo sluţili kot osnova za uspešno izdelavo makete. Ti kriteriji 

so naslednji: 

 kakšen je namen, zaradi katerega bo maketa izdelana, 

 določimo merilo, v katerem bo zgrajena, 

 zberemo razpoloţljivo literaturo in dokumentacijo, gradivo, skice, načrte, 

 izdelamo načrt, idejno skico makete, 

 izberemo in določimo materiale, iz katerih bomo izdelali maketo; določimo 

katera orodja in pripomočke bomo potrebovali, 

 določimo čas, potreben za izdelavo in 

 končni rezultat in evalvacija. 

 

Kriteriji se lahko od izdelka do izdelka razlikujejo, dopolnjujejo in spreminjajo. V 

našem primeru bomo kriterije prilagodili na dva načina. Najprej bomo sestavili 

plastično maketo, katero bomo kasneje uporabili kot sestavni del diorame.  
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S tem namenom bomo v nadaljevanju predstavili plastične makete, njihovo zgodovino, 

tehnologijo izdelave po posameznih korakih in dioramo.  

 

2.5 ZGODOVINA PLASTIČNIH MAKET 
 

Pionirsko delo na področju plastičnega maketarstva je opravila firma Frog Penguin v 

letih 1938 in 1939. Na trg je ponudila prve plastične makete letal v merilu 1:72, ki je 

bilo ţe uveljavljeno merilo britanskega podjetja Skybirds in njegovih lesenih letalskih 

modelov. Bliţajoča se druga svetovna vojna je prekinila proizvodnjo plastičnih maket, 

med tem ko so se lesene makete iz balze še naprej proizvajale in razveseljevale ljudi. Za 

potrebe protiletalske obrambe so med drugo svetovno vojno izdelovali lesene in 

bakelitne makete letal. 

 

Kmalu po okrevanju industrije potrošniških dobrin, so se pojavile prve povojne makete 

firme Frog. Na ameriškem trţiču so se v začetku pedesetih let pod imenom Revell 

začele pojavljati makete, katerih ustanovitelj je bil podjetnik Lewis Glasser. Istočasno je 

v Veliki Britaniji Nicholas Kove ustanovil podjetje Airfix, ki je s svojo serijo plastičnih 

maket v plastičnih vrečicah osvojil prodajne mreţe veleblagovnic. Francija je leta 1958 

pri firmi Heller izdala prvo maketo–potniško letalo caravelle. Italijanska zgodba 

zgodovine plastičnih maket se začenja leta 1962 z ustanovitvijo firme Aliplast. Vendar 

je Aliplast še isto leto razpadel in ustanovitelji so se ponovno povezali v firmo Italaeri 

(Ital–italijanska, aerie–letalo) ter Supermodel. Japonska zgodba o uspehu plastičnih 

maket se je začela odvijati konec šestdesetih let, ko je druţinsko podjetje Tamiya 

opustilo proizvodnjo lesenih maket. Hasegawa je postala drugi japonski proizvajalec 

maket, čigar prve makete so bile ponatisi takrat ţe propadlega Froga. Tudi na 

Češkoslovaškem so v kovinarski druţbi Kovozavody Prostojev (kasneje KP models) 

začeli izdelovati makete šolskega reaktivnega letala L–29 delfin in predvojnega 

dvokrilnega češkega lovca avia B. 534. Prav te prve makete so v sedemdesetih letih 

dosegale milijonsko naklado, kar je bilo takratni rekord v številu natisnjenih kopij [8]. 

 

Naftna kriza je industrijo plastičnih maket močno prizadela. Podraţitev cen surovin za 

izdelavo plastičnih maket je kot prva občutila firma Frog, ki je bila primorana svoje 

kalupe prodati v Sovjetsko zvezo in na Japonsko.  
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Neiznajdljivost velikih proizvajalcev je spodbudila izkušene maketarje, da so 

komercialno začeli izdelovati vakuumsko stiskane in tudi klasične brizgane makete v 

omejenih serijah.  

 

Takšne makete običajno niso presegle naklade nekaj sto izvodov. Njihova priprava ni 

zahtevala dragih kalupov, zato so si tovrstne makete hitro izborile svoj majhen a 

zanesljiv trţni deleţ. 

 

 » Garaţna proizvodnja « je zacvetela, z njo pa je okrevala tudi klasična industrija. Na 

novo so se ustanovile firme, ki so ponujale vakuumsko stiskane makete, ki so na trţišču 

še danes. Vakuumsko stiskane makete zahtevajo nekaj več osnovnega maketarskega 

znanja o gradnji plastičnih maket. Da bi zapolnili trţno praznino in omogočili laţjo 

izdelavo maket, se je začela proizvodnja epoksidnih maket. Takšne proizvodnje so se 

lotili maketarski zanesenjaki, zato ni nič presenetljivega, da je število ulitkov omejeno 

samo na nekaj deset kosov. Epoksidne makete so izdelane iz epoksidne smole. V večini 

primerov gre za izdelavo v kalupih, kjer se posamezni sestavni deli izdelajo na način 

vlivanja epoksidne smole v naprej pripravljene kalupe. 

  

Češka je v devedesetih letih postala vodilna znamka vsakovrstnih plastičnih maket. Ko 

so se poleg političnih meja odprle tudi ekonomske, so izdelovalci v » garaţna 

proizvodnji « začeli s povezovanjem z znanimi svetovnimi maketarskimi znamkami. 

Navkljub majhni kupni moči pa je prodaja cvetela in spodbudila rast manjših 

proizvajalcev, ki danes Češko uvrščajo v sam vrh proizvajalcev plastičnih maket. 

 

Na trţišču se najpogosteje pojavljajo plastične makete, izdelane po postopku brizganja 

in jih bomo opisali podrobneje.  

 

2.6 BRIZGANE PLASTIČNE MAKETE 
 

Ţe v poglavju o zgodovini plastičnega maketarstva smo omenili, da obstajajo trije 

načini oz. tehnike izdelave maket. Najbolj mnoţično zastopane so makete, narejene po 

postopku brizganja. Pri tem postopku granulat polistirena pod visokim tlakom potisnejo 

mimo več grelcev v kovinski kalup. Plastika, ki se strdi v dovodnih kanalih, tvori 

nosilno ogrodje za plastične dele.  
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V hladilne vode v kovinskem kalupu spustijo hladno vodo, da se plastika hitro ohladi. 

Takšna tehnika izdelave omogoča visoko kakovost izdelave detajlov in trdnost makete. 

Brizgane plastične makete so dandanes na voljo v skoraj vsaki trgovini z igračami.  

Maketa, ki jo kupimo, je v t.i. kit izvedbi. To pomeni, da škatla, v kateri se maketa 

nahaja, vsebuje vse sestavne dele ter načrt za njeno sestavo. Potrebni so le nekateri 

pripomočki in orodja, da maketo lahko sestavimo. Nekaterim maketam so ti pripomočki 

in orodja ţe dodani, lahko pa jih dokupimo sami. 

 

Plastično maketo sestavimo s pomočjo načrta, ki je priloţen. Načrt je pregleden in lahko 

berljiv ter ne zahteva kakšnega posebnega predznanja osebe, ki bo maketo sestavila. V 

nadaljevanju bomo predstavili in izpostavili zgolj nekaj osnovnih obdelovalnih 

postopkov in faz izdelave. 

 

 

 

 

  

(a)                                                            (b)   

 

 

 

 

(c)                                                              (d) 

Slika 2.1: (a) Vsebina škatle, (b) orodja in pripomočki, (c) ločevanje večjih delov in (d) ločevanje manjših 

delov. 

 

Predno pričnemo s sestavo vedno preverimo vsebino škatle, slika 2.1(a). Vsebina 

obsega vse sestavne dele, nalepke in načrt.  
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Če pride do kakšne pomanjkljivosti, lahko reklamacijo uveljavljamo pri trgovcu, pri 

katerem smo maketo kupili. Nekatera podjetja (npr. nemški Revell) manjkajoče dele na 

prošnjo lahko tudi brezplačno pošlje po pošti. 

 

Za izdelavo makete potrebujemo nekaj osnovnih orodij in pripomočkov, slika 2.1(b). To 

so škarje, ščipalne klešče, noţ za lepenko, skalpel, pinceta. Ker je delo s temi orodji in 

pripomočki lahko nevarno, se je potrebno drţati načel varnosti pri delu. S pomočjo 

načrta pričnemo s sestavljanjem. Načrt nam natančno prikazuje katere sestavne dele 

makete je potrebno sestaviti in v kakšnem zaporedju. Sestavni deli se nahajajo na 

ogrodju, od katerega jih je potrebno ločiti. Večje sestavne dele ločimo s pomočjo 

ščipalnih klešč, tako, da preščipnemo nekaj mm od samega spoja sestavnega dela z 

ogrodjem, slika 2.3(c-d). Manjše sestavne dele je priporočljivo odstraniti s   skalpelom, 

na način, da skalpel pritisnemo navzdol na podlago. Prav tako tudi tukaj zareţemo nekaj 

mm od samega spoja z sestavnim delom. Priporočljivo je, da imamo na delovni površini 

podlago. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

          

(c) (d) 

Slika 2.2: (a) Dodatno obrezovanje, (b) priprava brusilnih papirjev, (c) postopek brušenja in (d) vrste 

lepil. 
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Sestavne dele, ki smo jih odstranili s pomočjo ščipalnih klešč, s skalpelom dodatno 

obreţemo, slika 2.2(a). To nam bo v nadaljevanju omogočalo laţje in hitrejše brušenje 

sestavnih delov.Sestavni deli se morajo čim bolj prilegati. To doseţemo z brušenjem. 

Različna zrnatost  brusilnih papirjev nam omogoča zares natančno brušenje. Za nas so 

primerni brusilni papirji zrnosti 120, 240 in 500. Brusilne papirje si nareţemo na manjše 

formate, slika 2.2(b). Z njimi je delo laţje in priročnejše. Brusimo toliko časa, dokler na 

sestavnem delu ni več odvečne plastike, slika 2.2(c), saj bi nas le ta ovirala pri 

natančnem medsebojnem prilagajanju sestavnih delov. 

 

Ko imamo dele pripravljene, sledi spajanje oz. lepljenje. Na voljo imamo veliko izbiro 

lepil, slika 2.2(d). Za plastične makete so najbolj uporabna lepila na osnovi topil, ki 

delujejo na principu topljenja plastike-lepilo za polistiren. Takšno lepilo plastiko delno 

stopi ter tako naredi spoj trden. Potrebno je poudariti, da rokovanje s takšnimi lepili 

potrebuje nekaj več pozornosti; ne zaradi osebne varnosti, pač pa zaradi moţnih 

nenamernih poškodb sestavnih delov, če bi se nam slučajno lepilo razlilo po njih. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

(c) (d) 

Slika 2.3: (a) Nanašanje lepila, (b) učvrstitev z lepilnim trakom, (c) barve proizvajalca maket in (d) 

barvanje. 
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Najbolj priročna so lepila, ki imajo na spodnji strani pokrovčka čopič, s katerim lahko 

natančno razporedimo količino lepila po stičnih ploskvah sestavnih delov, slika 2.3(a). 

 

V času sušenja lepila ţelimo, da bi sestavni deli ostali na svojem mestu in se ob tem ne 

bi pojavile kakšne nepravilnosti (reţe pri stikih). Za preprečitev tega, se posluţujemo 

zaščitnega lepilnega traka, s katerim na določenih nevarnih mestih dodatno učvrstimo 

zlepljene sestavne dele, slika 2.3(b). 

 

Ko je maketa sestavljena sledi barvanje. Zahtevnejše makete zahtevajo barvanje ţe v 

samem postopku sestave. Posebnih zahtev glede izbire in vrste barv za plastične makete 

ni. Če pa sledimo načrtu izdelave, potem kmalu ugotovimo, da so prav najprimernejše 

barve za makete tiste, ki jih izdeluje proizvajalec maket, slika 2.3(c). Le tako bomo 

dobili pravi končni odtenek barve, ki naj bi bil podoben originalu. 

 

Najpreprostejše je barvanje s čopičem, slika 2.3(d). Ker so barve lahko na vodnih 

osnovah ali na osnovi toplil, je priporočljivo, da pred samim barvanjem poskrbimo za 

delovno okolje in zadostno zračenje prostora. Čas sušenja barve je odvisen od izbire 

barve in debeline nanosa ter pri normalnih okoliščinah traja eno uro. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Slika 2.4: (a) Nanašanje nalepk in (b) končana maketa. 

 

Zadnja faza je nanašanje nalepk, slika 2.4(a). Vsako nalepko s pomočjo škarij izreţemo. 

S pinceto primemo nalepko in jo za eno minuto namočimo v mlačno vodo, da se nam 

zmehča podloga, na kateri je nalepka. Ko opazimo, da nalepka začne odstopati, jo 

vzamemo iz vode ter postavimo na maketo.  
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Nalepko poravnamo in obrišemo odvečno vodo. Ob tem moramo paziti, da nismo 

pregrobi, saj so nalepke zelo tanke in se nam lahko kaj hitro strgajo. 

 

Naša maketa je končana, slika 2.4(b). S pridobivanjem izkušenj si posameznik sčasoma 

pridobi veščine in spretnosti, ki jih s uporabi pri vsaki nadaljni maketi. Zato je 

upravičeno pričakovati, da prva samostojno sestavljena maketa nikoli ne bo popolna. 

 

Plastične makete so lahko predstavljene in prikazane samostojno. Lahko pa jih 

vključimo v neko sceno, pokrajino, ujet določen trenutek, ki predstavlja več kot le 

plastično maketo.  

 

V ţargonu plastičnega maketarstva se je za takšno postavitev uveljavilo ime diorama in 

je predstavljena v nadaljevanju. 

 

2.7 DIORAMA 
 

Beseda diorama se je prvič pojavila leta 1823, ko sta razstavljalca Dagueere in Charles 

Marie Bouton predstavila svojo prvo dioramo v Londonu. Beseda diorama je grškega 

izvora in je sestavljena iz besed di (ang. through, skozi) in orama (ang. that which is 

seen, a sight; to kar je videno, pogled). V 19. stoletju je diorama predstavljala po večini 

mobilno gledališko sceno, katero so uporabljali na predstavah in ki je predstavljala neko 

kuliso. Leta 1902 se je diorama pojavila kot scenska upodobitev dogodka, zaprtega v 

škatli, v katero si lahko pokukal skozi zastekljeno odprtino. Z razvojem plastičnega 

maketarstva je diorama postala priljubljena oblika predstavitve plastičnih maket 

različnih objektov v njihovem naravnem ali namišljenem okolju. 

 

Diorama, slika 2.5, je prostorska postavitev objektov z zgodbo. Vsaka diorama namreč 

prikazuje, pripoveduje neko zgodbo oz. upodablja nek dogodek. Zato je diorama nekaj 

več kot le zgolj npr. seštevek vozil, letal, figur in ostalih dodatkov. Bistvo vsake 

diorame je pravzaprav dogodek, saj določa izbor vseh njenih elementov in je pravzaprav 

tisto, kar gledalec najprej opazi. Upodobitvi dogodka so podrejeni vsi elementi diorame, 

kompozicija, razmerja med elementi, njihova postavitev in izdelava [8].   
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Slika 2.5: Diorama. 

 

Preprosto dioramo običajno tvorita maketa in njena okolica. Preprosta skica 

razporeditve elementov diorame nam pomaga pri zasnovi upodobitve. Na skici tako 

preverimo kompozicijo diorame oz. smiselno in uravnoteţeno razporeditev elementov, 

ki so del dogodka, ki ga diorama ponazarja.  

 

Čeprav lahko z dioramo pogojno poimenujemo tudi maketo z nekaj spremljajoče 

opreme, je bistvo vsake diorame upodobitev dogodka. Natančne ločnice med maketo 

(arhitekturno) in preprosto dioramo pravzaprav ni, bistvena razlika je v zamisli sami. 

    

Prosta izbira in nešteto moţnosti izvedbe in postavite nam omogočata svobodno 

izraţanje misli skozi proces ustvarjanja. Ustvarjamo lahko na mnogo načinov in ob 

različnih situacijah. Ena izmed moţnosti je tudi obisk interesne dejavnosti, kjer 

zadovoljujemo lastne potrebe in ţelje. S tem namenom je predstavljeno sledeče 

poglavje. 
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3 MAKETARSTVO V OSNOVNI ŠOLI 

 

 

Maketarstvo kot samostojna dejavnost je bila v sklopu šolskega izobraţevanja 

zastopana ţe v preteklosti. To nam dokazujejo nekateri zapisi, priloga 10.4.. Razvoj 

novih tehnologij in modernizacija sta povzročila krčenje teh in podobnih dejavnosti, 

katere so nadomestile nove, do tedaj neznane vsebine. Maketarstvo je s tem izgubilo 

svojo veljavo vse do trenutka, ko so se na slovenskem trţišču mnoţično pojavile 

plastične makete.  

 

Nekateri učitelji, med njimi tudi učitelj likovne vzgoje iz osnovne šole Matija Čop 

Kranj, Aleš Čarman, so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pričeli samoiniciativno 

izvajati interesno dejavnost plastično maketarstvo z namenom popularizacije le te. 

Večjega uspeha oz. razširitve interesne dejavnosti na ostale slovenske šole ni bilo, 

interesna dejavnost pa je bila po dobrem desetletju ukinjena.  

 

V istem časovnem obdobju se je pojavila ţelja nekaterih ostalih nadobudnih maketarjev 

po ustanovitvi zdruţenja, ki bi predstavljalo in zastopalo plastično maketarstvo v 

Sloveniji. Ljubitelji plastičnih maket so se začeli zdruţevati v lokalne klube in društva, 

v katerih so se srečevali in si imenjevali izkušnje. Nekateri izmed njih so v preteklosti 

organizirali razna tekmovanja in razstave. Še dandanes ti klubi obstajajo, vendar zgolj 

navidezno. Nekateri izmed teh so: MKM (Maketarski klub Maribor), CMD (Celjsko 

maketarsko društvo), ZGPMS (Zdruţenje graditeljev plastičnih maket Slovenije). Člani 

in privrţenci omenjenih klubov in društev se še vedno srečujejo, vendar nobeno od teh 

društev nikoli do sedaj ni bilo uradno registrirano.  

 

V letu 2009 se je na pobudo nekaterih privrţencev plastičnega maketarstva ustanovilo 

in registriralo društvo Svet v malem, s sedeţem v Kranju. Društvo zdruţuje izdelovalce 

plastičnih maket, ljubitelje in zbiralce kovinskih maket, malih ţeleznic, modelarje ter 

vse podobno misleče ljudi. Namen društva je popularizacija plastičnega maketarstva, 

organiziranje tekmovanj, razstav in delavnic.  

Istočasno pa se v okviru društva na gorenjskih osnovnih šolah začela izvajati interesna 

dejavnost plastično maketarstvo, kjer si osnovnošolci lahko v okviru šole pridobivajo 
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nova znanja in izkušnje, povezane s plastičnimi maketami. ID je namenjena tako 

učenkam kot učencem predmetne stopnje (6-9 razred), izvaja pa jih zunanji izvajalec.  

Šola ob tem ponuja prostor za izvedbo, kjer se udeleţenci tedensko druţijo dve strnjeni 

šolski uri. V tem času samostojno sestavljajo plastično maketo, mentor pa jim je ob tem 

na voljo za dodatno pomoč, vodila in vprašanja. Danes ID ne spada več pod okrilje 

društva. 

 

Kadar govorimo o maketah in maketarstvu v okviru izobraţevanja v Sloveniji, 

ugotovimo, da pri pouku tehnike in tehnologije v učnem načrtu ni zaslediti poglavja, ki 

bi se navezovalo na makete in maketarstvo. Prav tako ni pri nobenem drugem predmetu 

izpostavljeno to področje. Zaznamo ga šele na višjih ravneh izobraţevanja, kot je npr. 

študij arhitekture, pri katerem posvečajo kar nekaj časa tej tematiki. 

 

V sosednjih drţavah je stanje plastičnega maketarstva bistveno boljše. Število društev in 

klubov je izjemno veliko. Organizacija in načrtno iskanje podmladka je najbolj uspešno 

v sosednji Avstriji, kjer si društva in klubi ţe v dogovorih s posameznimi šolami 

izborijo svoj prostor z namenom popularizacije te dejavnosti. Deloma k temu prispeva 

tudi velika finančna podpora sponzorjev in pokroviteljev, katerih nam v Sloveniji 

primanjkuje.  

 

V sodobni druţbi in hitrem času odraščanja otrokom ni več omogočeno kakovostno 

preţivljanje prostega časa. Interesna dejavnost plastično maketarstvo je lahko primeren 

način, kako bi otrokom kljub vsemu pribliţali nekatere kompetence, ki bi vplivale na 

njihov osebni razvoj. Zato so v nadaljevanju le te predstavljene. 

 

3.1 KOMPETENCE, KI SE RAZVIJAJO PRI INTERESNI DEJAVNOSTI 

PLASTIČNO MAKETARSTVO 
 

Otroci imajo zelo razvito domišljijo in radi ustvarjajo. Ustvarjalnost je dejavnost in 

hkrati lastnost in način mišljenja, sposobnost, osebna lastnost oziroma poteza. 

Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, izvirno preoblikovanje informacij in 

situacij v danem okolju. Ustvarjalnost ni vezana na neko specifično aktivnost. 
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 Človek je lahko ustvarjalen na različnih področjih. V psihologiji se pojavlja 

razlikovanje med ustvarjalnostjo, katere rezultat ima splošni pomen ter ustvarjalnostjo v 

vsakdanjem ţivljenju [9]. 

Motivi za ustvarjalno mišljenje so radovednost, potreba po raziskovanju, potreba po 

doseţkih, zadovoljstvo ob reševanju in rešitvi nalog... Za ustvarjalno dejavnost je 

značilno intrinzično (notranje) motivirano vedenje, ki ne potrebuje zunanje stimulacije 

(nagrade), ampak poteka zaradi ustvarjanja samega [10]. 

Z razvojem psihomotoričnih spretnosti otrok se razvija tudi inteligenca otroka. 

Motorični razvoj-zaporedje doseţkov-se v razvoju pojavljajo po zaporedju in 

omogočajo usvajanje bolj zahtevnih in celovitih oblik vedenja. Napredek v motoričnem 

razvoju pomeni moţnost za napredek v razvoju mišljenja. Sčasoma otrok pridobi fine 

motorične spretnosti, ki mu omogočajo doseči neodvisnost in zmoţnost ustvarjalnega 

izraţanja. Fine motorične spretnosti lahko povečajo otrokovo samozavest in socialne 

spretnosti ter pripomorejo k napredku v razvoju koordinacije usklajenega gibanja oko-

roka [11]. 

 

Interesna dejavnost plastično maketarstvo je zaradi omenjenih dejavnikov še posebno 

primerna za učenčev osebni razvoj. Poleg vseh pa si v veliki meri razvijajo tudi 

kompetence, ki imajo v ţivljenju velik pomen, vendar so zaradi hitrega načina ţivljenja 

velikokrat zapostavljene. Te so: 

 Vztrajnost. 

Večkrat slišimo očitke o pomanjkanju vztrajnosti učencev pri določenih 

opravilih oz. pri šolskem delu. Pri maketarskem kroţku je učenec prisiljen biti 

vztrajen, če ţeli dokončati svoj izdelek. Učitelj ali mentor mora biti tisti, ki daje 

učencu dodatne spodbude ob pravem času, da le ta dokonča začeto delo. Končan 

izdelek prinese zadovoljstvo in spoznanje, da je za uspeh potrebno vztrajati. 

 Vrednotenje. 

Učenec se nauči vrednotiti svoje delo in delo ostalih.  

 Komunikacija. 

Komunikacija je v modernem svetu ena izmed zaţeljenih lastnosti. Le ta se 

najbolj razvija takrat, ko učenec sam začuti potrebo po njej. Pri maketarskem 

kroţku se ustvari veliko priloţnosti, ki vodijo v potrebo po komunikaciji, saj je 

brez nje nemogoče uspešno rešiti določen problem. 
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 Učenje učenja. 

Je ena izmed pomembnejših kompetenc, ki se lahko razvija tudi pri tovrstnih 

interesnih dejavnostih.  

Npr. učenec se sreča s problemom, ki ga mora rešiti s pomočjo učenja določene učne 

vsebine. Učno vsebino bo povezal s potrebo in sam pri sebi odkril, kateri način učenja 

mu ustreza [12]. 

 

Hiter način ţivljenja in nenehen razvoj tehnike nam narekujeta, da se moramo 

prilagajati novim ţivljenjskim ritmom in ţeljam druţbe. Tako danes le še redki učitelji 

poučujejo interesne dejavnosti, ki so bile pred časom ene izmed najbolj obiskanih s 

strani učencev. Ena izmed takih interesnih dejavnosti je modelarstvo. Cena in 

dostopnost vseh vrst modelov sta bili v zadnjem obdobju ključnega pomena, zakaj se je 

zmanjšalo število interesnih dejavnosti modelarstva. Prav tako so na trţišču pojavile 

cenovno ugodnejše in manj zahtevne igrače, modeli in makete, ki so nadomestile 

dolgotrajno in utrujajočo izdelavo lesenih modelov. Med slednje lahko štejemo 

plastične makete, ki so s svojim pojavom na trţišču dosegle pravi razcvet in so danes 

zelo priljubljene. Odraţa jih cenovna dostopnost, velika moţnost izbire in nezahtevnost 

sestavljanja ter izdelave.  

 

Na podlagi naštetega in na podlagi kompetenc, ki se razvijajo pri interesni dejavnosti 

plastično maketarstvo, bomo v nadaljevanju podali predlog za promocijo plastičnega 

maketarstva. 
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4 MOŢNOSTI ZA PROMOCIJO MAKETARSTVA 

 

 

Predno se posvetimo moţnostim promocije si na začetku najprej odgovorimo na 

vprašanje, kaj sploh je promocija. Promocija je vsaka oblika komunikacije, katere vloga 

je informiranje, ozaveščanje in seznanjanje ljudi o proizvodih, uslugah, idejah ali 

društvenih dejavnostih. Je tudi ena izmed metod pospeševanja prodaje, katera se vtisne 

v spomin kupcem bolj kot ostali načini oglaševanja. 

 

Kakšno vrste promocijo bomo izbrali, je odvisno od tega, kaj ţelimo promovirati. Ob 

tem je potrebno tudi upoštevati starost ciljne skupine ljudi. Na podlagi tega nato 

izberemo in se odločimo za pravilen  ter primeren način promocije. Prvi način 

promocije so lahko interesne dejavnosti, katere bomo opisali v nadaljevanju. 

 

4.1 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Interesne dejavnosti so del vzgojno izobraţevalnega procesa. To so prostovoljne 

dejavnosti in so sestavni del vseţivljenjskega učenja. Interesne dejavnosti organizira 

šola zunaj šolskega pouka kot razširjen program šole. Namen interesnih dejavnosti je 

odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov. Učenci se v dejavnosti vključujejo 

prostovoljno in si sami izberejo področja, ki so zanimiva za njih. Šola jim ob tem s 

pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti. 

Zakon o osnovni šoli navaja, da je program osnovnošolskega izobraţevanja sestavljen iz 

obveznega in razširjenega programa [13]. 

 

Obvezni program vključuje obvezne in izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti. 

Razširjeni program pa obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni 

pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. Šola organizira interesne dejavnosti, ki jih 

določi z letnim delovnim načrtom. Učenci se v dejavnosti vključujejo prostovoljno. Za 

posamezni razred sta za izvajanje interesnih dejavnosti določeni dve uri tedensko. 

Interesne dejavnosti se po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja financirajo iz sredstev drţavnega proračuna.  
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V primeru, da šola sklene dogovor glede financiranja z občino, se lahko učencem 

ponudi večje število ur interesnih dejavnosti. Del stroškov za nadstandardni program 

lahko financirajo tudi starši a le če se s tem strinjajo [14]. 

 

Vsaka osnovna šola si sama sestavi in prilagodi program interesnih dejavnosti, na način, 

ki je odvisen od šolskih in zunajšolskih dejavnikov. Glavno vodilo pri tem je, ali so 

učenci  zainteresirani za določeno interesno dejavnost ter ali so zagotovljeni vsi pogoji 

za izvedbo. Program in vsebine interesnih dejavnosti se oblikujejo v povezavi učitelji - 

učenci, brez kakršnih koli predpisanih učnih načrtov. V nadaljevanju to pomeni, da ni 

natančno določenih in opredeljenih standardov znanja, ki naj bi jih dosegli učenci. Prav 

tako se interesne dejavnosti ne ocenjujejo, dokumentirajo, v smislu, da bi beleţili ali 

sporočali učenčev napredek [15]. 

 

4.2.1 Namen interesnih dejavnosti 

 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev, pri čemer je 

poudarek na kakovostni izvedbi ob pomoči vseh, ki aktivno sodelujejo pri tem. Ob tem 

se poudari razvoj na učnem in socialnem področju, kjer učenci razvijajo svoje mišljenje 

ter so ob tem celostno, miselno in čustveno aktivni. Mentor kot svetovalec s svojimi 

oblikami dela omogoča učencem soustvarjanje programov posameznih dejavnosti in 

posledično pridobivanje novih znanj. Pri interesnih dejavnostih učenci poglabljajo in 

nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula ter se seznanjajo z vsebinami, ki niso formalno 

predpisane. Učenci se pri interesnih dejavnostih druţijo in povezujejo zaradi podobnih 

interesov. To ustvarja ugodno klimo za nadaljni razvoj lastne osebnostne podobe [15]. 

 

4.2.2 Načela interesnih dejavnosti 

 

Uresničevanje načel interesnih dejavnosti temelji na izhodiščih kurikularne prenove. 

Načela poudarjajo sodelovanje učencev in njihovo soodločanje v okviru 

osnovnošolskega izobraţevanja. Vključujejo tudi pomembne dejavnike z vidika oţjega 

in širšega okolja za vseţivljenjsko učenje [16]. 
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Če ţelimo, da bodo interesne dejavnosti izvajane kakovostno, moramo upoštevati 

naslednja načela :  

 

 načelo učenčevega interesa, 

 načelo prostovoljnosti, 

 načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti, 

 načelo prehajanja 

 načelo vseţivljenjskosti, 

 načelo povezovanja, 

 načelo sodelovanja in 

 načelo (samo)vrednotenja. 

 

Podrobneje so načela predstavljena v prilogi 10.5. 

 

4.2.3 Načrtovanje interesnih dejavnosti 

 

Interesne dejavnosti je potrebno načrtovati, pripraviti organizacijski in izvedbeni del 

dejavnosti. 

 

Za kakovostno in uspešno izvedbo interesnih dejavnosti mora šola ugotoviti interese 

otrok in ob tem pripraviti izbor interesnih dejavnosti. Vsebine interesnih dejavnosti 

morajo temeljiti na sprejemljivih teoretičnih podlagah. Vsaka šola oblikuje svoj 

program, ob tem pa upošteva cilje, načela in moţnosti za izvedbo interesnih dejavnosti. 

Vodja interesne dejavnosti usmerja vsebinsko-organizacijsko delo, povezano s programi 

interesne dejavnosti, ki se izvajajo na šoli [15]. 

 

Organizacija interesnih dejavnosti poteka po sistematičnem zaporedju dogodkov, ki so 

predstavljeni v predlaganem modelu, slika 4.1. Postavljen je na osnovi analize 

interesnih dejavnosti, ciljev kurikularne prenove  in Memoranduma o vseţivljenjskem 

učenju. 
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Vodja interesnih dejavnosti pripravi anketni vprašalnik, s katerim ugotovi interese 

učencev. V sodelovanju s šolo se ugotovi ali so zagotovljeni prostorski in kadrovski 

pogoji za izvedbo interesne dejavnosti. 

 

Ugotovljeno stanje se nato predstavi občini, s katero sodeluje šola zaradi materialnega, 

kadrovskega in prostorskega vidika. Seznaniti je potrebno tudi starše in jih povabiti k 

sodelovanju [15]. 

 

 

 

Slika 4.1: Model načrtovanja interesne dejavnosti [15]. 

 

Drugi del vsebinsko-organizacijskega modela interesnih dejavnosti predstavlja 

izvedbeni del. Sestavljen je iz (a) načrtovanja, (b) izvedbe in (c) evalvacije dela [15]. 
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(a) Načrtovanje. 

Načrtovanje programa interesne dejavnosti izvedejo mentorji s sodelavci, starši, člani 

različnih društev ter učenci, ki so vključeni v posamezne interesne dejavnosti. Ob tem je 

potrebno upoštevati interese učencev in njihove organizacijske predloge. Dokončno 

izdelan program mentor predstavi učencem.  

 

(b) Izvedba. 

Pri izvedbi je ključno, da mentor učencem omogoči pridobivanje novih znanj z lastno 

aktivnostjo. Ob tem je mentor tisti, ki prilagaja tempo skupini, jih spodbuja in prilagaja 

metode in oblike vzgojno-izobraţevalnega dela. Razvija socialne spretnosti, kritično 

samovrednotenje, učence pripravi na predstavitev dela v oţjem in širšem smislu in po 

potrebi vključuje odrasle ter starše.  

 

(c) Evalvacija. 

Evalvacija opravljenega dela predstavlja zadnjo fazo izvedbenega dela interesnih 

dejavnosti. Izdelki učencev se ovrednotijo po posameznih merilih in ciljih. Evalvacijo 

svojega dela učenci lahko predstavijo tudi na kulturnih dnevih, dnevih odprtih vrat, ob 

različnih proslavah. S tem svoje izdelke pribliţajo širšemu krogu ljudi [15]. 

 

S pomočjo interesnih dejavnosti učenci nadgrajujejo svoje znanje. Od vrste interesne 

dejavnosti je odvisno, kakšna znanja ter spretnosti bodo učenci pridobili. V okviru 

tehniškega izobraţevanja se izvaja veliko različnih vrst interesnih dejavnosti. Če ţelimo 

določeno interesno dejavnost popularizirati in jo razširiti med širok krog ljudi, jo 

moramo promovirati in predstaviti na zanimiv in privlačen način. Interesne dejavnosti 

se v sklopu šolskega izobraţevalnega sistema promovirajo na različne načine. V večini 

primerov gre za predstavitve posameznih ID na način, kjer izvajalec predstavi učencem 

določeno dejavnost. Predstavitev lahko poteka v razredu, na razstavah in stojnicah v šoli 

oz. izven nje ali pa se predstavi večjemu številu učencev naenkrat (predstavitev v 

telovadnici). Interesne dejavnosti, ki se ne izvajajo v sklopu šole, se predstavljajo še na 

druge načine in v drugih ustanovah (ples, šport, glasbene dejavnosti...). Prav tako so 

lahko informativni dnevi oz. dnevi odprtih vrat namenjeni za promocije posameznih 

dejavnosti. Promocije se lahko izvajajo tudi na naravoslovnih dnevih, tehniških dnevih, 

predavanjih in raznih delavnicah. Pri tem je potrebno izpostaviti tehniške dneve, ki so 

zaradi svojega načina dela še posebno primerni za promocije.  
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Učitelju je dana moţnost lastne izbire promocije, katero lahko v povezavi s predmetom 

Tehnika in tehnologija primerno predstavi v obsegu razpoloţljivih ur, ki jih ima na voljo 

za izvedbo tehniškega dne.  

V  nadaljevanju bomo zato natačneje predstavili tehniške dneve. 

 

4.2 OPREDELITEV TEHNIŠKIH DNI 
 

Tehniški dnevi so del obveznega programa OŠ in so eden izmed dnevov dejavnosti. 

Sem spadajo še naravoslovni, športni in kulturni dnevi. Učenci ob teh dnevih utrjujejo 

in povezujejo znanja, pridobljena pri posameznih predmetih in jih nadgrajujejo s 

praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja [17]. 

 

Šole izvajajo dneve dejavnosti v vseh devetih razredih osnovne šole po 15 dni na šolsko 

leto. Razporejeni so tekom celega leta, ob tem pa se smiselno nadgrajujejo. Učitelji 

morajo dneve dejavnosti ogranizirati na zanimiv, inovativen in izviren način, saj bodo le 

s takim pristopom pritegnili k sodelovanju vse učence [18]. 

 

Po Florjančiču [17] se tehniški dnevi povezujejo s ciljem tehnike in tehnologije ter 

gospodinjstva. Predlagane vsebine s strani šole učenci dopolnjujejo in poglabljajo svoje 

znanje skozi ativen način reševanja problema, ki ga opazijo v svojem okolju, ga 

raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo na koncu preverijo. V celotnem procesu spoznajo 

in prehodijo pot od ideje do končnega izdelka oz. realizacije. Ob tem razvijajo pozitiven 

odnos do tehnike, tehničnih predmetov, tehnoloških postopkov, jih primerjajo s svojimi 

sovrstniki in s podatki iz strokovnih literatur. Na razstavah izmenjujejo izkušnje in 

ideje, si prizadevajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabo nove informacijske 

tehnologije. 

 

4.2.1 Cilji tehniških dni 

 

Za načrtovanje, izvedbo in vrednotenje tehniških dni so zapisani cilji v navodilih za 

pripravo in izvedbo le-teh. Ob tem moramo upoštevati, da bodo cilji izbrani glede na 

razvojno stopnjo in sposobnost učencev. Podrobnejši cilji so podani v prilogi 10.6.  
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Pri tehniških dnevih učenci opazijo tehninčni problem v svojem okolju, ga raziščejo 

zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Pri tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih 

doseţkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, ter skupaj z ostalimi sošolci in sošolkami 

zbirajo podatke o tehničnih zbirkah in jih primerjajo s podatki iz strokovne literature. 

Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe 

tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije [19]. 

 

 

4.3 KRITERIJI NAČRTOVANJA TEHNIŠKIH DNI  

 
Zajc [20] meni, da moramo upoštevati šest osnovnih kriterijev pri načrtovanju tehniških 

dni. Ti so naslednji: 

 primernost razvojni stopnji učencev, 

 povezanost s cilji iz učnih načrtov, 

 razvijanje elementov raziskovalnega učenja, 

 materialna zahtevnost in moţnosti, 

 časovna opredelitev ter 

 organizacijske moţnosti. 

 

Ob upoštevanju teh kriterijev moramo pri primernosti razvojne stopnje učencev paziti, 

da zahtevnost prilagodimo za vsak razred posebej. Pri povezanosti s cilji iz učnih 

načrtov učenci svoje znanje, pridobljeno iz tehnike, nadgrajujejo in poglabljajo. Pri 

razvijanju elementov raziskovalnega učenja gre za odkrivanje problema in iskanje 

lastnih rešitev, vrokov in posledic, ki prispevajo k lastnim načinom odkrivanja znanja. 

Pri kriteriju, vezanem na materialno zahtevnost in moţnosti, moramo biti pazljivi, ker 

prezahtevnih nalog učenci ne morejo dokončati v omejenem času, prav tako pa jih pri 

izvedbi lahko ovira pomanjkanje orodja, gradiv in pripomočkov. Ustrezne pogoje lahko 

zagotovimo s pravočasnim načrtovanjem. Vsako leto si lahko zastavimo višje cilje in jih 

postopoma dosegamo, tako, da učencem ponudimo največ. Pri časovni opredelitvi so v 

letnem delovnem načrtu šole tehniški dnevi razporejeni v skladu z upoštevanjem letnih 

časov, ekskurzij in podobno. Zadnji kriterij so organizacijske moţnosti. Tukaj učenci s 

pomočjo ustreznega števila učiteljev izvajajo različne naloge, lahko tudi na različnih 

lokacijah [20]. 
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4.4 STRATEGIJA IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNE  

 
Pri izvedbi tehniških dni se lahko posluţujemo različnih tehnik poučevanja. V zadnjem 

času je eden izmed načinov za motiviranje učencev uporaba alternativnih metod 

poučevanja, ki jih poimenujemo induktivno poučevanje. Značilnosti takšnega 

poučevanja je v tem, da učitelj prične uro z nekim problemom, pri katerem učenci 

začutijo potrebo po rešitvi in posledično po znanju. Učitelj pri vsem tem učence 

spodbuja in jim nudi pomoč [17].  

Nekatere izmed teh metod so: 

(a) poizvedovalno učenje (inquiry based learning),  

(b) učenje z odkrivanjem (discover learning),  

(c) učenje na primerih (case based learning), 

(d) projektno učno delo (project based learning) in 

(e) problemsko učenje (problem based learning). 

 

Vsako izmed metod bomo v nadaljevanju pavšalno opisali. 

  

(a) Poizvedovalno učenje. 

Poizvedovalno učenje je usmerjeno na učenca, kateri zastavlja vprašanja, raziskuje 

situacije, se spoznava z načini naravoslovno-tehniškega raziskovanja in razvija lastne 

načine za iskanje rešitev. Ob tem učitelj deluje kot mentor in moderator učenčevega 

učnega procesa [21]. 

 

(b) Učenje z odkrivanjem. 

Za to obliko učenja je značilno, da učenci sami odkrivajo določena načela, skupne 

značilnosti ali zakonitosti. Pri tem so učenci zelo samostojni, saj jim učitelj na začetku 

predstavi problem, potem pa jih nič več ne vodi ali nadzoruje. Učenci morajo do 

določenih zaključkov priti sami in si ustvariti lastno mnenje [22]. 

 

(c) Učenje na primerih. 

Učenci analizirajo primere iz zgodovine ali iz hipotetičnih situacij, ki vključujejo 

reševanje problemov ali sprejemanje odločitev. Primeri morajo biti iz realnega sveta, da 

se učenci lahko zavedajo podobnih situacij in dilem, s katerimi se srečajo v praksi [22]. 
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(d) Projektno učno delo. 

Projektno učenje se začne z neko nalogo, ki je izdelek ali pa projektno poročilo. Učenci 

rešujejo probleme v skupinah in se tekom dela srečajo z nemalo problemi, kateri jih tudi 

spodbujajo in motivirajo skozi celotno delo, da na koncu lahko pokaţejo končen 

proizvod, ki ga tudi predstavijo. Projektno učno delo pa praviloma zahteva tudi 

medpredmetne povezave in časovno presega klasične učne ure [23, 24]. 

 

(e) Problemsko učenje. 

Pri tem učenju se učenci opirajo ali na ţe usvojena znanja in izkušnje, vendar rešitev 

najdejo na nov načinali na znane načine reševanja, s katerimi je treba rešiti popolnoma 

nov problem, si pridobiti nova znanja in izkušnje. Pri tem so učenci ustvarjalno aktivni.  

Pri problemski metodi ni problem le vsebina, temveč tudi pot, po kateri pridemo do 

rešitve. Učenci problemsko situacijo, ki izhaja iz realnega ţivljenja rešujejo v skupinah, 

učitelj pa pri tem upošteva preteklo učenje, stopnjo razvoja in individualne značilnosti 

otrok [24]. 

 

Bolj razčlenjeno načrtovanje, izvedba in vrednotenje so podani v prilogi 10.7. V 

nadaljevanju bomo natančneje predstavili induktivni metodi poizvedovalnega učenja in 

projektnega učnega dela, kateri bomo uporabili v učni pripravi. 

 

4.5 POIZVEDOVALNO UČENJE 
 

Med novejše načine in pristope lahko štejemo poizvedovalno učenje. Poizvedovalno 

učenje je ena izmed sodobnih strategij poučevanja, pri kateri imajo učenci aktivno 

vlogo, zato je takšen način posledično bolj zanimiv in učinkovit. 

 

 Poizvedovalno učenje (inquiry based learning) je v slovenskem prevodu različno 

interpretirano. V uporabi so različna poimenovanja, kot so: učenje z raziskovanjem, 

raziskovalno učenje, poizvedovalno učenje, izkušenjsko učenje [25]. Poizvedovalno 

učenje in postavljanje vprašanj izvirata ţe iz stare Grčije. John Dewey je leta 1910 

opisal osnovno obliko poizvedovalnega učenja ter pri tem poudaril raziskovanje, 

reševanje problemov in odkrivanje neznanega. Po njegovo učenje in razmišljanje ne 

stečeta, če posameznik ni postavljen v problemsko situacijo [26]. 
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Kognitivno-konstruktivistična strategija učenja, kamor spada tudi poizvedovalno 

učenje, pouk usmerja k učencu ter mu zagotavlja aktivnost in ustvarjalnost v učnem 

procesu. Poizvedovalno učenje je integriran proces, ki izhaja iz ţe znanega, obstoječega 

ter prinese nove zaključke, kateri so rezultat raziskav. S takšnim načinom dela je 

omogočen aktiven pristop k snovi, problemu na terenu ali posredno preko knjig in slik 

[27]. 

 

V našem izobraţevanju predstavlja poizvedovalno učenje sodoben pristop poučevanja 

in je del smernic Evropske unije za izobraţevanje kot model IBSE-Inquiry Based 

Science Education. Njeni začetki izhajajo iz teorije konstruktivizma in razvojnih teorij 

Vigotskega ter Piageta. Sledi logiki spoznavnega procesa, znanstvenemu načinu dela in 

razmišljanja ter se posledično veţe na didaktični sistem problemskega pouka [28]. 

 

Uspešno doseganje rezultatov pri poizvedovalnem učenju doseţemo z objektivnimi in 

subjektivnimi pogoji. Med objektivne uvrščamo primeren prostor, sredstva, pripomočke 

in čas. Subjektivna pogoja pa sta usposobljenost učitelja in značilnost otrok [29]. 

Potek poizvedovalnega dela je sestavljen iz večih etap oz. stopenj, katere posamezni 

avtorji imenujejo različno. Krnel [26] je poizvedovalno metodo razdelil na šest stopenj, 

in sicer: 

 Kaj o tem (pojavu, snovi ali objektu) ţe vemo: pri učencih spodbudimo 

razmišljanje, pogovor in izmenjavo mnenj ter upoštevamo njihovo ţe obstoječe 

znanje. 

 Kaj bomo raziskovali: izdelamo in oblikujemo si raziskovalna vprašanja, na 

katera bomo na koncu raziskave odgovorili. 

 Načrt raziskave: izdelamo natančen načrt raziskave, v katerem točno določimo 

kaj se bo preverjalo, raziskovalo, opazovalo, merilo in na kakšen način se bo to 

izvedlo. 

 Poskusi, opazovanja in meritve: pregledamo načrt in izvedemo poskuse, 

opazovanja in meritve v kolikor so bili načrtovani. 

 Kaj smo ugotovili: oblikujemo odgovor na raziskovalno vprašanje s pomočjo 

interpretacije dobljenih rezultatov. 

 Sporočanje: poteka v obliki plakata ali pisnega poročila. Poročilo vsebuje 

navedbo raziskovalnega vprašanja, opis poskusov, meritev, opaţanj in odgovor 

na raziskovalno vprašanje. 
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Petek in Grubelnik [30] sta poizvedovalni pristop v okviru projekta Razvoj 

naravoslovnih kompetenc opredelila v naslednjih petih stopnjah: 

 Opredelitev problema: otrok mora občutiti problem oziroma nasprotje med 

njegovim znanjem in realno stvarnostjo. Tako mu vzbudimo radovednost in ga 

notranje motiviramo. Problem opredelimo v obliki vprašanja. 

 Načrtovanje eksperimentalnega dela: oblikujemo in izdelamo si načrt, ki naj 

vsebuje izbiro vzorca, raziskovalne metode, določitev potrebnih pripomočkov in 

sredstev, način obdelave podatkov ter njihovo končno predstavitev. 

 Načrtno zbiranje informacij in opazovanje: otroka usmerimo v pravilno iskanje 

ključnih informacij, saj neusmerjeno raziskovanje lahko privede do napačnih 

ugotovitev. 

 Analiza rezultatov in sinteza zaključkov: z razlago dobljenih rezultatov 

oblikujemo odgovor na raziskovalno vprašanje. Za razvoj analize dobljenih 

rezultatov je pomembno, na kakšen način otrok beleţi raziskovalno delo in 

opazovanje (plakat, risba). 

 Poročanje ter predstavitev podatkov: poteka na podlagi verbalne komunikacije, 

predstavitvi zapiskov in slikovnega gradiva. 

 

Skribe Dimec [31] po nizozemskem vzoru predstavi pristop aktivnega poizvedovalnega 

učenja v štirih stopnjah: 

 Prvo srečanje: otroci spoznavajo določen predmet, organizem in pojav, za kar 

jim moramo zagotoviti prostor in čas. Namen je vzbuditi njihovo radovednost-

motivacija. 

 Preiskava: določen pojav ali predmet postane tema pogovora, opazovanja, 

raziskovanja. Otroci sami začnejo postavljati vprašanja in z njimi usmerjajo 

opazovanje in raziskovanje. 

 Načrtovanje in izpeljava poskusa: odgovore na vprašanja iz opazovanja zdruţijo 

v domnevne (hipoteze), ki jih je mogoče sistematično preveriti. 

 Obdelava podatkov in poročanje: otroci o svojih odkritjih ustno in pisno 

poročajo (plakat, razstava). 

 

Na področju tehniškega poučevanja se največkrat učitelji posluţujejo t.i. modela BSCS 

E5, katerega začetek segla v leto 1987. Skozi leta se je model razvijal in dopolnjeval.  
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Model E5 je sestavljen iz naslednjih stopenj: 

 Vključevanje (engagement). 

Učenci se seznanijo s predmetom, problemom ali situacijo, katero je potrebno rešiti. 

Poveţejo sedanjo situacijo s preteklimi znanji in dogodki in si oblikujejo povezave s 

prihodnjimi aktivnostmi. Učitelj kot mentor jim predstavi kratka in preprosta pravila 

za nadaljne postopke in dejavnosti. 

 Raziskovanje (exploration). 

Učenci potrebujejo čas, da raziščejo problem. Raziskovalne aktivnosti so zasnovane 

na način, da imajo vsi učenci aktivno vlogo. Svoje znanje si medsebojno delijo, 

vzpostavljajo kolektivni duh in se ob tem izobraţujejo. Če se pojavijo kakšna 

vprašanja, jim učitelj pomaga z usmeritvami in predlogi. 

 Razlaga (explanation). 

V tej fazi učenci poveţejo vse dosedanje ugotovitve, tako da postanejo jasne in 

razumljive. V celoti so seznanjeni s problemom ali situacijo, katero predstavijo 

učitelju. 

 Izdelava (elaboration). 

Učenci se posvetijo npr. izdelavi predmeta. Postavljeni so v situacijo, kjer morajo v 

skupini sodelovati. Nova situacija od njih zahteva znanja in rešitve vsakega 

posameznika, ker bodo le tako dosegli zastavljen cilj. 

 Vrednotenje (evaluation). 

Učenci prejmejo povratno informacijo o uspešnosti njihovega dela. Neformalno 

vrednotenje se lahko pojavlja tekom celotnega procesa, medtem ko se formalno 

vrednoti le ob koncu npr. s testom za preizkus osvojenega znanja. To je tudi 

priloţnost, da učenci z evalvacijo znajo oceniti stopnjo lastnega znanja in znanja, ki 

so ga pridobili. 

 

Najbolj univerzalne in primerne metode poizvedovalnega oz. raziskovalnega kot vidimo 

ni. Vodilno vlogo pri poizvedovalnem delu ima razgovor z učenci. Učitelj vodi razpravo 

od prve do končne stopnje, katere si je sam izbral in določil. Pri poizvedovalnem delu 

sledimo določenim korakom: najprej ugotovimo, kaj o temi, ki jo raziskujemo, učenci 

ţe vedo; postavimo hipotezo; naredimo načrt raziskave; določimo neodvisno in odvisno 

spremenljivko ter konstante; izvedemo potrebne poskuse; zapišemo rezultate ter 

poročamo o svojih ugotovitvah. Korake prilagodimo glede na razvojno stopnjo otrok, v 

kateri izvajamo dejavnost. 
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 Priprava na poizvedovalno učenje zahteva od učitelja več časa kot klasična priprava. 

Izbrati mora primerne teme, na voljo mora imeti ustrezne pripomočke. Poznati mora 

predznanje otrok in njihov način razmišljanja, da bodo ob delu čim bolj samostojni. V 

njihovo delo ne posega, jih pa po potrebi usmerja z nasveti in navodili [31]. 

 

4.6 PROJEKTNO UČNO DELO 
 

Projektno učno delo je način dela, ki uči učence razmišljati in jih navaja delovanja v 

skupini. Uvrščamo ga med učni sistem, kjer je vloga učitelja in učencev popolnoma 

drugačna kot pri tradicionalnem učenju. Pri PUD učitelj ni več postavljen v ospredje, 

temveč ima manj izrazito vlogo vodenja in sicer nadzoruje skupine učencev, ki 

samostojno opravljajo delo. Učitelj skupaj z učenci sodeluje pri zastavljanju cilja in jih 

spremlja ter spodbuja, dokler cilj ni doseţen. Projekt ne vsebuje le vsebine, ki so 

namenjene učenju v šoli, temveč segajo tudi izven okvira pouka, s poudarkom na 

vsakdanjem ţivljenju ter izkušnjami. Njegovo delovanje je usmerjeno predvsem na 

lastno aktivnost (raziskovanju podatkov, reševanju problemov, sodelovanju pri 

aktivnostih...) in nas privede do novih spoznanj ter uporabnega znanja [32]. 

 

Glavno vodilo PUD so zastavljeni cilji, ki jih moramo v zaključnih fazah tudi doseči. 

Pri izvajanju tega načina delaje pomembna predvsem drugačna vloga učitelja in učenca. 

Zaradi dobrih medsebojnih odnosov med učenci znotraj skupine ter z učitelji je v 

razredu prijetno, delovno vzdušje. Vse izvedene dejavnosti slonijo na aktivnosti 

učencev oziroma izvajalcev v celoti, učitelj učence le motivira, spodbuja in jih usmerja. 

Pouk se v večji meri odvija v medsebojnem sodelovanju med učiteljem in učenci, ki pod 

nadzorom mentorja izvajajo projekt po vnaprej zastavljenem načrtu. Tako učenci 

izberejo temo in cilje projekta, kritično presodijo svoje predloge ter moţnosti 

uresničevanja. V primeru nestrinjanja ali celo pri nastajanju konfliktov sprotno 

odpravljajo nejasnosti, ter prevzemajo soodgovornost za nastali projekt [32]. 

 

S takšnim načinom učence spodbujajo k celostnem razvoju vsakega člana. Bistvo 

takšnega načina dela ne sloni na ocenjevanju, razvrščanju učencev med uspešne in manj 

uspešne, temveč skušajo učencem spodbuditi ustvarjalno mišljenje, razvijati kritičnost, 

poudarja pa tudi medsebojno sodelovanje. 
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4.6.1 Osnovni tipi projektnega učnega dela 

 

Glede na namen ločimo štiri osnovne tipe projektnega dela in sicer: 

 Konstrukcijski oz. konstruktivni tip učenja. 

Pri projektih konstruktivnega tipa je končni cilj konstrukcija določenega izdelka 

oz. izvedba določenega dogodka, npr. priprava razstave. 

 Problemski tip učenja. 

Pri problemskem projektu gre za učenčevo aktivno sodelovanje. Učenci si  

informacije pridobivajo z raziskovanjem. Raziskujejo nov pojav in ga 

povezujejo z dejavniki, vezanimi na njegov nastanek. Tako se znajdejo pred 

problemom, ki ga  morajo uspešno rešiti. Problem določijo in nato raziščejo 

moţnosti za razrešitev. Z zbiranjem in ovrednotenjem podatkov učenci potrdijo 

ali ovrţejo njihova pričakovanja. Npr. v okviru pouka Tehnike in tehnologije bi 

učenci lahko preučili lastnosti različnih vrst umetnih snovi. 

 Projekt usvajanja in vrednotenja. 

Pri projektih usvajanja in vrednotenja je pomembno spoznavanje in 

ovrednotenje izbranega predmeta, dogodka ali pojava. Na začetku se seznanijo z 

vsebino, nato sledi podrobna obravnava, na podlagi katere pojav tudi 

ovrednotijo.  

Osnovni namen je kritična presoja vsebine, s katero se seznanijo, saj ne gre zgolj 

za spominsko osveţitev tega, kar so videli, slišali ali prebrali. 

 Izdelovalni oz. tip učenja. 

Osnovni namen tipa učenja je čim bolj učinkovito pridobivanje in usvajanje 

znanja ob uporabi različnih oblik, metod in tehnik učenja. Teţišče je na 

izkustvenem učenju, kjer učenci preko aktivnosti osvajajo znanje ter pridobivajo 

tehnike in metode aktivnega učenja. 

 

V nekaterih primerih ne moramo jasno opredeliti samo enega tipa PUD, saj gre v prvem 

delu izvajanja PUD npr. za učenje, kjer učenci povezujejo ţe osvojeno znanje z novim, 

kasneje pa na podlagi tega izdelajo nek izdelek. Pri tem uporabimo kombinacijo dveh 

tipov; konstrukcijskega in izdelovalnega. 
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4.6.2 Zgradba in potek projektnega učnega dela 

 

Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne postopke. Kot pri vseh načrtno 

organiziranih dejavnostih poteka tudi izvedba projektnega učnega dela po določenem 

načrtu prek posameznih učnih etap, ki si sledijo v smiselnem zaporedju. Govorimo o 

fazah dela, ki si sledijo druga drugi. Različni avtorji faze različno poimenujejo, vendar 

se splošno gledano med seboj vsebinsko in funkcijsko ne razlikujejo [32]. V 

nadaljevanju bomo opisali, kakšno razčlenitev projektnega dela najdemo v učnem 

načrtu TIT ter kako PUD razčlenijo Florjančič, Papotnik in Frey. 

 

Učni načrt opisuje potek projektne naloge v treh fazah. V prvi fazi se za problem, ki jim 

ga je posredoval učitelj ali so ga odkrili sami, učenci lotijo iskanja rešitve. Svoje rešitve 

skicirajo najprej ročno, nato v računalniškem grafičnem orodju ciciCAD. Skicirane 

ideje predstavijo sošolcem ter izberejo najbolj primerne, s pomočjo katerih oblikujejo 

merila, s katerimi bodo na koncu projektne naloge ovrednotili svoje delo. V drugi fazi 

PUD učenci izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, ob izdelavi predmeta 

dopolnjujejo svoje znanje in ugotovijo njegovo primernost oz. delovanje. Tretja faza je 

namenjena vrednotenju lastnega dela, izračunu cene izdelka ter predstavitvi rezultatov 

[33]. 

 

Florjančič prav tako navaja model projektne naloge v treh fazah. Učenci v prvi fazi 

začnejo z iskanjem področja in opredelitvijo problema; se odločijo za reševanje tega 

problema, ob tem iščejo, skicirajo ideje in se na podlagi utemeljevanja in primerjave 

tudi odločijo. Druga faza zajema izdelavo prototipa, tehniške-tehnološke 

dokumentacije, pridobivanje novega znanja, nadgradnjo obstoječega ter izdelavo in 

sestavo sestavnih delov. Ob koncu projekt preizkusijo in po potrebi tudi popravijo. V 

zadnji fazi učenci ovrednotijo svoje delo ter izračunajo ceno izdelka [34]. 

 

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

izdelka, kjer učenci izdelajo skico in oblikujejo predloge. Naslednji fazi sta izdelava 

prototipa in konstuiranje, kjer učenci izdelajo risbe in kosovnice. Četrta faza je priprava 

serijske proizvodnje, kateri sledi ekskurzija, kjer si ogledajo proizvodnjo delo. 

Nadaljujejo z izvedbo proizvodnega dela na tekočem traku ter zaključijo s sedmo fazo, 

katera je zaključek proizvodnjega dela [35]. 
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K. Frey je prav tako izvedbo razčlenil na sedem komponent, od katerih je pet glavnih, 

ostali dve pa sta vmesni in dopolnilni in se izvajata po potrebi. To sta fazi usmerjanja in 

usklajevanja. Pri pouku Tehnike in tehnologije navadno za izdelavo določenega izdelka 

potrebujemo več kot eno ali dve šolski uri. V času do naslednjega srečanja lahko učenci 

ţe pozabijo na zastavljene naloge, potek dela...; tako jim faza usklajevanja nudi stalen 

stik s projektom (pregled nad delom). V fazi usmerjanja pa učenci rešujejo probleme, ki 

nastopijo med samo izvedbo projekta ter rešujejo medsebojne konflikte znotraj skupine. 

Fazi sta pomembni zlasti pri učencih, ki teţje osvajajo nove vsebine in izvajajo nove 

naloge, saj so tako v tesnejšem stiku s projektom [36]. Na podlagi teh dopolnitev bomo 

v tem delu opisali izvedbo PUD po modelu, ki ga je predstavil Frey.  

 

Glavne etape učnega procesa v projektnem delu po Freyevi artikulaciji so[36]: 

(a) iniciativa-pobuda, 

(b) skiciranje projekta, 

(c) načrtovanje izvedbe, 

(d) izvedba ter 

(e) sklepna faza. 

 

Vmesni etapi sta: 

(f) usklajevalna medetapa in 

(g) usmerjevalna medetapa. 

 

V nadaljevanju bomo vsako izmed omenjenih predstavili podrobneje. 

(a) Iniciativa–pobuda. 

Pobuda  naj bi bila dana kot moţnost udeleţencem, za čim bolj odprto ponudbo, ki jo 

lahko da eden od članov skupine (razred), nekdo zunaj skupine ali pa učitelj oziroma 

skupina učiteljev. To je lahko dogodek, pojav iz ţivljenja ali predmet, ki naj bi se ga 

udeleţenci lotili s projektnim delom. Pobuda dobi svoj pedagoški smisel takrat, ko jo 

udeleţenci obravnavajo, sprejmejo in se začnejo o njej pogovarjati. Ob tem je 

pomembno, da se učitelj ne ustraši nobenega predloga s strani učencev, kajti k 

sodelovanju lahko pritegne še druge učitelje, starše, različne strokovnjake. Najbolje je, 

če ideje ali pobude  najprej ne usvoji učitelj, temveč učenci.  
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Če pride od učencev, jo bodo ti praviloma veliko bolj zavzeto obravnavali, kot če jo 

predlaga učitelj. Za uspešno izvajanje je pomembno spontano vzdušje, v katerem delo 

poteka. Pobude naj ne bodo vsebinsko preozko zamišljene, ker onemogočajo učencem, 

da sami postavijo problem [37]. 

 

V ta namen je Frey predlagal nekaj tehničnih pripomočkov za skupno oblikovanje 

pobude: 

 Iskanje širših pojmov. 

Vodja projekta spodbuja udeleţence, da iščejo širše pojme za predlagano temo. 

 Postavljanje širših vprašanj. 

Učitelj daje učencem dodatna vprašanja. 

 Učitelj pripoveduje o lastnih doţivetjih, problemih, primerih. 

 Miselni modeli več manjših skupin. 

Učenci se razdelijo v skupine kjer vsaka oblikuje svoj predlog. 

 Nevihta idej (brain storming). 

Učitelj zbere čim več asociacij na predlagano pobudo ali temo in jih sproti 

zapisuje na tablo.  Na koncu jih vsi pregledajo in izberejo najprimernejše. 

 Zbiranje predmetov. 

Zbirajo knjige, slike, izdelke. 

 

(b) Skiciranje projekta – izdelava osnutka. 

V tej fazi udeleţenci projekta naredijo osnutek po katerem se bodo ravnali. Ob tem si 

naredijo plan, kako se bodo projekta lotili, koliko časa jim bo vzel za izdelavo ter o 

moţnostih sodelovanja zunanjih članov. Dogovorijo se o pravilih, ki jih bodo 

upoštevali, saj bodo le tako vsi zainteresirano sodelovali. V skici je nakazan cilj, ki ga 

skupina ţeli doseči z določeno akcijo [37]. 

 

(c) Načrtovanje izvedbe. 

Skupina naredi svoj izvedbeni načrt. Člani si med seboj razdelijo naloge. Ob tem imajo 

moţnost, da izrazijo svoje ţelje, kaj znajo delati. Tako lahko predvidimo kvaliteto 

njihovega dela. Pomembno je, da med dogovarjanjem izrazijo svoja čustva in so 

sproščeni v medsebojnih odnosih.  
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Učitelj mora paziti, da v skupinah ne prihaja do podcenjevanj, izrivanja posameznikov, 

zasmehovanja ali drugih psihičnih in fizičnih načinov nasilja. 

(d) Izvedba. 

Izvedba časovno predstavlja glavnino celotnega dela. Vsak se trudi, da bi opravil svoje 

delo čim bolje. Ob samostojnem delu učencev je pomembna tudi učiteljeva vzpodbuda. 

Ne samo v trenutkih zmanjšane koncentracije in volje do dela, temveč v celotnem času 

izvedbe. 

 

To etapo lahko prekinemo z eno ali več vmesnimi oziroma dopolnilnimi etapami. To sta 

usmerjevalna in usklajevalna medetapa. 

 

(e) Usmerjevalna in usklajevalna medetapa. 

Pomen in smisel usmerjevalne medetape je v razrešitvi problemov, ki nastopijo med 

izvedbo projekta, zato do nje prihaja po potrebi. V usmerjevalni podstopnji preverimo 

vsebinske in medosebne vidike poteka projekta in skušamo rešiti zaznane teţave. 

Ţelimo ugotoviti ali teče projekt po načrtu; ali se je morda med izvajanjem projekta 

izkazalo, da je projekt preširoko zastavljen in obstaja nevarnost razpada projekta zaradi 

nerealnosti postavljenega načrta; kaj se kaţe v projektu kot posebno uspešno in kaj kot 

moteče; ali je med izvajanjem projekta prišlo do (ne)izrečenih konfliktov med 

posamezniki in zakaj; ali je treba pravila za izvajanje projektnega učnega dela dopolniti 

ipd. [38]. 

 

Usklajevalna medetapa ima povezovalno funkcijo. Do nje pride zaradi potrebe po 

medsebojnem obveščanju o poteku projekta, zaradi dogovorov o nadaljevanju projekta 

ipd. Smisel te podstopnje je ohranjevanje tekočega delovanja projekta. 

 

(f) Sklepna faza. 

V sklepni fazi se projekt zaključi. Učenci poročajo poročajo o svojih rezultatih, ki jih 

predstavijo ustno, pisno ali s pomočjo računalniške predstavitve. Pri tem predstavijo 

skupino in kratek potek dela. Svoje rezultate primerjajo, predlagajo izboljšave ter 

izvedejo samorefleksijo o izvedenem delu. Svoje delo kritično ovrednotijo [39]. 
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5 PREDLOG ZA PROMOCIJO PLASTIČNEGA 

MAKETARSTVA 

 

 

Človeška druţba je v današnjih časih usmerjena v nenehen razvoj tehnike in 

tehnologije. Medsebojna tekmovalnost med konkurenco, kdo bo boljši, je ţe nekaj 

vsakdanjega. Posledično ljudje zato več ne sledimo vsem zadnjim novostim in trendom 

ker je enostavno napredek prevelik. Ob vseh pozitivnih učinkih, ki jih prinese razvoj, se 

pojavljajo tudi negativni, katere večkrat spregledamo. Zato se lahko zgodi, da se 

nekatere tradicionalne stvari, metode, hitro pozabijo, ker jih izrinejo novejše, 

zanimivejše.  

 

Tak primer je naša izbrana tema-makete in maketarstvo, katera je bila aktualna ţe v 

preteklosti, o čemer se lahko prepričamo z dokazi. Zaradi tehnološkega razvoja je 

področje maket in maketarstva sčasoma zamrlo in danes skoraj ni prisotno v sistemu 

izobraţevanja. Posledično je zato izbira tega področja zanimiva tako za učitelja kot za 

učence, kar dokazujejo tudi nekateri primeri pri nas. Tekom razvoja maket se je 

spremenila tehnologija njihove izdelave in njihov namen, njihov glavni doprinost oz. 

funkcija pa še vedno ostaja enaka-nekaj pokazati oz. prikazati. Idej oz. moţnosti kaj 

prikazati je nešteto, za učence pa vedno izberemo primere, ki so zanimivi in splošno 

javno znani. 

 

 

Vprašajmo se, zakaj sploh bi ponovno aktualizirali to temo. Kot smo ugotovili v 

predhodnih poglavjih, učenci pri taki dejavnosti razvijajo svoje psihomotorične 

spretnosti s čimer se razvija tudi njihova inteligenca. Ustvarjalno mišljenje, 

radovednost, potreba po raziskovanju idr. pridejo do izraza, s tem pa se učence navaja 

na samostojno delo in vseţivljenjsko učenje. 

 

Časovni obseg pouka TIT je omejen z določenim številom ur, v sklopu katerih ne bi bilo 

mogoče izvajati dejavnosti maketarstva. Zato bi se takšna dejavnost izvajala v času 

izven rednega pouka, kot se je to ţe dogajalo v preteklosti.  
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Za primerno izbiro so se izkazale interesne dejavnosti, katerih kompetence smo spoznali 

v predhodnih poglavjih. 

Izvajalec interesne dejavnosti bi bil v tem primeru lahko učitelj TIT, kateri bi v okviru 

rednih ur pouka TIT izvedel predstavitev in promocijo interesne dejavnosti. Za ta 

namen bomo v nadaljevanju podali predlog za promocijo interesne dejavnosti. Ker pa 

ţelimo, da bo promocija uspešna in s tem tudi kasnejši obisk ID, je potrebno promocijo 

izvesti na zanimiv in učencem privlačen način. Za najprimernejšo obliko se v okviru 

rednega pouka TIT izkaţejo tehniški dnevi, pri katerih ima učitelj odprtih veliko 

različnih moţnosti za podajanje informacij. Ponavadi gre za nevsakdanje oblike dela, s 

katerimi učitelj dodatno motivira učence za delo, saj delo in pouk potekata izven 

klasičnih okvirov, ob tem pa učenci razvijajo nove oblike, metode in tehnike učenja. 

 

Izbira metode dela je odvisna od učitelja, če pa ţelimo uspešno izvesti promocijo, se je 

potrebno posluţiti nevsakdanjih oblik. Ene izmed teh so tudi induktivne metode 

poučevanja, katere smo predstavili v petem poglavju. Za naš predlog promocije smo 

izbrali tri metode, in sicer: poizvedovalno učenje, delovna naloga in projektna naloga. 

Izbor teh treh kombinacij obrazloţimo z dejstvom, da ţelimo pouk oz. tehniški dan 

narediti kvalitetnejši. Učenci svoje predhodno znanje poveţejo z poizvedovalnim 

delom, katerega rezultat kasneje uporabijo pri izdelavi diorame. Delovna naloga se kot 

vmesni člen navezuje tako na poizvedovalno delo kot projektno delo.  

 

Ciljna skupina, kjer bi izvedli našo predlagano promocijo ID, so učenci sedmega 

razreda. V nadaljevanju bomo podrobno predstavili in podali predlog promocije po 

artikulaciji UP. 

 

5.1 PREDSTAVITEV PROMOCIJE PO STOPNJAH ARTIKULACIJE 

UČNE PRIPRAVE 
 

Kadar pripravljamo učno pripravo oziroma izbiramo problem/produkt, katerega bomo 

izdelali, moramo biti pozorni na to, da si učenci ne zamislijo preteţke ideje za dosego 

cilja, saj se velikokrat med načrtovanjem in izdelavo pokaţe pomanjkanje razumevanja 

in znanja delovnih postopkov. Če ţe pride do takšne situacije, je potrebno razviti 

strategijo, s katero učencem pomagamo, da doseţejo cilj.  
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Učenci tako ohranijo lastno idejo, ob tem pa jih damo občutek odgovornosti, ponosa in 

hkrati motivacijo za končni uspeh. Prav tako morajo biti pričakovanja učitelja realna in 

ne prevelika, saj bi v nasprotnem primeru s svojimi zahtevami ţe v začetku učence 

odvrnil od dela. 

 

Kadar izbiramo temo, katero ţelimo predstaviti učencem, upoštevamo mnogo kriterijev 

za izbiro. Če ţelimo resnično doseči uspeh, izberemo tako temo, ki je učencem še 

nepoznana in se še vedno navezuje na področje tehnike in tehnologije. Še vedno 

obstajajo področja, ki niso zajeta v učni načrt TIT in so lahko učencem zanimiva. Zato 

smo se v našem primeru odločili za izdelavo diorame letališča Joţeta Pučnika. To je 

edino večje letališče pri nas in posledično še toliko bolj zanimivo in atraktivno. Lahko 

bi si izbrali kakšno drugo znamenitost, vendar smo v našem primeru ţeleli kombinirati 

maketo s plastično maketo in ju skupaj predstaviti kot dioramo. Zaradi omejenega 

merila in omejenih plastičnih maket, ki so na trţišču, smo izbrali optimalno rešitev, 

čeprav smo se prav zaradi merila morali osredotočiti samo na prikaz in izdelavo dela 

letališča.  

 

UP, priloga 10.8, podaja predlog izvedbe TD in predstavlja primer uporabe strategije 

poizvedovalno-projektnega modela (z delovno nalogo). Pred samo izvedbo TD se 

preveri predznanje učencev, priloga 10.9, prav tako pa se ob koncu preveri z enakim 

testom, koliko novega znanja so osvojili. Predtest in potest se lahko izvedeta tekom 

izvedbe TD, ali pa v kombinaciji s kakšno drugo učno uro. V našem primeru smo izbrali 

slednje, ker smo ţeleli več časa posvetiti vsebinskemu delu. Analizo rezultatov oz. 

uspešnost izvedbe si vsak učitelj izdela sam in s tem ugotovi svojo uspešnost. 

 

 

 
 Slika 5.1: Artikulacija učne ure s podanimi metodami dela ter časovno razporeditvijo. 
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V nadaljevanju bomo po artikulaciji, kot jo prikazuje slika 5.1, predstavili primer 

promocije.   

 

Poizvedovalno učenje oz. učenje z raziskovanjem je ena izmed sodobnih strategij 

poučevanja, kjer imajo učenci aktivno vlogo, zato je takšen način posledično bolj 

zanimiv in učinkovit. V našem primeru smo se za takšno metodo odločili z namenom, 

da učenci sami raziščejo in pridobijo podatke o sestavi letališča in letališču samem. 

Izmed vseh omenjenih modelov, ki smo jih opisali v četrtem poglavju, smo si izbrali t.i. 

model E5, kateri se največkrat uporablja v tehniškem poučevanju, čeprav bi bili tudi  

ostali primerni za naš izbor. 

 

5.1.1 Uvod 

 

V uvodu učencem s pomočjo interaktivne predstavitve predstavimo primere maket. 

Ţelimo, da učenci sami ugotovijo, kaj je na slikah ter pridejo sami do izraza maketa, da 

se oblikuje skupinski pogovor in da ţe takoj na začetku lahko učitelj opazi, kolikšno je 

zanimanje učencev za to temo. Ob tem moramo biti pozorni (in v nadaljevanju moramo 

pojasniti), da učenci ne mešajo izraza maketa z izrazom model. Pomembno je, da se 

učencem predstavi čim več različnih primerov maket, saj bodo le tako zares razumeli, 

kaj sploh je maketa. 

 

5.1.2 Iniciativa in postavitev problema 

 

Učencem natančneje predstavimo tehnologijo izdelave maket, njihov namen in 

prednosti s pomočjo priloge V.1 in V.3. S tem jih dodatno motiviramo. S primerom, 

kjer je maketa lahko pripomoček za ponazoritev npr. novogradenj, jim pokaţemo 

strategijo, kako si lahko pridobimo investitorja.  

Ker smo jih seznanili z maketo, ki vsebuje več kot en sestavni element, jim je potrebno 

vpeljati pojem diorama. Pojem  predstavimo v sklopu izraza letalska diorama ter učence 

povprašamo, kaj to sploh je. Naveţemo jih tudi na izraz letališče, ter jih povprašamo, 

kaj o letališču samem sploh vedno. Ker se bodo s temi izrazi v nadaljevanju tehniškega 

dne večkrat srečali, bodo za začetek učenci sami prišli do odgovorov, kaj sploh je 

letališče in kaj lahko povedo o njem.  
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S tem vprašanjem postavimo iniciativo oz. problem metode poizvedovalnega učenja. V 

UP je to navedeno pod oznako a1-vključevanje. V nadaljevanju učenci torej raziskujejo 

in poizvedujejo o letališču.  

 

5.1.3 Izvedba 

 

 Pred pričetkom poizvedovanja učence razdelimo v skupine. Skupine naj ne bodo večje 

od petih učencev. V fazi, ki je v UP označena pod b1-raziskovanje, učenci svoje 

odgovore o letališču iščejo na spletu. Ker je izraz zelo obširen, učitelj s svojimi predlogi 

in usmeritvami učence tekom raziskave navezuje na konkretno iskanje, natančneje na 

iskanje sestavnih delov letališča. Učenci tako na podlagi usmeritev pridejo sami do 

končnih rezultatov oz. rešitev. 

 

 Svoje ugotovitve in pridobljene podatke učenci predstavijo po skupinah, kar je 

predstavljeno pod oznako c1-razlaga. Pomembno je, da vsi člani skupine sodelujejo 

tako pri poizvedovanju kot pri poročanju dela skupine, čeprav je izbran predstavnik 

skupine samo en učenec. Učencem ţe v naprej sporočimo, da v tej fazi ni nepravilnih 

odgovorov in lahko vse svoje predloge ter ugotovitve predstavijo brez strahu. Na tablo 

zapisujemo predloge učencev, med katerimi v nadaljevanju izberemo najpomembnejše 

sestavne dele letališča. Čeprav je pomembnih še kar nekaj drugih, za nas to v tem 

primeru ne pride v poštev. Priloga V.5 predstavlja primer predlogov učencev, med 

katerimi najdemo tudi tiste najpomembnejše. 

 

V fazi d1-izdelava, si učenci narišejo osnutek letališča ter poimenujejo njegove sestavne 

dele. Osnutek dela je lahko narisan prostoročno, brez določenih kriterijev in zahtev po 

merah in kotiranju. Nekaj primerov osnutkov je podanih v prilogi V.6. 

 

V zadnji fazi poizvedovalnega učenja, e1-vrednotenje, ovrednotimo delo učencev. 

Učencem poudarimo, da so bili vsi njihovi predlogi pravilni in primerni, vendar so za 

naše nadaljne potrebe pomembni samo najpomembnejši sestavni deli letališča. 

Nadaljevanje pouka se odvija po strategiji delovne naloge. Pri delovni nalogi učenci 

izdelajo uporaben oz. funkcionalen predmet. Ob tem pridobivajo različna znanja, 

spretnosti in navade.  



 54 

Učenci spoznajo delovne naloge in uporabljajo obdelovalne postopke, ki so temelj za 

kasnejše konstruiranje novih predmetov. Pri izdelovanju izdelka po delovni nalogi 

usvajajo fizikalne, tehnološke in tehnične zakonitosti. Vzgojno-izobraţevalni proces 

poteka po posredovanih ali priloţenih navodilih.  

 

V našem primeru učenci po skupinah sestavljajo plastično maketo letala s pomočjo 

priloţenega načrta. Na začetku predstavimo vsebino škatle in v nekaj stavkih opišemo, 

kako sestaviti letalo. Čeprav se postopek zdi preprost, je vseeno priporočljivo, da smo 

pri razlagi natančni. Pred začetkom sestavljanja učencem podamo vodila za pravilno in 

varno delo z orodji, UP priloga V.9. Predvsem se to nanaša na postopke rezanja in 

odrezavanja. Nekateri učenci so mogoče bolj spretni in imajo bolj razvito fino motoriko 

od drugih, zato bodo prevzeli pobudo pri sestavljanju. Tisti manj spretni, lahko ob 

koncu sestavljanja plastične makete na letalo nanesejo nalepke, ki zahtevajo manj 

spretnosti. Tako bodo vsi dodali svoj doprinos. Tekom sestavljanja lahko pokaţemo, 

kako izgledajo vmesne faze, UP priloga V.8. 

 

Kot zadnji delovni proces, katerega opravijo učenci, je izdelava sestavnih delov letališča 

ter končna izdelava diorame. Za strategijo pouka izberemo projektno učno delo, saj 

ţelimo učence postaviti v čim bolj aktiven odnos do problema. Ta jih pozitivno motivira 

za iskanje rešitev. Ob tem se z lastnim delom in aktivnostjo učijo ter si pridobivajo 

izkušnje. 

 

Izvedbo PUD naredimo po modelu, ki ga je predstavil Frey. Njegova artikulacija je 

splošno uporabna in zelo primerna za tehnično in tehnološko področje, predvsem ker 

vsebuje dve medetapi, ki prideta zelo prav pri takšnem načinu dela, kot je naš, saj se je 

v vmesnem času potrebno usklajevati in odpravljati nepredvidene moţne situacije. 

 

Na začetku za iniciativo, a2, postavimo vprašanje, katero dioramo letališča bi bilo sploh 

primerno izdelati. Vsaka skupina si oblikuje svoj predlog ter ga predstavi, mi pa 

odgovore zapisujemo na tablo. Primeri odgovorov so podani v prilogi V.10. Odgovori, 

ki jih pričakujemo, so lahko različni, vendar se bo večina odločila kar pravilno ţe na 

začetku in izbrala letališče Joţeta Pučnika. Skupaj z učenci predloge argumentiramo ter 

tako pridemo do sklepa, da  izberemo letališče Joţeta Pučnika. 
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V sledeči fazi izdelave osnutka, b2, vsaka skupina najprej izdela osnutek, kako letališče 

sploh izgleda in kateri so njegovi sestavni deli. S pomočjo računalnika zberejo potrebne 

podatke o letališču. Vsaka skupina nato predstavi svoj predlog osnutka. Pokaţemo jim 

naš primer osnutka, katerega učenci primerjajo s svojimi predlogi. Med vsemi predlogi 

skupin nato izberejo najbolj primernega ter pravilnega. Bistveno je, da so poimenovani 

vsi najpomembnejši sestavni deli letališča. Natančnost oblike osnutka ni zahtevana, saj 

gre za osnutek in ne tehniško skico. 

 

V nadaljevanju še enkrat omenimo merilo, ter poudarimo, da bo diorama letališča 

izdelana na podlagi merila plastične makete letala. To naredimo z namenom, da učence 

seznanimo z načrti posameznih sestavnih delov letališča, na katerem so podane realne 

mere v merilu 1:1, in jih je potrebno v nadaljevanju preračunati na merilo 1:450, kot je 

merilo plastične makete letala. Ţe v naprej pripravimo zadostno število načrtov, priloga 

V.12, tako da vsaka skupina dobi načrte vseh sestavnih delov. 

 

Predno se učenci posvetijo izdelavi sestavnih delov letališča, jih seznanimo s planom 

dela. Vsaka skupina dobi svojo nalogo. Ker ne ţelimo učencem posredovati celotnih 

informacij, vsaki posamezni skupini predstavimo nalogo, ki jo morajo narediti. Ob tem 

imajo na voljo v naprej izbrano gradivo, katerega morajo sami proučiti in si narediti 

plan, kako bodo z njim izdelali sestavni del letališča. 

 

Skupina 1. dobi nalogo izdelati pristajalno stezo z okolico, skupina 2 hangar, skupina 3 

kontrolni stolp ter skupina 4 potniški terminal.    

 

Z napotki, ki jih posredujemo učencem, nato v fazi načrtovanja izvedbe, c2, naredijo po 

skupinah izvedbeni načrt. Razdelijo si naloge in zadolţitve ter se dogovorijo o samem 

poteku dela. Na podlagi gradiva, ki je na voljo vsaki skupini, pripravijo načrt izdelave 

posameznih sestavnih delov letališča. 

 

V fazi izvedbe, d2, vsaka skupina izdela sestavne dele letališča. Za začetek si najprej 

vsaka skupina preračuna realne mere sestavnih delov letališča v merilo 1:450. Nato 

pričnejo z izdelavo. 
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Skupina 1 na ploščo iz ekspandiranega polistirena prilepi predhodno obrezan barvni 

risalni papir. Siva barva bo prikazovala okolico, črna barva pristajalno stezo. Skupina 

naj bo pozorna na nanos lepila na barvni papir; v primeru prevelikega nanosa se bo 

papir nagubal in površina oz.pristajalna steza ne bo ravna. Priporočamo samo nanos 

lepila ob robu, točkovno. 

 

Skupina 2 izdela hangar iz penaste plošče s kartonsko oblogo (kapa plošče). Ob 

ravnanju s penasto ploščo s kartonsko oblogo je priporočljivo, da pokaţemo na začetku 

praktično prikaz postopka odrezavanja. Pri postopku lepljenja s polikondenzacijskim 

lepilom učence opozorimo, da je površina plošče zelo gladka in bodo moţne teţave pri 

spajanju, vendar je treba biti potrpeţljiv. 

 

Skupina 3 in 4 prav tako izdela sestavna dela iz penaste plošče s kartonsko oblogo (kapa 

plošče). Njihov proces se nadgradi z ponazoritvijo steklenega fasadnega dela na stavbi. 

Za to ponazoritev uporabijo PVC folijo. 

 

V kolikor se med samo izdelavo pojavijo kakšne teţave, jim po potrebi z vmesnima 

medetapama svetujemo in jih dodatno usmerjamo. Z usmerjevalno medetapo 

ugotovimo, ali projekt teče po zastavljenem načrtu ter tako spotoma nadziramo in 

rešujemo problematične situacije. Usklajevalna medetapa učencem omogoča, da se 

medsebojno usklajujejo in sodelujejo. 

 

Ko so izdelani vsi sestavni deli, se ''na suho'', brez lepljenja postavijo na svoje mesto na 

podlago, kot to prikazuje načrt. Tako preverimo, če je sta poloţaj in lega pravilna in šele 

nato učenci nalepijo sestavne dele na podlago.  

 

5.1.4 Predstavitev rezultatov 

 

Ker se predstavitev rezultatov prekriva s sklepno fazo e2, lahko naredimo skupen 

zaključek. Vendar je potrebno upoštevati, da sklepna faza PUD pokriva samo izdelavo 

sestavnih delov. Zato je priporočljivo, da se naredi predstavitev po posameznih stopnjah 

(poizvedovalno učenje, delovna naloga, PUD). 
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Po končanem delu učenci znotraj vsake skupine oblikujejo zaključke in končne 

odgovore. Pri predstavitvi vsaka skupina najprej predstavi člane skupine ter nato opiše 

svoj doprinos k diorami ter utemelji svoj uspeh. Učitelj vodi razpravo in postavlja 

dodatna vprašanja. Ţe v tem delu lahko učitelj spremlja, kakšen je odziv učencev na 

doseţene rezultate ter si oblikuje odgovor o uspešnosti projekta.  

 

5.1.5 Evalvacija 

 

Skupaj z učiteljem učenci analizirali rezultate. Pokomentirajo in podajo moţne 

spremembe, ki bi jih lahko naredili pri ponovni izdelavi diorame. Učitelj jih povpraša, 

kakšna se jim je zdela tema in ali imajo ţeljo po obiskovanju interesne dejavnosti 

plastično maketarstvo. Na podlagi odgovorov lahko oblikuje idejo o ustanovitvi in 

realizaciji takšne interesne dejavnosti. Po končanem TD učenci še enkrat pišejo test. 

Učitelj tako preveri, kako uspešni so bili učenci pri osvajanju novega znanja ter tako 

pridobi povratno informacijo o izbiri vsebine dela. Na podlagi teh rezultatov oblikuje 

zaključke, kjer lahko za moţne naslednje promocije izbere kakšno drugo temo.  

 

5.2 STROŠKI IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNE 
  

Gradiva in materiali za izvedbo tehniškega dne so na voljo v vseh bolje zaloţenih 

trgovinah z materialom za ustvarjanje. Ploščo iz ekspandiranega polistirena lahko 

dobimo tudi v gradbeni trgovini. Teţavo bi lahko delala plastična maketa letal, v 

primeru, ker ţelimo dobiti enako maketo v štirih izvodih. Trgovine imajo le redko po 

štiri enake plastične makete na policah, zato se je v tem primeru najbolje obrniti na 

generalnega uvoznika plastičnih maket za Slovenijo. Polivinilacetatno lepilo se prav 

tako lahko pridobi pri uvozniku, je pa na voljo tudi na vseh lokacijah, kjer se prodajajo 

plastične makete. 

 

Stroški izvedbe na eno skupino so prikazani v tabeli. Celoten strošek znaša 53,60 €. Če 

pa ta znesek preračunamo na štiri skupine, dobimo strošek na posamezno skupino, ki je 

13,40 €.  
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Gradivo / material Količina  
Cena / 
kos(€) 

Plastična maketa letala  4 5 

Plošča iz ekspandiranega polistirena (1000 x 500 x 50) mm 1 0,7 

Penasta plošča s kartonsko oblogo (kapa plošča) (500 x 700 x 50) mm 3 3,3 

Barvni risalni papir (šeleshamer), 200 g (1000 x 700) mm, ČRNE BARVE 1 1 

Barvni risalni papir (šeleshamer), 200 g (1000 x 700) mm, SIVE BARVE 1 1 

PVC folija za grafoskop (A4 listi) 2 0,5 

Polikondenzacijsko lepilo (lepilo za les) 3 2 

Polivinilacetatno lepilo (lepilo za polistiren) 4 3,5 

 
Skupaj:  53,60 € 

 

 

 

Na podlagi teh stroškov lahko ocenimo, da je naša izbira TD v realnih stroškovnih 

zmoţnostih šolskega proračuna, ki je namenjen takim dejavnostim. 

 

 

  



 59 

6 DISKUSIJA 

 

 

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

C1–C4, ki smo si jih zadali v prvem poglavju. 

 

C1: Opredeliti makete in maketarstvo. 

 

V drugem poglavju smo opredelili in predstavili makete. Raziskali in opisali smo 

njihovo zgodovino in jih razvrstili glede na določene kriterije. Naredili smo pregled in 

podali njihove prednosti v okviru tehniškega izobraţevanja Izpostavili smo brizgane 

plastične makete, katere smo uporabili tudi pri našem diplomskem delu.  

 

C2: Določiti pomen maket ter interesne dejavnosti–plastično maketarstvo v 

tehniškem izobraţevanju. 

 

V četrtem poglavju smo predstavili ineteresne dejavnosti in opisali njihov pomen v 

izobraţevanju. Še prej smo v tretjem poglavju naredili pregled stanja maketarstva v 

Sloveniji in po svetu ter umestitev v tehniško izobraţevanje. Podali smo tudi 

kompetence, ki jih učenci pridobivajo ob obiskovanju interesne dejavnosti plastično 

maketarstvo. Kot smo ugotovili, so makete v današnjem času še vedno aktualne na 

določenih področjih in se ni za bati, da bi v prihodnje lahko ljudje ţiveli brez njih. Prav 

tako je opaziti, da se, interesne dejavnosti povezane z plastičnim maketarstvom,  zopet 

vračajo v šolske klopi in na novo pišejo zgodovino le teh na slovenskih tleh. 

  

C3: Opredeliti primernost strategije poizvedovalno-projektnega modela (z delovno 

nalogo), dela za namen izvajanja tehniških dni. 

 

V četrtem poglavju smo najprej podali različne metode za promocijo in jih med seboj 

tudi primerjali. Dandanes se le te bolj uveljavljajo, zato v prihodnosti lahko pričakujem, 

da bo njihov način dela presegel danes prevladujoče deduktivne metode. Naše izbrane 

metode dela (poizvedovalno učenje in projektna naloga) smo nato v poglavju 4.5 in 

poglavju 4.6 opisali, predstavili osnovne tipe, zgradbo in potek učnega dela.  
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Omenjeni metodi sta primerni za izvajanje TD, saj imamo za njuno izvedbo na 

razpolago več časa, česar nam pri pouku TIT in izbirnih predmetih tehnike navadno 

primanjkuje. Osrednja oseba ni več učitelj, temveč učenci, ki si skozi delo ustvarjajo 

individualno znanje. 

 

C4: Podati predlog izvedbe tehniškega dneva za promocijo interesne dejavnosti–

plastično maketarstvo.  

 

V petem poglavju utemeljujemo in pojasnjujemo našo UP. Pojasnjujemo našo izbiro 

tehnike poučevanja, izbiro teme idr. Letališče Joţeta Pučnika se je izkazala kot 

primerno izbrana tema. Učenci so samostojno izdelali osnovne sestavne dele letališča 

ter sestavili plastično maketo letala. Na koncu so osnovne sestavne dele zdruţili s 

plastično maketo letala v dioramo in izdelek ovrednotili. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Z diplomskim delom smo ţeleli predstaviti področje maket in maketarstva. Ker še 

vedno veliko ljudi makete zamenjuje z modeli, smo predstavili in opisali razliko med 

njimi. V našem šolskem sistemu ni zaslediti posebnega poudarka na tej tematiki, zato 

smo se odločili pregledati kakšne so moţnosti za izvedbo ter predstaviti prednosti, ki bi 

bile za učence zanimive in koristne. Podali smo predlog UP, ki bi sluţil kot promocija 

za interesno dejavnost-plastično maketarstvo, katero bi lahko izvajali učitelji TIT. V 

predlogu smo se odločili za izdelavo diorame letališča Joţeta Pučnika, ki je kombinacija 

plastične makete in okolice. Za takšno kombinacijo smo se odločili zaradi cenovne 

dostopnosti materialov, ki smo jih potrebovali za samo izdelavo in sestavo. Če bi ţeleli 

promovirati zgolj plastično maketarstvo, bi to bilo cenovno manj ugodneje, ker so 

plastične makete drage in še učinek ne bi bil enak. Odločili smo se za izvajanje TD v 7. 

razredu, kjer se učenci ţe spoznajo z umetnimi snovmi.  

 

Učitelji TIT, ki bi ţeleli promovirati maketarstvo kot interesno dejavnost, imajo na 

razpolago veliko moţnih izbir za sestavo in izdelavo makete. Ena od moţnih izbir bi 

bila lahko npr. maketa lastne šole. Seveda bi ob tem bilo potrebno nekaj več načrtovanja 

in priprave dimenzij in mer šole. 

 

Z vpeljavo takšnega TD v vsakoletni učni načrt, bi lahko sčasoma izvedeli, če je delo, 

kot promocija interesne dejavnosti dobro načrtovano, sestavljeno in izvedeno in ali se 

učenci zato pogosteje odločajo za interesno dejavnost-plastično maketarstvo. 
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10 PRILOGE 

 

 

Priloga 10.1 

 
Definicija makete in modela povzeta po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika. 

 

makéta  -e ţ (e  ̣̑ ) predmet, izdelan za ponazoritev, prikaz obravnavanega objekta, 

naprave, v zmanjšanem merilu: izdelati maketo gradu; maketa mestnega dela, ladje, 

letala, spomenika / pri filmskih snemanjih uporabljati makete ◊ tisk. natančen posnetek 

bodoče knjige iz nepotiskanega papirja za pripravo platnic in ščitnega ovitka; voj. 

predmet za ponazoritev vojaškega objekta, bojnega sredstva pri urjenju streljanja na cilj, 

v naravni velikosti 

modél  -a m (e  ̣̑ ) 1. predmet, izdelan za ponazoritev, prikaz načrtovanega ali obstoječega 

predmeta: izdelati, napraviti model; delati poskuse na modelu; model človeškega očesa, 

telesa; mavčni model; modeli za geometrijski pouk / model jadrnice, stroja / model 

hidrocentrale maketa // majhna športna priprava, ki posnema določeno vozilo, zlasti 

letalo: fantje spuščajo modele / jadralni, motorni model; sobni, tekmovalni model 2. 

kdor se ukvarja s tem, da se daje na razpolago za upodabljanje: preţivlja se kot model; 

moški, ţenski model / fotografski model fotomodel; kiparski model // oseba ali stvar, 

katere značilnosti umetnik upodablja: on je bil avtorju model za glavnega junaka v 

drami 3. nav. ekspr. ustaljena oblika česa, po kateri se kaj dela; vzorec, oblika: razviti 

lasten gospodarski model; druţbeni, organizacijski model / v romanu vse poteka po 

ustaljenem modelu; delati po vnaprej določenem modelu kalupu 4. industrijski izdelek 

takih značilnih oblik ali lastnosti, da se po njih razlikuje od drugih istovrstnih izdelkov: 

tovarna je predstavila nove modele avtomobilov / buick, model 1955; puška, model 48 

[M-48] // modni oblačilni izdelek: manekenke prikazujejo modele jesenskih plaščev; 

športni modeli; modeli pomladanskih čevljev 5. votla priprava, po kateri se oblikuje 

vanjo dana, vlita snov: vliti pripravljeno maso v model / dati v model za torto; model za 

odlivanje novcev ◊ filoz. model predmet, po lastnostih, značilnostih podoben 

raziskovanemu predmetu in narejen po določenih pravilih 
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Priloga 10.2  

 
Makete gradov. 



 III 

Priloga 10.3 

 
Minimundus v Celovcu.  
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Priloga 10.4  

 
Interesna dejavnost-maketarstvo v preteklosti. 
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Priloga 10.5 
 

Načela interesnih dejavnosti so: 

 Načelo učenčevega interesa. 

Učencu je dana moţnost lastne izbire, v katero interesno dejavnost se bo vključil 

na podlagi njegovega zanimanja. Prav moţnost lastne izbire bo nanj delovala 

motivacijsko pri razvoju sposobnosti in pridobljenih znanjih. 

 Načelo prostovoljnosti. 

Učenec se prostovoljno vključi v interesno skupino. Mentorji in starši naj bodo 

svetovalci in ne pobudniki pri izbiri. 

 Načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti. 

Učenec skupaj z mentorjem soustvarja v programu dela. Omogočena mu je 

lastna aktivnost v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti. 

 Načelo prehajanja. 

Učenec lahko zapustiti interesno skupino, če ugotovi, da zanj ni prava.  Prav 

tako ima moţnost izbrati drugo interesno skupino, če ugotovi, da ne izpolnjuje 

njegovih pričakovanj. Učencu naj bo dana moţnost, da navede razloge, zakaj 

ţeli izstopiti iz dejavnosti oziroma jo ţeli zamenjati. 

 Načelo vseţivljenjskosti. 

Učenec ob delu razvija svoje sposobnosti in spretnosti, katere so del 

vseţivljenjskega učenja. Ob tem mora učenec sam priti do lastnega spoznanja, 

da učenje nudi zadovoljstvo. 

 Načelo povezovanja. 

Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in 

obveznega programa v osnovni šoli.  Med seboj se prepletajo, dopolnjujejo in 

pojasnjujejo. Razvoj interesov posameznika se lahko usmeri v moţnosti 

koristnega preţivljanja prostega časa ter orientacijo nadaljnjega šolanja in 

poklicnega usmerjanja. 

 Načelo sodelovanja. 

Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi učence navaja na komuniciranje, 

spodbuja odgovornost in spoštljivost do dela in ljudi. Omogoča jim sodelovanje 

znotraj šole, med šolami v kraju in v širši okolici. 

 Načelo ( samo )vrednotenja. 
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Vrednotenje lastnega dela ter dela skupine omogoča zavedanje in sprejemanje 

lastnih močnih in šibkih področij [10, 11]. 

 

Priloga 10.6 
 

Cilji tehniških dni 

 

Pri tehniških dnevih učenci: 

 Povezujejo teorijo s prakso in si ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji 

in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi. Znanja, pridobljena pri pouku, 

uporabijo za opazovanje vsakdanjih primerov iz ţivljenja. S tem spoznavajo 

pomen tehničnega, tehnološkega in ekonomskega znanja ter medsebojnega 

sodelovanja v tehnološkem procesu. 

 Proučujejo uporabo tehnike in tehnologije v vsakdanjem ţivljenju in njene 

vplive na okolje in kakovost ţivljenja. Tehnika in tehnologija nam s svojo 

dostopnostjo olajšata ţivljenje, ob tem pa nastajajo tudi negativne posledice na 

okolje in prostor. 

 Razvijajo kulturo dela; s pravilnim odnosom do dela bo učenec dosegal uspehe v 

šoli, kasneje pa v svojem poklicnem in zasebnem ţivljenju.  

 Sodelujejo v celotnem delovnem procesu, od začetnega načrtovanja, 

kontruiranja, sporazumevanja, uresničevanja in vrednotenja končnih rezultatov. 

Priporočljivo je vključevanje vseh učencev v celotni delovni proces, saj to 

pripomore k razvijanju ustvarjalnosti. Ob neupoštevanju tega, se lahko zgodi, da 

nekateri učenci rajši sodelujejo le v nekaterih fazah delovnega procesa. To pa ne 

pripomore k razvijanju ustvarjalnosti. 

 Spoznavajo delitev dela kot pogoj za uspešno opravljanje nalog. Delitev dela je 

organizacijska kategorija, ki je tesno povezana z znanjem posameznika, 

njegovimi sposobnostmi in na koncu s plačilom. Učenec spoznava, da je od 

delitve dela odvisna njegova uspešnost in na koncu rezultat. 

 Razvijajo svoje inventivne sposobnosti. Izmisliti si nekaj novega in ob tem biti 

uspešen, je redkost. Zato je poleg talenta potrebno znati tudi razmišljati. 

Problemske in raziskovalne naloge so primer, kako doseči takšen način 

razmišljanja. 
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 Spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in se poklicno 

usmerjajo. Njihove sposobnosti, zmoţnosti in hotenja  se morajo skladati s 

poklicem, ki ga bodo v ţivljenju opravljali. 

 Se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv. Pri praktičnem delu z 

gradivom ravnajmo gospodarno in jim ga pripravimo le toliko, kot ga učenci 

potrebujejo za izdelek. 

 Spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo sposobnosti in navade pri 

uporabi varnostnih ukrepov in zaščitnih sredstev. Ob tem oblikujejo pozitiven 

odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih. Varnost pri delu je eden 

od glavnih pogojev, ki ga je nujno potrebno zagotoviti. Učitelj je tisti, ki naj bo v 

zgled učencem [13]. 

 

Priloga 10.7 
 

Organizacija tehniških dni 

 

Tehniški dan je sestavljen iz (a) načrtovanja, (b) izvedbe in (c) vrednotenja, katere 

bomo predstavili v nadaljevanju. 

 

(a) Načrtovanje. 

Načrtovanje tehniških dni poteka na več ravneh. Na prvi je drţava, ki predpiše 

kurikulum ter programe s predmetniki, učne načrte in izpitne kataloge.  Druga raven 

načrtovanja je šola, ki načrtuje po letnem delovnem načrtu in razvojni strategiji šole. 

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

Načrtovanje tehniških dnevov se od šole do šole razlikuje. Ob tem je potrebno 

upoštevati specifičnosti posamezne šole, tradicijo in okolje, v katerem se šola nahaja. 

Načrtovati je potrebno tako, da se učenci učijo ob lastni dejavnosti, saj se le tako 

naučijo več in bolje. Učitelj je tako postal bolj organizator dejavnosti učencev kot 

prenašalec znanja.  

 

Pri načrtovanju tehniških dnevov se drţimo sledečih ključnih točk: 

 Osnovni podatki. 
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Učitelj ob začetku šolskega leta pripravi načrt za izvedbo tehniškega dne. Med 

pomembne podatke, ki jih mora vključiti v načrt, spadajo: šolsko leto, razred, 

mesec izvedbe ter izvajalci oz. zunanji sodelavci. 

 Temeljni cilji tehniškega dne. 

V njem določimo, kaj bodo učenci po izvedbi tehniškega dne znali, vedeli in 

razumeli.  

 Medpredmetne povezave. 

Predvidimo vključevanje učiteljev iz drugih medpredmetnih področij ter 

navezavo znanja na druga področja izven okvirov tehnike 

 Vsebine. 

Načrtujemo in izberemo vsebino, ki je aktualna za učence in jim omogoča lastno 

aktivno sodelovanje pri reševanju problema 

 Skrb za varnost. 

V naprej predvidimo varnost, na način, da si zagotovimo uspešno izvedbo. Pred 

samo izvedbo lahko preverimo stanje orodja in naprav. 

 Orodja in pripomočki. 

Naredimo seznam pripomočkov in orodij, ki bodo potrebni za delo. Preverimo, 

ali obstaja zadostno število vsega, da se ne bodo dogajali primeri pomanjkanja. 

Ob tem preverimo tudi stanje le teh. 

 Ekologija. 

Učence seznanjamo, da tehnika prinaša tudi negativne posledice na okolje. Zato 

poskrbimo, da jo v evalvaciji upoštevajo.  

 

(b) Izvedba. 

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

izvedbo in vse, kar smo pred tem predvideli pri načrtovanju. Tehniški dan traja 5 ur. 

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. Zadnja ura je namenjena poročilom in predstavitvam skupin. 
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V poročilu in 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.  

 

(c) Vrednotenje 

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 izboljšaveali 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. Skupina predstavi rezultate svojega 

dela drugim učencem s pomočjo razstave izdelkov, zbranih in urejenih podatkov, 

zapisanih misli ali kratkim komentarjem. Gradivo prilagodijo in ga umestijo skupaj s 

prispevki drugih skupin, da tvori celoto. Taka razstava je na ogled na šoli, da si jo lahko 

ogledajo vsi učenci, delavci šole, starši in drugi obiskovalci šole. Tudi pri izvedbi 

tehniških dnevov pridemo do sklepa, da s pomočjo tehnike in tehnologije pozitivno 

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

okolje in ljudi. Negativnega vpliva na okolje se skoraj ne da odpraviti, zato moramo 

razmišljati in delovati v smeri, da bi ga zmanjšali. Tudi pri tehniških dnevih smo dolţni 

učence opozarjati na varovanje okolja. Navajati jih moramo na racionalno potrošnjo 

materiala, razsvetljave, vode. 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 transporta, prodaje, raznih dajatev itd. [14].  
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Priloga 10.8 

 
Učna priprava 

 

UČNA PRIPRAVA 

1 SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

Izvajalec: Primoţ Stare 

Šola:  

Razred: 7. razred 

Predmet: Tehniški dan 

Mentor: doc. dr. Janez Jamšek 

Datum nastopa:  

Ura: 8: 00 – 13: 00  

Učna tema:  

Učna enota:           Plastično maketarstvo 

 

2 OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

2.1 Izobraţevalni cilji 

Učenci: 

 I1: Spoznajo makete in njihovo delitev. 

 I2: Spoznajo razliko med maketo in dioramo. 

 I3: Sestavijo plastično maketo letala. 

 I4: Pridobijo bistvene podatke o letališču Joţeta Pučnika. 

 I5: Izdelajo sestavne dele letališča. 

 I6: Zdruţijo sestavne dele letališča in plastične makete letala v dioramo. 

 I7: Ovrednotijo izdelano dioramo glede na zastavljene kriterije učitelja. 

 I8: Oblikujejo zaključke lastnega dela. 

 

2.2 Operativni vzgojni cilji 

Učenci: 

 V1: Razvijajo sposobnost samostojnega mišljenja. 
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 V2: Razvijajo sposobnost delovanja v skupini. 

 V3: Razvijajo sposobnost poslušanja in opazovanja. 

 

2.3 Psihomotorični cilji 

Učenci: 

 P1: Si pridobijo boljšo predstavo o pomenu maket; 

 P2: Razvijajo motoriko pri sestavljanju in izdelavi sestavnih delov diorame. 

 

Umestitev ciljev v RBT 

 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjen

je 

Razumevan

je 

Uporabljan

je 

Analiziran

je 

Evalviran

je 

Ustvarjan

je 

Faktografsko 

znanje 

I1, I2   I6    

Konceptualn

a zanja 

  I3,I4, I5  I7 I8 

Proceduralna 

znanja 

  I6    

Metakognitiv

na znanja 
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3 MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  Ura nove učne snovi 

Učne oblike:  Frontalna, skupinska, individualna 

Učne metode:  Pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo 

Strategija pouka: Poizvedovalno-projektni model (z delovno nalogo) 

Delovne tehnike:  Pisanje, poslušanje, izdelovanje, sestavljanje 

Učna sredstva:  Tabla, kreda, projektor, prosojnice, priloga V.3 

 

Orodja, naprave in stroji 

Zarisno in merilno orodje:  Svinčnik HB, šolsko ravnilo, kovinsko ravnilo z 

ročajem 

Obdelovalno orodje:  Škarje za papir, ščipalne klešče, noţ za karton, noţ za 

papir 

Naprave: / 

Stroji: / 

Gradiva (materiali):  Plastična maketa letala 4x, plošča iz ekspandiranega 

polistirena (1000 x 500 x 50) mm, 3x penasta plošča s 

kartonsko oblogo (kapa plošča) (500 x 700 x 50) mm-

ena plošča na skupino , 1x barvni risalni papir 

(šeleshamer) 200 g sive in 1x črne barve (1000 x 700) 

mm, PVC folija za grafoskop (2 A4 listi)-en list na 

skupino, polikondenzacijsko lepilo (lepilo za les), 

polivinilacetatno lepilo (lepilo za polistiren).  

 

Varstvo pri delu:  Priloga V.9 
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4 POTEK UČNE URE 

1 UVOD V URO (20min) 

Pozdravljeni. Današnji tehniški dan bo namenjen spoznavanju prav posebne tematike. 

Učencem pokažemo slike (priloga V1, prosojnica 1.), s katerih sami ugotovijo in 

razberejo, da gre za makete. Pozorni smo na iskanje pravega izraza (lahko jih namreč 

poimenujejo modeli). V nadaljevanju v iniciativi jim obrazložimo razliko. 

Pravilno ste ugotovili. Danes bomo govorili o maketah. 

Pričakovani rezultati uvoda v učno uro so podani v prilogi V.2., točka 1. 

2 INICIATIVA IN POSTAVITEV PROBLEMA (30min) 

2.1 Poizvedovalno učenje (30min) 

 

 (a1) Vključevanje (I1, I2). 

Ogledali smo si ţe nekaj primerov maket na prosojnici, s katerimi smo se ţe kdaj srečali 

v vsakdanjem ţivljenju. Kot ste lahko videli, obstajajo razlike med njimi. Kakšne pa 

mislite, da so te razlike? (Nekatere so igrače, druge spadajo med arhitekturo, nekatere 

imajo zraven še pokrajino...). Kaj pa velikost oz. merilo? Iz česa so sploh narejene 

makete? (les, plastika,..) Kako pa so izdelane posamezne makete oz. kakšna je  

tehnologija izdelave posameznih primerov maket? (Strojno, ročno, 3-d tiskalnik...) 

Pokaženo prilogo V.3, predstavimo primer 3-D tiskanja in izdelave s pomočjo brizganja 

v kalupe. 
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Kaj vpliva na izdelovanje maket oz. kako in zakaj je maketa sploh narejena? (Namen...) 

Dandanes se tehnologija razvija vse hitreje, vendar obstajajo še vedno področja, kjer se 

makete izdelujejo ročno. V čem vidite prednosti takšnih maket? ( lahko gre za posebne 

makete, takšne, ki jih ni mogoče izdelati z orodji in stroji,...) Ali mislite, da kvaliteta 

izdelave makete vpliva na njeno končno podobo? (Da, ne...) Kaj pa velikost makete? 

(Da, ne...) 

Naredimo predstavitev ostalih prosojnic (priloga V.1, skupaj z teorijo iz priloge V.4. 

Omenili smo kakšen je namen maket. Mi lahko poveste kaj več o tem in mi podate 

kakšne primere? Bi lahko z maketo kaj dokazali, prikazali, demonstrirali? Kaj vse 

točno? Ste kdaj npr. po televiziji gledali kakšen film, v katerem so na sestanku lastniki 

podjetja bodočemu investitorju predstavili maketo, s katero so ţeleli ponazoriti kako bo 

npr. izgledala njihova investicija v podjetje (npr. govorimo o investiciji v gradbeništvu). 

Poznate še kakšen drug primer? Bi lahko maketo uporabili za npr. prikaz reševalnih in 

evakuacijskih poti, v primeru nevarnosti (npr. poslovno-trgovski center)?  

 

Omenili smo plastične makete in izraz diorama. Kaj pa bi bila diorama letališča? Kaj naj 

bi to bilo? Kaj pomeni izraz diorama in kaj letališče? Kakšna je povezava med njima? 

Kaj ţe veste o letališču od prej?  

 

Za naše nadaljne delo moramo za začetek dobiti odgovore na ta vprašanja, natančneje, 

odgovor na izraz letališče in vse, kar je povezano z njim. 

 

Pričakovani rezultati iniciative so podani v prilogi V.2, točka 2. 

 

3 IZVEDBA 
 

(b1) Raziskovanje. 

Predno pa začnemo, se bomo razdelili v skupine. 

Učence razdelim v 4. skupine po 5 učencev. 

 

Vsaka skupina bo sedaj  najprej iskala odgovore na vprašanje o letališču. V kolikor se 

pojavijo kakšna vprašanja, vam bom na njih odgovarjal ter vas usmerjal. Skupaj bomo v 

nadaljevanju preverili vaše odgovore in se o njih pogovorili. Vsaka skupina bo svoje 

ideje in zamisli poskušala najti in preveriti na spletu. Oblikujte odgovore,zapiske, o 

katerih se bomo kasneje pogovorili. 

Učenci raziščejo problem ob pomoči računalnika; učitelj jim po pomaga z usmeritvami 

in predlogi tako, da jih usmeri v raziskovanje sestavnih delov letališča. 
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(c1) Razlaga. 

Vsaka skupina bo predstavila svoje ugotovitve. Če ste se posvetovali, bomo zdaj 

naredili pregled vaših zapisov. Na tablo bomo zapisali vse vaše predloge in na koncu 

izbrali pomembne dele letališča. 

Na tablo zapisujemo predloge učencev. Na koncu določimo in izberemo tiste, ki so za 

nas pomembni: : letalo, pristajalna steza, kontrolni stolp, potniški terminal in hangar. 

Primeri pričakovanih predlogov so podani v prilogi V.5. 

(d1) Izdelava. 

Našteli smo najpomembnejše sestavne dele letališča. Vsaka skupina naj si sedaj nariše 

osnutek letališča, njegov izgled, ter poimenuje in označi najpomembnejše sestavne dele.   

 

Primeri osnutkov so podani pod prilogo V.6.  

 (e1) Vrednotenje. 

Pregledali in seznanili ste se z letališčem in njegovimi sestavnimi deli. Vsi vaši predlogi 

in odgovori so bili sicer pravilni, vendar za naše nadaljno delo potrebujemo samo 

osnovne sestavne dele letališča. Zato smo pozornost posvetili samo njim. 

 

3.2 Delovna naloga (40min) (I3). 

Naj omenim sedaj še enkrat letalo. Če ţelimo, da bo naša diorama letališča vsebovala 

vse najpomembnejše sestavne dele letališča, moramo vanjo vključiti tudi letalo. Ima kdo 

kakšen predlog, kje bomo dobili letalo? (Učenci podajajo predloge..). Res je. Za nas 

pride v poštev plastična maketa letala. Ţe v uvodu smo jih spoznali. Tukaj imam primer 

plastične makete letala. 

Pokažemo letalo, razložimo vsebino škatle, priloga V.7. 

 

V nadaljevanju bo vsaka skupina sestavila plastično maketo letala s pomočjo 

priloţenega načrta. S pomočjo letala, ki ga bomo na diorami uporabili, bomo simulirali 

vzlet in tako pokazali njen namen. 

 

Učitelj učencem na kratko predstavi postopek sestavljanja s pomočjo načrta, ki je 

priložen maketi. Pokaže jim vmesne faze sestavljanja, priloga V.8. Poda jim navodila za 

pravilno in varno delo z orodji, priloga V.9. Učenci po skupinah sestavljajo plastično 

maketo letala s pomočjo priloženega načrta. Učitelj spremlja in po potrebi usmerja 

učence. Postopek barvanja izpustimo, ker je plastika že bele barve.  

 

. 
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3.3 Projektno delo (60min) 

 (a2) Iniciativa–pobuda. 

Do sedaj smo se podučili o najpomembnejših sestavnih delih letališča, prav tako pa smo 

izdelali plastično maketo letala. Sedaj sledi izdelava diorame letališča.  

Dioramo katerega letališča pa bi po vaše lahko izdelali? Imate kakšen predlog, namig? 

Bi šlo za kakšno manjše letališče? Ali za večje, bolj znano in obiskano? Naj vsaka 

skupina razmisli in oblikuje en svoj predlog oz. odgovor. 

Učenci po skupini oblikujejo svoj predlog. 

Sedaj bo vsaka skupina predlagala svoj predlog. Zapisali jih bomo na tablo in izmed 

vseh predlogov izbrali najprimernejšega. 

Primeri pričakovanih predlogov so podani v prilogi V.10. 

Podali ste kar nekaj predlogov. Ampak katero letališče izmed teh, bi bilo najbolj 

zanimivo za širši krog ljudi? Kje pristaja največ letal? Na katerem letališču? Ali ste ţe 

bili kdaj na kakšnem letališču? Katerem?  Katero letališče je najbolj aktivno? (Učenci 

ugotovijo, da letališče Joţeta Pučnika..). Res je tako. S tem namenom bomo izbrali to 

omenjeno letališče oz. bomo izdelali dioramo tega letališča. 

 

 (b2) Skiciranje projekta-izdelava osnutka (I4). 

Izdelali bomo dioramo letališča Joţeta Pučnika. V nadaljevanju boste najprej poiskali 

informacije o tem letališču, kako izgleda in kako je sestavljeno. Vsaka skupina bo 

naredila svoj osnutek letališča in njegovih sestavnih delov. Kasneje bomo osnutek 

pregledali in izbrali najboljšega in najbolj pravilnega. 

 

Učenci s pomočjo spleta poizvedujejo o obliki in sestavnih elementih letališča. V zvezek 

si narišejo osnutek letališča s poimenovanimi sestavnimi deli. 

 

Če ste raziskali, kako izgleda letališče, lahko sedaj skupaj preverimo pravilnost vaših 

osnutkov. Pokaţite jih in skupaj bomo izbrali najprimernejšega. Tukaj imam tudi jaz 

svoj osnutek letališča. Preverite, v kolikšni meri se vaš osnutek ujema z mojim ter med 

vašimi predlogi izberite najbolj primernega. 

Učitelj jim predstavi svoj osnutek sestavnih delov letališča, priloga V.11. Učenci skupaj 

z učiteljem izberejo najbolj pravilni osnutek. 

 

Kot smo omenili na začetku, je potrebno pri maketah upoštevati tudi merilo. V našem 

primeru se bo potrebno sklicevati na merilo plastične makete letala, saj bomo le tako 

dobili pravilno razmerje med letalom in okolico (sestavnimi deli letališča). V ta namen 

sem vam pripravil načrt posameznih delov letališča. Na njem so podane realne mere, 

katere boste vi za začetek kasneje pretvorili v merilo letala, ki je 1:450. 
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Učenci dobijo prilogo V.12.  

 

V nadaljevanju boste po skupinah izdelali sestavne dele letališča. Delo bo potekalo na 

naslednji način: 

- Skupina 1 bo izdelala prvi sestavni del letališča-pristajalno stezo z okolico. 

- Skupina 2 bo izdelala drugi sestavni del letališča-hangar. 

- Skupina 3 bo izdelala tretji sestavni del letališča-kontrolni stolp. 

- Skupina 4 bo izdelala četrti sestavni del letališča-potniški terminal. 

 

Skupina 1 ima za izdelavo pristajalne steze na voljo naslednja gradiva:  ploščo 

ekspandiranega polistirena, barvni risalni papir sive barve in črne barve ter 

polivinilacetatno lepilo. Skupina naj si naredi osnutek dela in naj na podlagi podanih 

gradiv, osnutka in načrta pripravi plan dela. 

 

Skupina 2 ima na voljo penasto ploščo s kartonsko oblogo (kapa plošča) ter 

polikondenzacijsko lepilo. Prav tako si naredite plan dela na podlagi osnutka in načrta.. 

 

Skupina 3 in 4 ima prav tako na voljo penasto ploščo s kartonsko oblogo (kapa plošča). 

Dodana vam je še PVC folijo za grafoskop ter polikondenzacijsko lepilo. Dogovorite se, 

kako se boste projekta lotli in kako vam bosta osnutek in načrt v pomoč.  

 

Na ploščo, ki jo bo izdelala skupina 1, se bodo v nadaljevanju zalepili (po postavitvi na 

načrtu) še ostali sestavni deli letališča (kontrolni stolp, potniški terminal in hangar), 

katere bodo izdelale skupine 2, 3 in 4. 

 

Ob koncu se bodo na pristajalno stezo pritrdile še plastične makete letal. Skupek vsega 

bo tako predstavljal dioramo. 

 

 (c2) Načrtovanje izvedbe. 

Predno pričnemo z izvedbo, si bo vsaka skupina naredila izvedbeni načrt. Med seboj si 

razdelite naloge ter zadolţitve. Sami predlagajte, kakšno vlogo bi imeli pri delu in se 

dogovorite tako, da boste vsi zadovoljni.  

Učenci si naredijo izvedbeni načrt. 

(d2) Izvedba (I5, I6). 

Če ste naredili izvedbeni načrt, lahko prične z izdelavo.  
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Za začetek si vsaka skupina najprej preračuna realne dimenzije v dimenzije merila 

1:450. Učenci na podlagi načrta izdelujejo sestavne dele po skupinah. Dimenzije 

prenesejo s pomočjo ravnila na penasto pološčo s kartonsko oblogo. Iz nje bodo izdelali 

sestavne dele. Za ponazoritev stekla uporabijo PVC folijo. Skupina 1 si predhodno s 

škarjami za papir odreže pravilno velikost barvnega risalnega papirja, ki ga nato 

prilepi na ploščo iz ekspandiranega polistirena. Učitelj spremlja in po potrebi usmerja 

učence. Ob koncu izdelave sestavnih delov, s pomočjo učitelja, sestavne dele združijo v 

dioramo.  

 

Izvedbo po potrebi dopolnimo z vmesnima medetapama. Usmerjevalna medetapa 

učitelju omogoča, da ugotovi, ali projekt teče po zastavljenem načrtu in tako spotoma 

razrešuje morebitne konflikte ter situacije. Preverja, če so učenci sami prišli do sklepov, 

kako s pomočjo podanih gradiv izdelati sestavne dele. S pomočjo usklajevalne medetape 

učenci medebojno sodelujejo ter se obveščajo o poteku projekta. 

 

Pričakovani rezultati izvedbe so podani v prilogi V.2.3. 

 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV (30min) (I7). 

 

(e2) Sklepna faza. 

Sedaj boste predstavili rezultate. Vsaka skupina ima na voljo za predstavitev 5 minut 

časa. Predstavite skupino, nato pa pokaţite kako uspešni ste bili pri sestavljanju 

plastične makete in izdelavi sestavnega dela glede na zastavljenje kriterije. Na koncu na 

kratko predstavite izdelavo ter utemeljite, kaj se vam je pri projektu zdelo zanimivo in 

kaj bi spremenili. 

 

Skupina izbere predstavnika, ki bo poročal in predstavil rezultate v imenu skupine. 

Ostale skupine poslušajo. Učitelj na koncu predstavi kriterije, katere je predvidel, 

priloga V.13 in učenci samostojno ovrednotijo svoje delo. 

 

Pričakovani rezultati predstavitve rezultatov so podani v prilogi V.2.4. 

 

5 EVALVACIJA (20min) (I8). 

 

Učenci znotraj skupine analizirajo svoje delo, potek, morebitne težave, na katere so 

naleteli tekom dela. Pričakovani rezultati so v prilogi V.13. 



 XIX 

Z učiteljem pokomentirajo rezultate in možne spremembe pri naslednjih tovrstnih 

načinih dela. Učitelj pohvali učence in jim poda povratno informacijo ter na podlagi 

kriterijev preveri, v kolikšni meri so skupine dosegle zastavljene kriterije.  

Svojo odločitev tudi strokovno obrazloži. Predstavi jim svojo verzijo diorame, priloga 

V14. Ob koncu preveri njihovo na novo pridobljeno znanje s pomočjo učnega lista, 

priloga V.15. 

 

 

Pričakovani rezultati iniciative so podani v prilogi V.2.5. 

 

V. PRILOGE 

V.1 Predstavitev maket in maketarske dejavnosti s pomočjo elektronskih prosojnic  
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V.2 Pričakovani rezultati 

2.1 Uvod. V uvodnem delu lahko pričakujemo, da bodo učenci po večini prepoznali 

makete in s tem povezano maketarsko dejavnost. Našteli in obrazloţili bodo svoje 

dosedanje izkušnje ter podali svoje mnenje. 

2.2 Iniciativa in postavitev problema. Ko bomo predstavljali tehnologijo izdelave 

maket lahko pričakujemo manjši odziv učencev, saj le te po večini ne poznajo 

ozadja izdelave. Mogoče bodo poznali novejšo tehnologijo, 3-D tiskanje. Lahko 

pričakujemo, da bodo znali našteti in opisati kakšen je namen maket ter kje vse so 

jih ţe do sedaj srečali (muzeji ipd.). Beseda diorama bo za njih nekaj nevsakdanjega, 

zato jim večkrat skozi celotni tehniški dan lahko poudarimo, kaj je in kaj 

predstavlja. Letališče bo za njih razumljivo, potrebno jih bo samo usmeriti k 

pravemu iskanju tj. Iskanju sestavnih delov. 

2.3 Izvedba. Pri poizvedovalnem delu lahko pričakujemo raznolike rešitve učencev, 

saj bodo različno interpretirali svoje dobljene rezultate. Poudarimo jim, da so za nas 

pomembni samo nekateri bistveni sestavni deli letališča ter da bi ostale uporabili v 

primeru, če bi ţeleli bolj natančno izdelati dioramo, kar pa nam v okviru ur 

tehniškega dne ne bi uspelo (naveţemo na interesno dejavnost-plastično 

maketarstvo). Delovna naloga, katera predstavlja sestavljanje plastične makete 

letala, bo za kakšnega učenca nekaj novega. Spet drugi bodo ţe poznali način 

sestavljanja. Lahko pa se vseeno zgodi, da dobimo skupino učencev, ki plastično 

maketo vidijo prvič. Takim učencem se bo potrebno dodatno posvetiti. Vendar 

pričakujemo, da bodo vsi znali uspešno sestaviti plastično maketo letala. Pri 

projektnem delu-izdelavi sestavnih delov letališča in diorame-lahko učencem 

predstavlja nekaj teţav preračunavanje dimenzij sestavnih delov letališča v merilo 

1:450. Prav tako lahko teţave nastanejo pri odrezavanju ter lepljenju penaste plošče 

s kartonsko oblogo.  

2.4 Predstavitev rezultatov. Od učencev pričakujemo, da bodo znali predstaviti 

rezultate ter jih ustrezno argumentirati. Učenci bodo pobudniki za predloge in 

spremembe na diorami, ki bile mogoče ob ponovni izdelavi. 

2.5 Evalvacija. Pričakujemo, da bodo učenci znali analizirati dobljene rezultate ter 

oblikovati zaključke. Ob ponovitvi testa za preizkus znanja, lahko pričakujemo 

boljše rezultate od prvih. 
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V.3 Tehnologija izdelave maket 

 

V.4 Predstavitev maket in maketarske dejavnosti 

Maketo bi najlaţje definirali kot fizičen objekt, namenjen posredovanju arhitekturne 

informacije. Je najbolj splošna fizična predstavitev predmeta, ki ohranja natančne 

odnose med vsemi pomembnimi vidiki modela, pri čemer ni potrebno ohraniti  

absolutnih vrednosti prvotnih lastnosti. Maketa je lahko narejena oz. izdelana zaradi 

dveh vzrokov. Lahko je rezultat ideje, zamisli, strokovnjaka oz. umetnika in sluţi kot 

izhodišče za izdelavo prototipa ali končnega izdelka. V to področje spadajo predvsem 

arhitekutne makete. V drugem primeru pa so makete izdelane oz. narejene z namenom, 

da nam s svojo fizično prisotnostjo v pomanjšanem merilu prikaţejo in posredujejo 

informacije, ki so v realnosti lahko velikega prostorskega obsega. Gre za  makete, ki so 

pomanjšana slika realnosti. 

Maketa mora biti tako po barvi in obliki čimbolj podobna pravemu objektu, katerega 

maketo izdelujemo (pomanjšane podrobnosti, uporaba pravih barv, napisov,...). Za 

maketo ni pomembno, da dejansko oponaša lastnosti originalnega objekta (plovnost 

ladje, letalo leti, in podobno). Maketa je torej čim boljši vizualni pribliţek realnosti. 

Mnogo ljudi makete zamenjuje z modeli. Model poleg vsega, kar prikazuje maketa, 

oponaša tudi funkcionalne lastnosti objekta, katerega model izdelujemo. 

Makete delimo glede na namen in glede na uporabljeni material, iz katerega je maketa 

izdelana. Maketo izdelamo na podlagi kriterijev, kateri se lahko od izdelka do izdelka 

razlikujejo, dopolnjujejo in spreminjajo. 
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Kadar govorimo o plastičnih maketah, se le te v kombinaciji z pokrajino in ostalimi 

sestavnimi deli poimenujejo diorama. 

 

V.5 Tabelska slika moţnih predlogov 

Zračni del letališča sestavlja: 

 vzletna-pristajalna steza, 

 vozne steze in 

 ploščad. 

Zemljski del letališča sestavlja: 

 potniški terminal, 

 tovorni terminal, 

 pristop na letališče, 

 tehnično-tehnološka sredstva sprejema in odprave zrakoplov ter 

 objekti, površine, oprema in sluţbe potrebne za obratovanje letališča. 

 

V.6 Primeri skic letališča  
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V.7 Plastična maketa letala 
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V.8 Letalo-postopek sestavljanja 

 

 

V.9 Vodilo učencem za pravilno in varno delo z orodji 

Ročno orodje moramo uporabljati samo za dela, za katera so namenjena, in uporabljamo 

samo brezhibno orodje. Orodja uporabljamo s čistimi rokami, saj umazane roke slabijo 

prijemanje orodij. Orodja morajo biti v času uporabe učencem pri roki. Po uporabi ali 

po opravljenem delu orodja pospravimo nazaj na odrejena mesta.  

Škarje za papir. 

Ročki na škarjah morata imeti dober oprijem. Škarje ne smejo biti razmajane ali kako 

drugače poškodovane. Biti morajo čiste, rezila ne smejo biti zamazana. Škarje so varne 

le, če se uporabljajo za namen, za katerega so narejene. 

Ščipalne klešče. 

Za ščipanje večjih plastičnih delcev uporabimo ščipalne klešče. Ščipamo pod pravim 

kotom in med tem ne majemo klešč, saj lahko s tem poškodujemo ali razmajamo klešče. 

Da zagotovimo dovolj velik moment, ne ščipamo s konicami ščipalnih klešč, pač pa 

potisnemo del, katerega ţelimo odščipniti, čim bliţe vrtišču. 
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Noţ za karton. 

Pri rezanju noţ za karton nagnemo, da z gradivom oklepa kot 30° do 45°. Desničarji 

reţejo od leve proti desni. Reţemo počasi in pri tem za vodilo uporabljamo kovinsko 

ravnilo z ročajem, katerega trdno drţimo. Za zaščito delovne površine uporabimo 

podlogo iz lepenke ali desko iz trdega lesa. Reţemo v stoje. Za osebno zaščito 

uporabimo predpasnik. Dolţina rezila ne sme biti predolga in ne prekratka (2 do 3 

segmente). Penasto ploščo s kartonsko oblogo reţemo tako, da naredimo več rahlih 

potegov z noţem za karton. Ko noţ za karton prenehamo uporabljati, zapremo rezilo in 

ga šele nato odloţimo na mizo.  

Noţ za papir. 

V našem primeru bomo noţ za papir uporabili za odrezavanje plastike. Ob tem mora biti 

noţ nagnjen za kot 30° do 45°. Plastiko odreţemo s pritiskom navzdol. Ne pritisnemo 

pregrobo, ker se lahko zgodi, da bomo poškodovali plastiko. Ta postopek lahko 

opravimo v sedečem poloţaju, saj ne zahteva od nas velike moči. Pod gradivom mora 

biti prav tako zaščita iz debele lepenke oz. deska iz trdega lesa. Za osebno zaščito prav 

tako uporabimo predpasnik. 

 

V.10 Primeri moţnih predlogov letališča 

 

Letališče Joţeta Pučnika, Letališče Maribor, letališče Lesce. 

 

 

 

 

 

 

 



 XXVI 

V.11 Osnutek letališča in sestavnih delov letališča  
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V.12 Sestavni deli letališča 

Kontrolni stolp (realne mere v merilu 1:1 izraţene v metrih). 

 

 

 



 XXVIII 

Potniški terminal (realne mere v merilu 1:1 izraţene v metrih). 
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Hangar (realne mere v merilu 1:1 izraţene v metrih). 
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Tloris pristajalne steze, ki jo je potrebno izdelati (merilo 1:450, mere izraţene v 

centimetrih). 

 

V.13 Kriteriji za dioramo 

- Diorama je sestavljena iz najpomembnejših sestavnih delov letališča. Pomembni 

deli letališča so nujni za nemoteno delovanje le tega. 

- Diorama prikazuje nekaj splošno in javno znanega ter pomembnega. Splošno 

znane stvari so privlačnejše za samo načrtovanje, izdelavo in za kasnejši prikaz. 

- Diorama je  sestavljena iz plastične makete in okolice. Plastična maketa z okolico 

predstavlja dioramo. 

- Dioram je izdelana v merilu. Vsi sestavni deli diorame se morajo ujemati v merilu. 
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V.14 Diorama letališča Joţeta Pučnika 
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Povzetek 

Pri predmetu Tehnika in tehnologija se učenci v sedmem razredu seznanijo z umetnimi 

snovmi. Pri obravnavi umetnih snovi se seznanijo z njihovo pridelavo, proizvodnjo, 

spoznajo področja uporabe, njihovo delitev, prepoznajo prednosti in znajo kritično 

ovrednotiti njihov vpliv na okolje. Učitelj znanje učencev preverja na različne načine. 

Tudi s testi, kateri po večini zahtevajo zgolj naučeno znanje, manj pa znanje iz 

vsakdanjega ţivljenja in znanja z drugih področij. Zaradi tega namena in zaradi namena 

promocije interesne dejavnosti – plastično maketarstvo, je sestavljen priloţen test. Test 

je namenjen za preverjanje znanja pred samo promocijo in po njej. Ob tem učitelj lahko 

ugotovi, v kolikšni meri so učenci pridobili novo znanje. Takšna povratna informacija 

učitelju sporoča, kaj dela dobro in katere stvari bi bilo treba popraviti, izboljšati, 

spremeniti. 

Naloge testa so sestavljene iz snovi, ki so jo učenci ţe osvojili in spoznali pri pouku 

Tehnike in tehnologije v sedmem razredu. Dodane so jim naloge, ki se navezujejo na 

področje maket ter izdelovanja in sestavljanja maket. Primeri nalog so razvrščeni po 

revidirani Bloomovi taksonomski lestvici, ki celostno pokrivajo revidirano Bloomovo 

taksonomijo za strukturirano preverjanje in ocenjevanje izobraţevalnih ciljev za 

povečanje kakovosti pouka pri učencih. Test sestavlja 20 nalog, katere pokrivajo vse 

taksonomske stopnje po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici. 
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1. Navezava na učni načrt 

Test  se navezuje na učne cilje iz učnega načrta Tehnike in tehnologije, za sedmi razred 

osnovne devetletne šole [1]. Tema testa so umetne snovi. Test je sestavljen na osnovi 

izobraţevalnih ciljev ter po standardih znanja, ki jih najdemo v učnem načrtu za 

Tehniko in tehnologijo. Ob tem se test navezuje tudi na področje maket in maketarstva. 

Ker ta tematika v učnem načrtu ni zastopana, si učitelj sam lahko izbere in določi 

izobraţevalne cilje in standarde znanj, ki bi jih rad pri tem osvojil in dosegel. V našem 

primeru smo jih določili na podlagi znanja, ki bi ga učenci ovojili s predlagano 

promocijo. 

Izobraţevalni cilji in standardi znanja, ki jih test pokriva so naslednji: 

Izobraţevalni cilji (I): 

Učenci: 

I1: opišejo surovine za proizvodnjo umetnih snovi 

I2: poznajo prednosti in slabosti umetnih snovi ter njihov vpliv na okolje 

I3:ocenijo svojo vlogo in vlogo drugih pri varovanju okolja 

I4: poznajo značilne lastnosti umetnih snovi 

I5: spoznajo makete, njihovo delitev, prednosti in slabosti posameznih 

I6: spoznajo delovne postopke pri načrtovanju, izdelavi in sestavljanju maket 

I7: spoznajo razliko med maketo in dioramo 

Standardi znanja (M kot minimalni in S kot temeljni):  

 

M1: umetne snovi razvrsti med elaste, plaste (termo- in duroplaste) in silikone;  

M2: pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje;  

M3: z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost 

predmet iz umetnih snovi;  

M4: pravilno in varno uporablja orodje, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih 

snovi;  

M5:preizkusi ustreznost izdelka  

 

S1: ugotovi dobre in slabe strani umetnih snovi;  

S2: utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem spreminjanju 

narave  
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2. Test 

V poglavju 2 je predstavljen test po RBTL (revidirani Bloomovi taksonomski lestvici) 

in utemeljene posamezne naloge, tako na področju taksonomske lestvice, kot tudi na 

podlagi izobraţevalnih ciljev in po standardih znanja, ki so opisani v 1. poglavju. Test je 

zastavljen na podlagi izobraţevalnih ciljih in standardih znanja, ki jih najdemo v učnem 

načrtu za TIT in naj bi jih učenci dosegli ter na podlagi izobraţevalnih ciljev, ki smo si 

jih zadali pri pripravi UP za promocijo interesne dejavnosti plastično maketarstvo. 

Naloge so sestavljene na podlagi poznavanja izdelkov in polizdelkov iz umetnih snovi 

uporabi le teh. Naloge, ki se nanašajo na področje maket in maketarstva se navezujejo 

na splošno znanje o maketah, njihovi izdelavi in obdelovalnih postopkih, ki jih ob tem 

izvajamo. Test je sestavljen iz 20 nalog, kjer je večina nalog niţjih taksonomskih 

stopenj ( 1 do 3 ), nekaj pa je tudi višjih ( 4 do 6 ). Način doseganja višjih taksonomskih 

stopenj temelji na učenčevem razmisleku, kreiranju in analiziranju primernih lastnosti 

ali obdelovalnih postopkov za določeno problemsko zastavljeno nalogo. Predviden čas 

za reševanje testa je 20 minut. 

Preglednica 2.1 vsebuje RBTL. V preglednici so razporejene naloge, ki jih najdemo v 

testu, pod njo pa so utemeljene posamezne naloge.  

 

 

Preglednica 2.1: Revidirana Bloomova taksonomska lestvica. 

 

N1 (A1): Naloga od učenca zahteva, da s pomočjo priklica iz spomina poveţe znanje iz 

kemije z znanjem iz tehnike ter izbere pravi odgovor. Pomembno je, da se učenec 

zaveda in pozna način pridelave in predelave umetnih snovi oz. da umetne snovi 

pridobivamo s kemični postopki. Naloga pokriva (I1, M2). 

Dimenzija znanja A-

pomniti 

B-

razumeti 

C-

uporabiti 

D-

analizirati 

E-

evaluirati 

F-

ustvariti 

1. Faktografsko N1,N2, 

N6 

N5, N7, 

N17 

 N13    

2. Konceptualno N16 N3,N4, 

N8, 

N11,N1

2,N14 

N18 N15, 

N19, N20 

  

3. Proceduralno  N9 N10    

4. Metakognitivno       
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N2 (A1): Naloga od učenca zahteva, da iz spomina prikliče pojem nafta, ki je osnovna 

surovina za izdelavo umetnih snovi. Naloga pokriva (I1, S2). 

N3 (B2): Naloga od učenca zahteva, da pozna in razume slabe in dobre strani umetnih 

snovi. Prav tako mora razumeti in poznati njihov vpliv na okolje. Naloga pokriva (I2, 

I3, M2, S1). 

N4 (B2): Naloga od učenca zahteva, da na podlagi različnih trditev izbere 

najprimernejšo, najboljšo. Uporabiti mora znanje o lastnostih umetnih snovi, njihovem 

recikliranju, ter obdelovalnih postopkih, ki so na voljo za umetne snovi. Naloga pokriva 

(I3, I4, M2). 

N5 (B1): Naloga je podana iz resničnega ţivljenja. Učenec mora priklicati znanje o 

umetnih snoveh ter njihovem vplivu na okolje. Prav tako pa mora poznati pravilen način 

recikliranja in poznati mora tudi kakšen je vpliv umetnih snovi na okolje. Na podlagi 

izkušenj iz resničnega ţivljenja in znanja, mora pravilno razvrstiti ter ločiti različna 

dejanja udeleţencev v nalogi in izbrati najprimernejšega. Naloga pokriva (I2, I3, I4, M2, 

S2). 

N6 (A1): V nalogi so podane različne delitve umetnih snovi. Le ena je pravilna. Učenec 

mora poznati delitev umetnih snovi med elaste, plaste in silikone. Iz spomina prikliče 

pravilno delitev umetnih snovi. V nalogi ima podani dve zelo podobni delitvi, vendar 

mora izbrati tisto, ki je popolnejša. Naloga pokriva (I2, M1). 

N7 (B1): Učenec v nalogi izbira med najbolj primernimi odgovori. Podane ima različne 

lastnosti, ki so delno pomanjkljive. Prav tako pa ima v nalogi podane distraktorje, na 

katere mora primerno reagirati (ne sme kar obkroţiti prvega, ki ga vidi). Naloga pokriva 

(M1, I2). 

N8 (B2): Naloga od učenca zahteva, da razume koncept makete in zna ločiti pojme kot 

so maketa, plastična maketa, lesena maketa, diorama, okolica. Poznati mora osnovni 

dve sestavini diorame (plastična maketa in okolica).  Naloga pokriva (I5, I7). 

N9 (B3): Naloga od učenca zahteva, da razume koncept merila. Od učenca zahteva 

proceduralno znanje. Učenec bi moral vedeti, da merilo 1:2 pomeni polovico manjše 

dolţine stranic. Naloga pokriva (I6). 
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N10 (C3): Naloga od učenca zahteva, da pozna in razume koncept izdelave maket. 

Učenec mora poznati vrstni red kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju 

makete. Na podlagi tega pravilno razvrsti odgovore. Naloga pokriva (I5, I6, M3). 

N11 (B2): Naloga od učenca zahteva poznavanje maket in vrst le teh. Vprašanje ima 

odgovore, kateri so vsi smiselni in pravilni, vendar je samo en takšen s katerim 

odgovorimo več stvari naenkrat. Naloga pokriva (I5, I7). 

N12 (B2): Naloga od učenca zahteva, da pozna koncept maket in njihovo vsesplošno 

razširjeno uporabo. V tem primeru mora izbrati najpravilnejši odgovor. Naloga pokriva 

(I5, I7). 

N13 (C1): Naloga od učenca zahteva, da raporedi naštete makete na podlagi znanja in 

razumevanja v določene skupine. Moţnih je več rešitev. Za celo točko pri nalogi mora 

učenec izbrati vsaj štiri pravilne razporeditve. Naloga pokriva (I5). 

N14 (B2): Učenec najprej analizira izdelek (kakšne so zahtevane lastnosti diorame) ter 

na podlagi zahtev načrtuje izdelavo izdelka. Prav tako mora svoj izbor tudi utemeljiti, 

pri tem pa priklicati svoje znanje. Naloga pokriva (I5, I6, I7, M3). 

N15 (D2): Naloga zahteva, da učenec na podlagi lastnih izkušenj, kritičnega 

razmišljanja in odločanja izbere pravilni odgovor z utemeljitvijo. Naloga pokriva (I2, I3, 

I5, M2, S1, S2). 

N16 (A2): V nalogi je podana slika. Učenec jo mora prepoznati iz svojega okolja. Iz 

spomina prikliče, kje jo je videl. Razume, kaj ta slika predstavlja, kakšna je njena 

naloga in vloga. Naloga pokriva (I3, S2, M2). 

N17 (B1): V nalogi so podani trditve. Učenec mora po priklicu znanja izbrati najbolj 

pravilno. Naloga pokriva (I6, M3, M4). 

N18 (C2): Naloga preverja učenčevo zmoţnost kritičnega razmišljanja in odločanja. Na 

podlagi razumevanja delitve in izdelave maket kritično izbere najprimernejši odgovor. 

Odloči se za najboljšo izbiro glede na svoje znanje. Naloga pokriva (I5, I6). 

N19 (D2): Naloga zahteva, da si učenec prikliče znanje o izdelovalnih postopkih in 

lastnostih umetnih snovi. Učenec mora razlikovati med različnimi vrstami lepil ter 

nihovo moţnostjo uporabe. Naloga pokriva (I4, I6). 



 XXXVIII 

N20 (D2): Učenec mora analizirati sliki in na podlagi tega ugotoviti, da ima brusilni 

papir na prvi sliki manjšo granulacijo kot brusilni papir na drugi sliki, saj ima manj 

izrazito strukturo površine ter večjo število, ki ponazarja granulacijo. Naloga torej od 

učenca zahteva analizo ter konceptualno znanje. Naloga pokriva (I6, M3, M4). 

3 Točkovanje 

Vsaka naloga je ovrednotena z 1 točko. Če je naloga pravilno rešena, se točkuje z 1 

točko, drugače z 0 točkami. Skupno število točk celotnega testa je 20 točk. V 

preglednici 3.1 je pregled skozi naloge ter njihovo točkovanje. 

Preglednica 3.1: Naloge z odgovori, razlogi in točkami 

Vprašanje: Točke: RBTS: Vprašanje: Točke: RBTS: 

1. 1 A1 11. 1 B2 

2. 1 A1 12. 1 B2 

3. 1 B2 13. 1 C1 

4. 1 B2 14. 1 B2 

5. 1 B1 15. 1 D2 

6. 1 A1 16. 1 A2 

7. 1 B1 17. 1 B1 

8. 1 B2 18. 1 C2 

9. 1 B3 19. 1 D2 

10. 1 C3 20. 1 D2 

 

3.1 Ocenjevalna lestvica 

Za kriterij je izbrano kriterijsko ocenjevanje razdeljeno po odstotkih. Samemu kriteriju 

pripada primerno ovrednotena stopnja znanja, ki se oceni številsko. Kriterij je 

predstavljen v preglednici 3.2. 

 

Preglednica 3.2: Kriterij ocenjevanja 

Število točk Odstotki Ocena 

0 – 9 0 – 49 % Nezadostno (1) 

10 – 12 50 – 59 % Zadostno (2) 

13 – 15 60 – 75% Dobro (3) 

16 - 18 76 – 85 % Prav dobro (4) 

19 - 20 86 – 100 % Odlično (5) 
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5 Priloge 

5.1 Test 

Preizkus znanja iz umetnih snovi in področja maket 

Ime in priimek: ____________________________ 

Razred: _______ 

Datum: _______ 

Ocena:  _______ 

Navodila za reševanje:  

Za reševanje smeš uporabljati modro/črno pero/kemični svinčnik. Obkroţi odgovor 

čitljivo. Če se zmotiš, odgovor prečrtaj in obkroţi drugega. Pri vsaki nalogi je le en (1) 

pravilen odgovor, pri nalogah z razlogi pa prav tako le en (1) razlog. Vsak nejasno 

obkroţen odgovor se točkuje z nič (0) točkami. 

N1. Na kakšen način lahko izdelujemo umetne snovi? 

A. Na kemični način. 

B. Na mehanski način 

C. Na kemični in mehanski način. 

D. S polimerizacijo. 

N2. Kako se imenuje surovina, iz katere pridobivamo umetne snovi? 

A. Nafta. 

B. Premog. 

C. Zemeljski plin. 

D. A, B in C. 
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N3. Kako umetne snovi vplivajo na okolje? 

A. Z reciklaţo poskrbimo da je njihov vpliv manjši. 

B. Ne vplivajo, dokler jih ne zavrţemo. 

C. Onesnaţujejo vodno okolje. 

D. Onesnaţujejo ţivalsko okolje. 

E. Onesnaţujejo ţivljenjski prostor človeka in ţivali. 

 

 

N4.  Zakaj so umetne snovi tako pogosto uporabljeno gradivo za izdelavo različnih 

izdelkov?  

 

A. Ker jih lahko po uporabi recikliramo in tako ponovno uporabimo. S tem 

pripomoremo k manjšemu onesnaţevanju okolja. 

  

B. Ker so poceni in omogočajo mnoţično proizvodnjo, zato so tudi cenejši, prav 

tako pa imajo boljše mehanske lastnosti od primerjave z drugimi materiali.  

C. Ker omogočajo veliko načinov preoblikovanja in izdelave različnih izdelkov.  

D. Ker je cena preoblikovanja umetnih snovi v primerjavi s preoblikovanjem drugih 

materialov ugodnejša. 

 

N5. Kateri učenec ima ekološki način ravnanja z odpadno plastenko, ki je narejena iz 

umetnih snovi, potem, ko popije sok iz nje? 

A. Miha, ki jo mimogrede vrţe na ogenj, ko skupaj z očetom kurita kres. 

 

B. Uroš, ki jo odvrţe v zabojnik za embalaţo. 

 

C. Maja, ki jo odvrţe v navaden zabojnik za smeti. 

 

D. Tim, ki jo vrţe v zabojnik za biološke odpadke. 

 

N6. Kakšna je pravilna delitev umetnih snovi po mehanskih in tehnoloških lastnostih?  

 

A. Tekoče ali plinaste snovi, kompoziti, čiste umetne snovi.  

B.  Umetne snovi visoke gostote, srednje gostote, nizke gostote.  

C.  Elasti, plastične snovi, barve in silikoni.  

D.  Termoplasti, elastoplasti, duroplasti, silikoni.  
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N7.  Katera je najpomembnejša lastnost elastov?  

 

A. Proţnost.  

B. Pri prepogibanju do 90 stopinj v obe smeri obdrţijo svojo strukturo  

C. Pri prepogibanju do 90 stopinj, se vrnejo v svojo prvotno obliko.  

D. Pri ne prehitrem upogibanju se ne deformirajo  

E. A,B in C  

 

N8. Kaj je na sliki?  

A. Maketa, 

B. Plastična maketa,  

C. Diorama, 

D. Lesena maketa, 

ker 

1. predstavlja pokrajino. 

2. je sestavljena iz 

plastične makete in 

okolice. 

3. prikazuje letalo. 

4. je zelo natančno 

izdelana. 

 

N9. Imamo podan pravokotnik, z dolţino 12 cm in višino 6 cm. Radi bi ga narisali v 

merilu 1:2. Koliko v tem merilu potem merijo stranice? 

 

A. Dolţina 6 cm in višina 3 cm,  ker   1. je merilo 1:2 za polovico 

                                                                                     manjše. 

 

 

B. Dolţina 24 cm in višina 12 cm,   2. je merilo 1:2 še enkrat 

večje. 
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C. Dolţina 12 cm in višina 12 cm,   3.  merilo 1:2 pomeni,da 

višino za    

    dvakrat povečamo. 

  

D. Dolţina 24 cm in višina 6 cm,    4. merilo 1:2 pomeni, da 

dolţino                                                     za dvakrat 

povečamo. 

 

E. Dolţina 3 cm in višina 6 cm,    5. merilo 1:2 pomeni, da 

dolţino                 za dvakrat 

pomanjšamo. 

 

N10. Kako si sledijo kriteriji pri načrtovanju maket? Na črte napiši številke v pravilnem 

zaporedju kot si sledijo. 

___ zberemo razpoloţljivo literaturo in dokumentacijo, gradivo, skice, načrte 

___ izberemo in določimo materiale, iz katerih bomo izdelali maketo; določimo 

katera   orodja in pripomočke bomo potrebovali 

___ določimo čas, potreben za izdelavo 

___ kakšen je namen, zaradi katerega bo maketa izdelana 

___ določimo merilo, v katerem bo zgrajena 

___ končni rezultat in evalvacija 

___ izdelamo načrt, idejno skico makete 

N11. Obkroţi črko pred najbolj pravilno trditvijo. 

A. Prednost plastičnih maket pred lesenimi je v njihovi obstojnosti in teţi. 

B. Prednost lesenih maket pred plastičnimi je v tem, da so bolj naravne. 

C. Plastične makete so obstojnejše, imajo manjšo teţo in se laţje obdelujejo. 

D. Plastične makete imajo manjšo teţo in so zato primernejše za prenašanje. 

 

N12. Kakšen je pomen maket za arhitekte, gradbenike in projektante? 

A. Z njimi si pomagajo pri izračunih in meritvah, potrebnih za načrtovanje in 

izdelavo načrta. 

B. Z njimi naročnikom pokaţejo, kakšna bo stavba, ko bo zgrajena in kako bo 

umeščena v prostor. 
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C. Z njimi si pomagajo pri načrtovanju, vizualizaciji in prostorski predstavitvi v 

času od ideje do končanja projekta. 

D. Z njimi se predstavijo na raznih dogodkih, sejmih in rastavah ter tako pokaţejo 

svoje dosedanje doseţke. 

E. Z njimi laţje pridobivajo nove stranke in bodoče kupce, saj je kvalitetno 

izdelana  maketa zanimiva za vsakogar. 

 

N13. V spodnji tabeli so naštete različne vrste maket. Tvoja naloga je, da ugotoviš, ali 

spadajo med arhitekturne makete, filmske ali hobi makete. Označi z X. Moţnih je več 

odgovorov. 

 

MAKETA 1. arhitekturne 2. filmske 3. hobi 

(A) Barbi 

hiša 

   

(B) Ljubljanski 

grad 

   

(C) Ladja 

Titanik 

   

(D) Cerkniško 

jezero 

   

 

 

N14. Ţeliš izdelati poljubno dioramo. Katere osnovne sestavne dele mora vsebovati, da 

bo predstavljala dioramo. 

 

A. Plastično maketo, pokrajino, figure 

B. Leseno maketo, pokrajino, figure 

C. Plastično in leseno maketo, pokrajino, figure 

D. Leseno maketo, figure in vozila 

E. Plastično in leseno maketo, figure, vozila 

 

ker 

 

1. so to osnovni sestavni deli diorame. 

2. lesena maketa predstavlja osnovo za dioramo. 
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3. lesena in plastična maketa skupaj tvorita dioramo. 

4. figure in vozila skupaj tvorijo dioramo. 

5. plastična in lesena maketa skupaj z vozili tvorijo dioramo. 

 

N15. Makete izdelujemo in uporabljamo za različne namene. Eden izmed teh je tudi 

hobi – sestavljanje plastičnih maket,  s katerim si v vsakdanjem ţivljenju krajšamo čas. 

Ali se tudi na takšen način lahko kaj novega naučimo o umetnih snoveh? 

A. Skozi hobi oz. z delom v prostem času se naučimo veliko novega  

B. Hobi oz. prosti čas ni namenjen osvajanju novega znanja 

C. Skozi hobi oz.z  delom v prostem času se ne naučimo nič novega 

D. Hobi nas vseţivljenjsko izobraţuje tudi skozi sestavljanje plastičnih maket 

E. Skozi hobi se lahko naučimo, kakšna je tehnologije izdelave maket 

 

ker 

 

1. se zato imenuje prosti čas in ga zato tako tudi obravnavamo. 

2. se tehnologija in proizvodi, uporabljeni pri sestavi, s časom razvijajo, zato 

moramo tudi sami slediti trendu in poznati vse novosti. 

3. plastično maketo lahko sestavimo le z določenim znanjem, ki ga ţe imamo oz. 

ga osvajamo sproti tekom delovnega postopka . 

4. smo vse potrebno znanje o umetnih snoveh spoznali in osvojili ţe pri pouku TIT 

in se posledično ne moremo naučiti nič novega tekom delovnega postopka . 

5. posledično v prostem času prebiramo strokovno literaturo povezano s 

plastičnimi maketami. 

N16. Na lepilu za lepljenje plastičnih maket se nahaja naslednji znak. Kaj predstavlja 

simbol na sliki? 

 

A. Simbol predstavlja, da je lepilo vnetljivo. 

B. Simbol predstavlja, da je lepilo lahko vnetljiva tekoča    

kemična snov. 

C. Simbol predstavlja, da se lepilo v stiku z zrakom segreje in 

vname. 

D. Simbol predstavlja, da je lepilo lahko vnetljiva trdna kemična 

snov. 
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N17. Zakaj je dodan lepilu čopič, ki se nahaja na spodnji strani pokrovčka? 

A. Čopič je dodan zato, da bolj natančno in varčneje nanašamo lepilo. 

B. Čopič je dodan zato, da ga uporabimo pri barvanju. 

C. Čopič je dodan zato, da lepilo pred uporabo zmešamo tudi pri dnu stekleničke. 

D. Čopič je dodan zato, da ga uporabimo kot pripomoček za nanašanje nalepk. 

E. Čopič je dodan zato, da z njim lahko doseţemo manj dostopne dele makete. 

 

N.18 Katera vrsta maket je primerna za testiranje in preizkušanje različnih lastnosti in 

situacij, kot to počnejo npr. v vetrovnikih? 

 

A.Tehniške oz. inţinirske ker  1. so izdelane s tem namenom in so 

  zato trdne in obstojne. 

 

B. Arhitekturne     2. so stavbe vse trdne in obstojne. 

 

C. Filmske    3. so namenjene za snemanje filmov 

   in so zato kvalitetno izdelane. 

 

D.  Demonstracijske    4. so namenjene za demonstracijo in  

 

prikaz delovanja.   

 

 

N.19 Pri pouku tehnike so učenci izdelali podlago za maketo. Podlaga je sestavljena iz 

ekspandiranega polistirena, na katerega so nalepili pobarvani brusilni papir. Kakšno 

vrsto lepila so pri tem uporabili? 
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A. Polikondenzacijsko lepilo.  

B.  Cianokrilno (sekundno) lepilo. 

C.  Polivinilacetatno lepilo.  

D.  Lepilo za ekspandirani polistiren. 

E.  Epoksidno lepilo. 

 

Razlog: 

1. Ekspandirani polistiren spada med plastiko. 

2. Papir se lahko lepi z lepilom za les. 

3. Ekspandirani polistiren se spaja z drugimi materiali samo z lepilom za 

ekspandirani polistiren. 

4. Cianokrilno lepilo hitro prime, ne glede na vrsto materiala. 

5. Epoksidna lepila imajo dober oprijem.          

 

N20. Kaj lahko ugotoviš, če primerjaš sliki? Slika prikazuje prvo in zadnjo stran dveh 

različnih brusilnih papirjev. 

A. Brusilni papir na sliki 1 je večje granulacije 

B. Brusilni papir na sliki 2 je večje granulacije 

C. Brusilni papir na sliki 2 je manjše granulacije 

D. Brusilni papir na sliki 1 je manjše granulacije 

ker: 

1. je brusilni papir na sliki 2 drugačne barve. 

2. je brusilni papir na sliki 1 drugačne barve. 

3. ima brusilni papir na sliki 1 večjo številko granulacije. 

4. ima brusilni papir na sliki 2 večjo številko granulacije. 
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     Slika 1          Slika 2 

5.2 Rešitve testa 

Naloga Odgovor Točke 

1. A___B___C___D   1 

2. A___B___C___D   1 

3. A___B___C___D___E   1 

4. A___B___C___D   1 

5. A___B___C___D   1 

6. A___B___C___D   1 

7. A___B___C___D___E   1 

8. A___B___C___D 1___2___3___4 1 

9. A___B___C___D___E 1___2___3___4___5 1 

10. zaporedje 3_5_6_1_2_7_4 1 

11. A___B___C___D   1 

12. A___B___C___D___E   1 

13. kombinacije B1, C1, D1, B2, C2, A3, C3 1 

14. A___B___C___D___E 1___2___3___4___5 1 

15. A___B___C___D___E 1___2___3___4___5 1 

16. A___B___C___D   1 

17. A___B___C___D___E   1 

18. A___B___C___D 1___2___3___4 1 

19. A___B___C___D__E 1___2___3___4__5 1 

20. A___B___C___D 1___2___3___4 1 
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