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POVZETEK
Diplomsko delo prikazuje didaktični pristop in strategije, vključno z učno izdelavo izdelkov iz
penaste gume za razredno stopnjo osnovne šole. Penasta guma je namreč dokaj nov material
in dostopen običajno le v specializiranih trgovinah z ustvarjalnim programom, zato ga učitelji
le redko vključijo v pouk, čeprav omogoča veliko različnih tehnik in tehnologij obdelave.

V delu so najprej predstavljene tri najpogostejše zvrsti učnega dela pri pouku tehničnih
vsebin, in sicer delovna, konstrukcijska in projektna naloga. Sledi poglavje o primernosti in
uporabnosti umetnih snovi v šoli, s poudarkom na penasti gumi (strokovno imenovano gre za
gradivo EVA, ki je penjen polietilen), opisom orodij (škarje, nož skalpel, ušesne klešče,
luknjači itd), pripomočkov in tehnik spajanja penaste gume (lepljenje z lepilom in
obojestranskim lepilnim trakom, šivanje, kovičenje itd), ki jih potrebujemo pri izdelavi
izdelkov. V nadaljevanju so opisane različne možnosti učne izdelave izdelkov na temo
praznikov in običajev s predhodno izdelanimi/določenimi kriteriji, ki učitelju pomagajo pri
odločitvi, s katerimi izdelki bodo učenci dosegli zastavljene cilje.

Predstavljenih je 14 relevantnih izdelkov za izboljšanje učenja in poučevanja tehniških
vsebin. Zaradi svoje vsebine je diplomsko delo zato namenjeno učiteljem kot didaktično
gradivo ob učni izdelavi izdelkov iz penaste gume med tehniškimi vsebinami pri predmetih
spoznavanje okolje ter naravoslovje in tehnika, v tehniških krožkih, na tehniških dnevih ali v
podaljšanem bivanju, prav tako pa tudi tistim, ki jih veseli kreativno tehniško ustvarjanje z
novimi materiali. Učno delo s penasto gumo ponuja številne nove ideje in razvija tehniško
ustvarjalnost, kar nam še dodatno približa tehniko in tehnologijo vsakdanjega življenja v
šolski prostor.

KLJUČNE BESEDE:
Zvrsti učnega dela, ustvarjalnost, tehnologija izdelave izdelka, gradivo EVA, penasta guma,
tehnike spajanja, varnost pri delu, praznovanja.
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CLASS WORK OUT USING FOAM RUBBER IN LOWER ELEMENTARY
SCHOOL
The thesis presents didactical approach and strategies, including didactical work out of foam
rubber products suitable for lower elementary school. Foam rubber is relatively new material
and is usually available only in specialized shops with products for creative work. That is why
teachers rarely include foam rubber in their teaching program, even though it offers wide
variety of technical creativity and opportunities for design and construction.

In the thesis are presented three most common types of class work out at design and
technology class and those are work, construction and project assignment. It is followed with
a chapter of appropriateness and usefulness of synthetic materials in schools, with focus on
foam rubber (technically is this EVA material, made from foamed polyethylene) and
description of tools (scissors, scalpel blade, the ear tag pliers, punches, etc.), accessories and
techniques of merging foam rubber (sticking with glues and double sided tape, stitching,
riveting, etc.) that we need while making new products. The following chapter describes
different options of work out based on celebrating and tradition theme, with pre-made/defines
criteria that helps teacher decide with which product the students will reach their learning
goal.

The thesis presents 14 relevant foam rubber products with a goal to improve learning and
teaching of design and technology. Because of its content the thesis targets on lower level
elementary school teachers as a didactical manual while making foam rubber products at
technical contents in classes of environmental sciences and natural sciences and technique, on
technical days, art and technology class or during extra-curricular-activities and extra time
activities. As well as for those who enjoy in technical creativity with new materials. Class
work with foam rubber gives students many new ideas and develops their technical creativity
which brings technique and technology of everyday life even closer to school curriculum.

KEY WORDS:
Types of class work, creativity, making technology, EVA material, foam rubber, merging
techniques, work safety, holidays and celebrations.
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1 UVOD
Na tržišču se v današnjem času skoraj vsakodnevno pojavljajo novi materiali, s katerimi naj bi
učenci skozi igro in ustvarjanje pridobivali nova znanja in izkušnje. Zato se je težko v tej
množični ponudbi odločiti za nekaj novega in še nepreizkušenega. Ti materiali večkrat
zahtevajo drugačne tehnike obdelave in spajanja, druge načrte in postopke izdelave, pogosto
so tudi finančno večji zalogaj. Prav zato to diplomsko delo predstavlja penasto gumo, na
slovenskem tržišču še vedno dokaj neznan material iz umetne snovi, in ga želi približati
učiteljem in tudi vsem tistim, ki uživajo v kreativnem preživljanju prostega časa. Penasta
guma je material, ki bo redko koga pustil ravnodušnega, saj ga je mogoče pogosto uporabiti
namesto klasičnih papirnatih in tekstilnih gradiv in tako izdelati tehniško/tehnološko
kakovostnejše in vizualno še atraktivnejše izdelke. Tudi učenci ob rokovanju z njim dobijo še
nekoliko večji zagon in motivacijo za delo, še posebno, če ga prej še niso poznali.

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Učitelji se v šoli večkrat znajdejo pred vprašanjem, kako narediti pouk kar se da privlačen in s
tem učence čim bolje motivirati za delo. Hkrati pa mora biti pouk dovolj učinkovit, da učenci
dosežejo učne cilje in pridobijo želene kompetence. Na tej točki se pokažejo prednosti
penaste gume, saj lahko z dokaj enostavnimi tehnikami in orodji izdelamo številne izdelke, s
katerimi popestrimo suhoparne dneve. V diplomskem delu je zato prikazanih 14 možnosti
učne izdelave izdelkov iz penaste gume ter idej, kako povezati tehnične vsebine spoznavanja
okolja ter naravoslovja in tehnike in likovni pouk z izdelovanjem izdelkov za praznike.
Izdelovanje lahko poteka med poukom, v podaljšanem bivanju, pri krožkih ali tehniških
dnevih, pri tem pa je poudarjeno še izkustveno učenje in celostni pristop k učenju po treh
različnih strategijah učnega dela. Na trgu je namreč na voljo zelo malo gradiva z idejami in
navodili za oblikovanje penaste gume, zato je diplomsko delo napisano kot didaktično gradivo
v pomoč učiteljem, ko iščejo nove ideje in motive za izdelke iz penaste gume, obenem pa ga
lahko uporabijo tudi kot pripomoček in vodnik, kako sestaviti naloge po različnih strategijah
učnega dela.
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1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Namen diplomskega dela je predstaviti uporabnost umetnih snovi oz. penaste gume za delo na
razredni stopnji v osnovni šoli in obenem predstaviti tehnike in načine obdelave materiala po
različnih strategijah učnega dela. Celovita izdelava izdelka v šoli se zato začne s
seznanjanjem učencev z umetnimi snovmi, s poudarkom na penasti gumi, predstavitvijo
pravilne uporabe orodij in pripomočkov pri delu, predstavitvijo tehnik spajanja in ne nazadnje
z načrtovanjem in izdelavo končnega izdelka, ki ga učenci oblikujejo na temo praznikov in
običajev. Učenci bi se skozi zastavljene naloge po različnih zvrsteh učnega dela naučili
izdelovati izdelke iz penaste gume, pri tem razvijali koordinacijo rok, oči, pridobivali različne
spretnosti in delovne navade, se urili v načrtovanju, skiciranju, risanju načrtov, spoznavali
tehnološke postopke in orodja.

Cilji (C) diplomskega dela so:
C 1: Predstaviti različne strategije učnega dela pri tehniški vzgoji na razredni stopnji (delovna,
konstrukcijska in projektna naloga).
C 2: Prikazati primernost in uporabnost penaste gume za učno delo na razredni stopnji.
C 3: Predstaviti različne tehnike spajanja ter primerna orodja in pripomočke za oblikovanje
penaste gume.
C 4: Predstaviti aktivnosti, ki so potrebne za pripravo, izvedbo in vrednotenje praznovanja v
šoli.
C 5: Zasnovati kriterije učne izdelave ter samostojno izdelati 14 izdelkov tehnične
ustvarjalnosti na tematiko praznikov in običajev.
C 6: Ovrednotiti izdelke in prikazati, kateri izdelki so primerni za izdelavo na posamezni
razredni stopnji, opisati način izdelave ter potreben čas, strošek ter potrebne materiale za
izdelavo.

Diplomsko delo bo odgovorilo na naslednja raziskovalna vprašanja (RV):
RV 1: Ali je penasta guma primerna za izdelavo izdelkov 3D-razsežnosti in če da, katere so
posebnosti pri učni izdelavi?
RV 2: Katera tehnika/tehnologija spajanja materialov je najučinkovitejša pri šolski izdelavi
izdelkov iz penaste gume (lepilo, obojestranski lepilni trak, kovice, ježki)?
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RV 3: S kakšnimi tehničnimi/tehnološkimi problemi se najpogosteje srečamo ob izdelovanju
izdelkov iz penaste gume in kako jih lahko uspešno rešimo/odpravimo?

1.3 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
V diplomskem delu so uporabljene naslednje strategije raziskovanja:
zbiranje ustrezne literature in virov,
študij primarnih in sekundarnih virov in literature,
metoda deskripcije,
določitev in oblikovanje kriterijev učne izdelave,
samostojna učna izdelava izdelkov iz penaste gume,
fotografiranje in dokumentiranje faz učne izdelave izdelkov,
primerjalna metoda.

1.4 PREGLED OSTALIH POGLAVIJ
V drugem poglavju diplomskega dela so predstavljene najpogostejše zvrsti vzgojnoizobraževalnega dela in temeljne strategije učnega procesa pri pouku tehnike v osnovni šoli.
Podrobneje so opisane: delovna in konstrukcijska naloga, razstavljanje, analiza in sestavljanje
tehničnih predmetov, preizkušanje tehnoloških lastnosti in projektna naloga.

Tretje poglavje zajema umetne snovi in primernost uporabe umetnih snovi na razredni stopnji
osnovne šole. Poudarek je na penasti gumi, ki je tudi vodilni material vseh predstavljenih
izdelkov, na pripomočkih in orodjih, ki jih potrebujemo pri izdelavi izdelkov, ter različnih
tehnikah spajanja penaste gume.

V četrtem poglavju so najprej opisane možnosti izvedbe učne izdelave izdelkov iz penaste
gume na tematiko praznikov in običajev, ki jih praznujemo v Sloveniji, in nato opisani koraki,
kako se na praznovanje pripravimo v šoli.
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Učna izdelava izdelkov je prikazana v petem poglavju. Na začetku so podani kriteriji za izbiro
izdelkov, ki učitelju pomagajo pri izbiri izdelka glede na zastavljene cilje, v nadaljevanju je
nekaj besed o varstvu pri delu in varovanju okolja. Najobsežnejši del poglavja je predstavitev
posameznih izdelkov, ki so urejeni po praznikih, dodani so tudi opisi posebnosti izdelave in
uporaba ter slika končnega izdelka.

V zaključnem delu je diskusija ciljev in zastavljenih raziskovalnih vprašanj ter povzetek in
sklepne misli diplomskega dela.

V prilogi je dodan seznam orodij in pripomočkov, ki jih potrebujemo za obdelavo penaste
gume, ter natančen opis faz učne izdelave vseh izdelkov po korakih v besedi in sliki.
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2 ZVRSTI UČNEGA DELA
Z zvrstmi vzgojno-izobraževalnega dela označimo prevladovanje usmerjenosti, poteka in
strategije učnega procesa. Poudarek in usmerjenost sta odvisna od: narave in sposobnosti
učencev, aktivnosti učencev, smotrov, ciljev, nalog, naravnanosti in zahtevnosti programov,
stopnje usposobljenosti kadra, razumevanja pomena in širine povezanosti teorije in prakse.

Pri vsebinah tehniškega izobraževanja pri izbiri učnega dela največkrat posegamo po:
delovni nalogi,
konstrukcijski nalogi,
razstavljanju, analizi in sestavljanju tehničnih predmetov,
preizkušanju tehnoloških lastnosti in
projektni nalogi.

V nadaljevanju je na kratko predstavljena vsaka od teh strategij, v praktičnem delu
diplomskega dela pa je učna strategija tudi eden od kriterijev, na podlagi katerih učitelj izbere
izdelek, s katerim bodo učenci dosegli zastavljene cilje in pridobili želene kompetence.

2.1 DELOVNA NALOGA
Po metodi delovne naloge izdelajo učenci uporaben oziroma funkcionalen predmeta v obliki
didaktične oziroma proizvodnje vaje. Ob tem pridobivajo različna znanja, spretnosti in
delovne navade. Kot cilje delovne naloge učitelj postavi trditve, da učenci spoznajo in
uporabljajo obdelovalne postopke, ki so temelj za kasnejše konstruiranje novih predmetov.
Učenci pri izdelovanju izdelka po delovni nalogi usvajajo fizikalne, tehnološke in tehnične
osnove in zakonitosti ter ugotavljajo in preizkušajo funkcionalne zveze. Poleg izdelovanja in
konstruiranja tudi rišejo skice, sheme in risbe [1, 2].

Vzgojno-izobraževalni proces poteka po posredovanih ali priloženih navodilih. Učenci
uporabljajo tehnične in tehnološke dokumentacije, kot so skice, risbe, mreže sestavnih delov
izdelka (slika 2.1), delavniške, sestavne (slika 2.2) in montažne risbe, tehnološke, delovne,
operacijske (priloga 10.2), informativne in instruktažne liste (priloga 10.3). Učiteljeva vloga
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pri delovni nalogi je, da učence usmerja in pripelje do realizacije planiranih ciljev, metod in
postopkov [1].

Slika 2.1: Risba in mreža za model hranilnika iz kartona [3, str. 91].
91]

Slika 2.2: Sestavn a risb a za izdelavo priponke [4, str. 96].
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2.2 KONSTRUKCIJSKA NALOGA
Pri ustvarjalnem delovnem procesu gre za ustvarjalno izvajanje postavljenega tehničnega
problema, kjer izdelek nastaja od zamisli do verifikacije problema prek faz ustvarjalnega
delovnega cikla, ki jih pojmujemo kot mikroelemente artikulacije učne ure. Faze predstavljajo
ustvarjalno-produktivno in didaktično vodeno pot, ki sestoji iz premišljeno izbranih delovnih
operacij, procesov vaj in aktivnosti [1].

2.2.1

Konstruiranje uporabnega predmeta prek faz ustvarjalnega delovnega cikla

Ustvarjalni delovni cikel poteka od življenjske situacije, naravnih zakonitosti, tehničnih,
tehnoloških, fizikalnih, organizacijskih in družbenoekonomskih osnov, opazovanja, zamisli,
načrtovanja, eksperimentiranja, urjenja, izdelovanja, analiziranja, preizkušanja, montaže
sklopov v končni izdelek, kontrole rezultatov, preizkusa in izboljšav do uporabe izdelka.

Faze ustvarjalnega delovnega cikla predstavljajo ustvarjalno-produktivno in didaktično
vodeno pot, ki sestoji iz premišljeno izbranih delovnih procesov, operacij, vaj in aktivnosti, ki
so potrebni za realizacijo izdelka od zamisli do končne izdelave. Delovni cikel mora
vsebovati problemske situacije, ki jih učenec v vodenem procesu odkriva in razrešuje.

Ustvarjalni proces poteka v fazah, ki pomenijo elemente makroartikulacije praktičnega dela,
ki sestoji iz: postavljanja cilja dela, izbiranja sredstev in pomagal za delo, planiranja izvedbe
dela, izvedbe dela in kontrole dela [1].

Opredelitev posameznih faz ustvarjalnega procesa:
1. Postavitev tehničnega problema
Iz učnega načrta izberemo izdelek, ki je primeren za določeno obravnavano snov.
2. Obravnava ali ponovitev fizikalnih, tehnoloških in tehniških osnov
Osnove so pomembna faza, saj so potrebne za razumevanje funkcionalne sheme, pridobitev
ali utrditev (poglobitev) osnovnih vrednosti, znanj in izkušenj ter za pridobivanje novih
predstav in pojmov o sestavnih delih naprave in njega delovanja.
3. Tehniško-tehnološka dokumentacija
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Tehniška dokumentacija so: skica, shema, načrt, pozicijska risba, sestavna, montažna in
kinematična risba.
Tehnološka dokumentacija so: tehnološki list, instruktažni list, operacijski list, tehnološka
sestavnica, sestavnica orodij, naprav in postopkov.
Delovna dokumentacija so: delovni, proizvodni in terminski nalog.
4. Izbira gradiva
Učitelj pripravi gradivo, ki ga učenci podrobno pogledajo glede na funkcijo, namen in
velikost izdelka. Dobro je tudi, da so ob vsakem novem izdelku uporabljena tudi nova
gradiva.
5. Izbira orodja
Priporočljivo je, da učenci pri vsakem novem izdelku uporabijo novo orodje. Uporabo orodja
je potrebno najprej demonstrirati in podati navodila za varno uporabo. Nato lahko učenci
uporabijo orodje v delovni operaciji.
6. Stabilizacija delovnega mesta
Učitelj mora zagotoviti dovolj delovnega prostora in orodja za izvedbo delovne naloge v
individualni in skupinski učni obliki.
7. Izdelovanje sestavih delov
Lahko traja več blok ur.
8. Montaža
Sestavne dele najprej sestavimo v sklope, nato pa sklope v končni izdelek.
9. Funkcioniranje
Ko sestavimo izdelek, preverimo, če funkcionira. Če izdelek ne funkcionira, moramo učenca s
pomočjo problemskih situacij usmeriti k rešitvi.
10. Demontaža in površinska obdelava
Če imamo možnost, izdelek razstavimo in sestavne dele površinsko obdelamo (zaščitimo,
pobarvamo, lakiramo, kitamo). Nato izdelek ponovno sestavimo.
11. Rangiranje in ocenjevanje
Izdelke rangiramo po kriterijih, ki izhajajo iz učno-vzgojne situacije in se nanašajo na
ustvarjalni pristop učenca (prizadevnost, odnos do dela, racionalnost, samostojnost,
funkcionalnost, estetski videz) in uporabnost. Po rangiranju lahko izdelke tudi ocenimo
(opisno ali številčno).
12. Razprava, diskusija, dopolnitve in izboljšave
Končna faza, v kateri učenci predstavijo razredu svoje izdelke in predlagajo dopolnitve,
konstrukcijske izpopolnitve, izboljšave in spremembe, ki so jih opazili med delom [1].
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2.2.2

Konstruiranje s sestavljankami

Učenci uporabljajo različne sestavljanke pri igri, pouku in interesnih tehnično-konstrukcijskih
dejavnostih. S sestavljankami lahko razvijamo ustvarjalno tehniško mišljenje. Slika 2.3
prikazuje shemo konstrukcijske naloge za konstruiranje s sestavljankami.

Slika 2.3: Konstrukcijska naloga za konstruiranje s sestavljankami [2, str. 95].
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2.3 RAZSTAVLJANJE,

ANALIZA

IN

SESTAVLJANJE

TEHNIČNIH

PREDMETOV
Pri tej zvrsti dela učenec spoznava sestavne dele in funkcijske zveze. Pri delu uporablja
različne naprave, orodja in pripomočke. Delo spremljajo tehnične risbe in skice, ki
ponazarjajo delovanje in zaporedje pri razstavljanju predmeta.

Pred pričetkom dela je priporočljivo, da učitelj pripravi zadostno delovno površino, oblikuje
skupine in nato učence ustrezno razvrsti po mestih. Razdeli jim potrebna navodila in
dokumentacijo, običajno sta to delovni list z opisom problema in navodili za delo ter
instruktažni list. Cilj naloge je, da učenci sami z razstavljanjem in ponovnim sestavljanjem
rešijo zastavljeni problem in pridejo do odgovorov. Pri tem uporabljajo različna učna
sredstva, se urijo v sledenju zaporedij delovnih operacij po navodilih, se učijo rokovanja z
orodjem, opremo in napravami. Po končani vaji vsaka skupina določi vodjo, ki nato frontalno
celotnemu razredu poroča o delu v skupini in predstavi ugotovitve in rezultate [1].

2.4 PREIZKUŠANJE LASTNOSTI MATERIALOV
Preizkušanje različnih vrst gradiv je naloga tehnične vzgoje in tehnične kulture. Delo lahko
poteka v učilnici, delavnici, strojnem delu, prostoru za termično obdelavo kovin in plastike,
politehničnem kabinetu in fototemnici. Preizkušajo se mehanske, kemične, fizikalne in
tehnološke lastnosti gradiv [1].

Primeri za preizkušanje in opazovanje tehnoloških lastnosti penaste gume:
fizikalne lastnosti: gostota, zunanji videz,
kemične lastnosti: odpornost na različna lepila, odpornost na segrevanje, odpornost pri
različnih obremenitvah,
mehanske lastnosti: odpornost na trganje, zvijanje, prepogibanje,
tehnološke lastnosti: možnosti uporabe različnih tehnoloških operacij – rezanje,
kovičenje, lepljenje, striženje, izsekovanje, šivanje.

Učitelj izdela delovni list z navodili za delo, nalogami in problemskimi vprašanji. Učenci nato
individualno, skupinsko ali v dvojicah preizkušajo in opazujejo spremembe in obnašanje
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materiala, rezultate si ob tem skrbno vpisujejo na delovni list. Po končani vaji rezultate
frontalno predstavijo tudi ostalim učencem, ki si jih zapišejo v svoje zvezke.

2.5 PROJEKTNA NALOGA
Projektna naloga pri pouku tehnike predstavlja alternativo tradicionalnemu organiziranemu in
vodenemu vzgojno-izobraževalnemu delu, saj sodi med tiste načine učenja, ki temeljijo na
izkustvenem učenju in s tem spodbujajo učenca k aktivnemu učenju. Vsi udeleženci
projektnega dela, tako učitelji kot učenci, so v aktivnem odnosu do katere koli vsebine, ki se
je lotevajo z reševanjem konkretnih nalog in problemov iz vsakdanjega življenja. Konkretne
probleme rešujejo pretežno s skupinskimi oblikami dela, kar še dodatno učinkuje na njihovo
motiviranost in uspešnost učenja.

Projektna naloga ima v vzgojno-izobraževalnem procesu dvojno vlogo: je metodični
postopek, saj se s takim načinom dela udeleženci navajajo na načrtno in premišljeno ravnanje
ter se naučijo postopkov vodenja in izvajanja projekta od zamisli in načrtovanja njegove
izvedbe do produkta. Ob zaključku evalvacije, kjer učenci analizirajo in ocenijo celotno
izvedbo in potek projekta, razmislijo o alternativnih možnostih reševanja problema in ocenijo
uporabnost končnega izdelka. Obenem pa jim omogoča, da se z aktivnim udejstvovanjem pri
različnih dejavnostih naučijo razmišljati, pridobivajo spretnosti, se samostojno učijo, sami
zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, s tem pa pridobivajo in osvajajo
različna znanja, navade in sposobnosti in vrednote. Ker udeleženci določene naloge izvajajo
skupaj, se s tem učijo tudi komuniciranja in medsebojnega sodelovanja, upoštevanja in
spoštovanja, osebne odgovornosti, samostojnega in kritičnega presojanja ter izvirnega in
ustvarjalnega reševanja nalog.

Pri izvajanju projekta je bistven tudi način doseganja postavljenih ciljev. Pri tem je
pomembno upoštevanje zlasti dveh zahtev, ki ju postavlja projektno učno delo, in sicer:
V vseh predstavljenih tipih projektov je glavni nosilec oziroma izvajalec
posameznih aktivnosti učenec, in to v vseh etapah projekta. Učitelj sodeluje le kot
pobudnik aktivnosti in kot njihov svetovalec.
Potek, praviloma pa tudi vsebina dejavnosti teče po določenem načrtu. Učitelj in
učenci jo načrtujejo v medsebojnem sodelovanju [5].
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2.5.1

Tipi projektne naloge

Obstajajo različni tipi projektnega učnega dela, Kilpatrik je ločil štiri tipe, pri tem pa izhaja iz
namenskosti določene aktivnosti:
Projekt konstruktivnega tipa: aktivnosti, ki so usmerjene h konstrukciji določenega
izdelka (izdelava nekega predmeta ali načrtovanje in izvajanje določene akcije).
Projekt usvajanja in vrednotenja: ustrezno spoznavanje in ovrednotenje nekega
pojava, strategije, filma, razstave… Takšen projekt mora biti obravnavan načrtno in po
etapah.
Problemski projekt: usmerjen k reševanju nekega problema (tudi raziskovalni
problemi).
Projekt tipa učenja: aktivnosti, s katerimi učenci po dogovorjenem načrtu izvajajo
določene spretnosti, veščine, sposobnosti ali znanja [5].

2.5.2

Temeljne značilnosti projektnega dela

Projektno delo je odprt in prožen didaktični sistem, ki temelji na načelu celostnega razvoja
učenčeve osebnosti. Po številnih kriterijih se razlikuje od tradicionalnega frontalnega pouka in
s tem spreminja odnos med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa:
tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop,
konkretnost tematike je usmerjena na življenjsko situacijo,
aktivnost je ciljno usmerjena in načrtovana,
nosilci aktivnosti so učenci,
pri načrtovanju in delu se upoštevajo interesi, potrebe in sposobnosti učencev,
značilna je kooperativnost in odprtost,
poudarjeno je predvsem izkustveno učenje,
poudarek je na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela
[5].
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Tematsko problemski pristop
Za tematsko problemski oz. interdisciplinarni pristop je značilno, da se vsake učne vsebine
lotimo problemsko. Nalogo si zamislimo v obliki problema, ki ga nato skušamo rešiti in
izdelati konkretni izdelek. Problemska naloga mora biti tematsko zaokrožena, zato za rešitev
problema vzpostavimo korelacijo učnih vsebin dveh ali več učnih predmetov, ki obsegajo isto
tematiko. To posledično od učencev zahteva, da rešitev iščejo na različnih strokovnih
področjih, da iščejo povezave med predmeti. Pomembno je, da so si učni predmeti pri tem v
enakovrednem položaju, da vsak kar najbolj prispeva k uspešnemu reševanju zastavljene
naloge [5].

Konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo
Teme pri projektnem učnem delu morajo biti povzete iz življenjskih situacij, reševati se
morajo resnični problemi. Cilj reševanja problema je izdelava konkretnega izdelka, ki ga je
mogoče uporabiti in predstaviti. Aktivnosti, ki jih planiramo, morajo učencem omogočati
neposredno pridobivanje izkušenj, znanj in spoznanj in če je le mogoče, dejavnosti preselimo
tudi izven učilnice in šolskih prostorov. Na ta način bodo učenci znanje in teorijo, ju dobijo
med poukom, lahko prek lastnih izkušenj in dejavnosti povezali s prakso [5].

Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnosti, katere nosilci so učenci
Dejavnosti projektnega učnega dela so načrtovane tako, da v čim večji meri prispevajo k
uresničitvi zastavljenih ciljev. Da cilje lahko postavimo, moramo že vnaprej načrtovati
aktivnosti, trajanje projekta, število udeležencev, kraj in prostor izvajanja aktivnosti, potrebne
pripomočke. Če izvajanje projekta ni skrbno načrtovano, se lahko zgodi, da do uresničitve
ciljev sploh ne pride. Pomembno je, da so v projektnem delu vsi udeleženci aktivni nosilci
učnega procesa, a kljub temu ostajajo učitelji najodgovornejši za nemoten potek projekta,
učenci pa ostajajo soodgovorni. Nujno je, da učenci sodelujejo v vseh etapah izvedbe
projekta, saj šele s svojo aktivnostjo lahko pridejo do novih znanj in spoznanj. Med
projektnim delom odkrivajo tudi svoje interese in sposobnosti, učijo se samostojnosti in
prevzemanja odgovornosti za svoje ravnanje, za kar so pri tradicionalnem pouku največkrat
prikrajšani [5].
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Upoštevanje interesov učencev, njihovih potreb in sposobnosti
Upoštevanje interesov učencev je predpogoj za njihovo motivacijo za vključevanje v projekt.
V vzgojno-izobraževalnem procesu moramo učenčeve interese spodbujati z neposrednim
aktiviranjem učenca v učnem procesu. Prisluhniti in upoštevati moramo že razvite interese pri
učencih in jim nato prek aktivnega vključevanja v različne dejavnosti omogočiti odkrivanje in
razvijanje novih interesov. Učitelj naj učence spodbuja k sodelovanju s predlogi, pobudami, z
utemeljitvami ipd. Ravno zato so najprimernejše teme iz vsakodnevnih življenjskih situacij,
saj le-te učencem omogočajo, da pokažejo in izrazijo že pridobljene izkušnje in znanja. Od
učencev se zahteva tudi samostojno in odgovorno obnašanje. To pa je mogoče doseči le, če so
za delo dovolj motivirani, kar dosežemo takrat, ko izvajajo zadolžitve v mejah svojih
zmogljivosti, ko projekt pokrije interese čim večjega števila učencev, ko imamo zadolžitve
tako za nadarjene, povprečne in manj nadarjene učence.

Pomembna je tudi učiteljeva odprtost do učencev in njegova sposobnost reševanja sprotnih
problemov med potekom aktivnosti. Le ustvarjalen in do učencev sproščen učitelj jih tudi
omogoča, da sproščeno izražajo svoje občutke, razpoloženje, svoje kreativne in druge
sposobnosti, da spoštujejo in upoštevajo drug drugega, da med seboj sodelujejo in so kritični
in samokritični [5].

Kooperativnost
Pri projektnem učnem delu gre za skupno postavljanje nalog, skupno načrtovanje dela in
skupno izvajanje projekta vseh udeležencev. To spodbuja učence k nadaljnjemu sodelovanju,
razvije se potreba po sodelovanju tudi med učitelji. Že v času priprav na projektno delo je
potrebno sodelovanje (učitelji se dogovorijo, katere učne teme iz učnega načrta so primerne
za projektno delo). Ko se učenci aktivno vključijo v različne dejavnosti, se spremenijo odnosi
med učitelji in učenci, avtoritativne in hierarhične odnose zamenja demokratičen odnos, ki
omogoča sproščeno vzdušje. Frontalno obliko zamenjajo bolj fleksibilne in dinamično se
izmenjavajoče oblike skupinskega dela, dela v dvojicah in individualnega dela. Prav tako tudi
pasivne oblike učnega dela zamenjajo aktivne: učenci poizvedujejo, raziskujejo, gradijo,
svetujejo, rešujejo probleme [5].
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Odprtost
Za učno vsebino je pomembno, da ni omejevanja niti na en sam vir znanja niti na en učni
predmet. Vir znanja ne smejo biti samo učbeniki, ampak tudi učenčeve izkušnje, razna
strokovna, znanstvena in umetniška literatura, filmi, časopisi, internet, radio … Snov je
potrebno obdelati v sodelovanju tistih predmetov, ki jo obravnavajo po učnem načrtu, saj tako
učno temo spoznamo z različnih vidikov. Učni proces se mora zaradi poudarka na
izkustvenem učenju izvajati tudi izven učilnice in izven šole. Ker ne moremo vnaprej točno
planirati potrebnega časa za dosego ciljev, posameznih dejavnosti ne moremo strogo časovno
omejevati [5].

Poudarek na izkustvenem učenju
Projektne naloge, kot je omenjeno, praviloma vsebujejo tematiko iz vsakdanjega življenja,
zato je za učence pomembno, da do skupnega cilja pridejo z uporabo čim večjega števila
svojih čutil, saj je bilo ugotovljeno, da hkratna obremenitev vizualnega slušnega, tipnega …
čutila bistveno poveča učinek pomnjenja. Projektno delo združuje tudi umsko in telesno delo,
mišljenje in aktivnost, šolo in življenje, konzumiranje in produciranje, teorijo in prakso.
Omogoča torej učni pristop, v katerem je udeležen cel človek [5].

V projektnem učnem delu je zelo jasno izražen Kolbov ciklični proces učenja, v katerem se
vrstijo in prepletajo štiri aktivnosti: konkretna izkušnja, aktivno eksperimentiranje, abstraktna
konceptualizacija in razmišljujoče opazovanje. Stopnje učnega ciklusa se lahko delno ali v
celoti pokrivajo z etapami projektnega učnega dela. Projekt se lahko začne z razmišljujočim
opazovanjem in se konča s konkretno izkušnjo ali pa je izhodišče vnaprej pridobljena
izkušnja.

Učenje kot proces zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela
Čeprav je projektno učno delo organizirano tako, da stremi k točno določenemu cilju in se
največkrat konča s konkretnim izdelkom, ta končni proizvod vendarle ne pomeni glavnega
cilja projektnega učnega dela. Končni produkt dejansko predstavlja le sredstvo za doseganje
določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev, glavni poudarek pa je usmerjen na potek celotnega
projekta. Cilj je predvsem motivacijsko sredstvo za povečano in motivirano aktivnost
učencev. Njihova aktivnost je pomembna zaradi celostnega razvijanja [5].
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2.5.3

Organizacija učnega procesa pri projektni nalogi

Projektno učno delo je tako kot vsak drug načrtno organiziran učni proces, sestavljeno iz več
etap, ki si med potekom aktivnosti sledijo po smiselnem zaporedju. Projekt ima svojo notranjo
strukturo učnih etap, ki smiselno vodijo udeležence od začetka do konca projekta; od prve
etape projekta, ko se v pobudah določajo cilji, do zadnje etape, ko se cilji uresničijo in
ovrednotijo.

V šolah poteka projektna naloga v sedmih učnih enotah, in sicer načrtovanje in razvoj izdelka,
izdelava prototipa, konstruiranje (izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije), priprava
serijske proizvodnje, ekskurzija, izvedba proizvodnega dela na tekočem traku in zaključek
proizvodnega dela. Ta model projektne naloge je model po Papotniku [1].

Papotnik v projektnih nalogah ne daje učencem svobode pri izbiri vsebine, naloge pa so dokaj
vodene z vnaprej določenimi operativnimi cilji, učnimi metodami, tehnikami in sredstvi.
Kljub temu so učenci med celotnim potekom projektne naloge aktivni izvajalci posameznih
dejavnosti, učitelj pa jih spodbuja in usmerja med delom, tako da učenci med diskusijo sami
iščejo možne rešitve in oblikujejo predloge o načinu reševanja problemov [6].

Drugi model projektne naloge je model po Florjančiču, ki poteka v treh fazah. V prvi fazi
učenci iščejo področja in opredelitev problema, se odločijo za reševanje določenega
problema, iščejo in skicirajo ideje, utemeljujejo in primerjajo ter se odločijo. V drugi fazi
izdelajo prototip, tehnično-tehnološko dokumentacijo, pridobivajo novo znanje ali ga
dopolnijo, izdelajo sestavne dele in jih sestavijo skupaj ter naredijo preizkus in popravke. V
tretji fazi vrednotijo dela učencev in izračunajo ceno izdelka [2].

Tretji model projektne naloge je model po Freyu, ki je razdelil projekt na sedem sestavin, od
katerih je pet glavnih, ki si sledijo v določenem zaporedju, in dve vmesni, dopolnilni in se
izvajata po potrebi. Model projektnega dela po Freyu se od ostalih dveh razlikuje v tem, da sta
vmesni etapi pomembni predvsem pri učencih, ki težje dojemajo vsebine in zato težje izvajajo
različne naloge projekta. Glavne etape učnega procesa so pobuda, ideja (iniciativa), skiciranje
projekta (osnutek), načrtovanje izvedbe, izvedba in sklepna faza. Vmesni etapi sta
usklajevalna in usmerjevalna:
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pobuda, ideja: Učence razdelimo po skupinah in skupaj določimo cilje projekta
(posamezne cilje prilagodimo razredni stopnji), učenci nato zbirajo knjige, material, slike in
ideje. Učitelju postavljajo vprašanja, izražajo želje in na podlagi tega oblikujejo predloge za
nadaljnje delo.
skiciranje projekta (osnutek): Učenci podatke zberejo in se med seboj
dogovorijo, katero zgodbo bodo uprizorili, določijo si pravila, ki jih bodo morali kasneje
upoštevati, z učiteljem postavijo končne cilje. V tej fazi se učijo predvsem komunikacijskih in
interakcijskih spretnosti
načrtovanje izvedbe: Tu dobijo njihove ideje svojo podobo, razdelijo
posamezne vloge in zadolžitve znotraj skupine, napišejo plan dela, predvidijo potreben čas za
izdelavo izdelkov, pisanje scenarija, vaje in ostale podrobnosti. Poglavitno je, da ima vsak v
skupini možnost povedati, pri čem želi sodelovati, kaj želi izdelati, in da učenci izražajo svoja
čustva in želje, pri tem pa razvijajo tudi medsebojno spoštovanje.
izvedba: Učenci v tej fazi izvajajo naloge po načrtu, ki so si ga prej oblikovali.
Med seboj si pomagajo in svetujejo ter skrbijo, da bo njihova skupina kot celota čim bolje
opravila svoje delo. Tu vsi izdelki dobijo končno podobo: napišejo scenarij, izdelajo lutke in
sceno, vadijo svoje vloge in se čim bolje pripravijo na predstavo.
sklepna faza: Sklepni del se konča z lutkovno predstavo vsake skupine. Tu
dobijo povratne informacije o dosežku celotne skupine, obenem pa se urijo tudi v vrednotenju
lastnih dosežkov in izdelkov [6].
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2.6 PRIMERNOST ZVRSTI UČNEGA DELA ZA DELO NA RAZREDNI
STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Pomembno je, da že otroci v vrtcu pridobivajo različna znanja, spretnosti, izkušnje in navade
s področja tehniške vzgoje in si s tem razvijajo ustvarjalno tehniško mišljenje. V osnovni šoli
bi morali učitelji poskrbeti, da učenci to predznanje nadgradijo, da torej razvijejo nove
spretnosti in sposobnosti, ter si ob delu pridobivajo delovne izkušnje. Tehnični pouk mora že
na razredni stopnji razvijati tehnično kulturo, dajati temeljna znanja o proizvodnji, poklicih,
osnovnih tehničnih sredstvih in napravah, razvijati smisel za praktično delo, razvijati
kritičnost in samokritičnost pri delu in rezultatih dela. Učenci morajo razvijati tudi ustvarjalno
mišljenje ter perceptivno, miselno in praktično aktivnost [3].

To lahko dosežemo le s čim bolj raznoliko uporabo tehniške in tehnološke dokumentacije, z
uporabo različnega drobnega orodja, ne samo škarjic, temveč tudi merilnega orodja, kladiva,
klešč, luknjača, šila, nožev itd., in tudi raznovrstnega gradiva: les, različne umetne snovi
(folija, plastika, penasta guma), žica itd. Pri vsem tem mora učitelj posvetiti posebno skrb
varnosti, pravilni uporabi orodja, zavarovanju klopi in delovnega prostora s kartonom,
lepenko ali iverno ploščo, odvisno od materiala, ki ga bodo obdelovali [3].

Pri osnovah tehnične vzgoje in izobraževanja mora učitelj uporabljati predvsem operativni
način dela, torej da učenci uporabljajo raznovrstno orodje, naprave in stroje pri realizaciji
izdelka od zamisli prek izdelave do kontrole, funkcioniranja, ovrednotenja, izboljšav in
dopolnitev. Naloge, ki jih učitelj postavlja učencem, naj bodo zato sestavljene po različnih
zvrsteh učnega dela, zajamejo naj delovno in konstrukcijsko nalogo, razstavljanje, analizo in
sestavljanje tehničnih predmetov, preizkušanje lastnosti materialov in projektno nalogo, da
bodo učenci lahko dosegli zastavljene cilje in obenem pridobivali navade ter veščine za
koristno izrabo prostega časa, odkrivali sposobnosti in interese za poklicno usmeritev in
pozitiven odnos do tehnike in tehnologije.
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3 UPORABNOST IN PRIMERNOST UMETNIH SNOVI
ZA DELO V ŠOLI
Življenje brez umetnih snovi si danes težko predstavljamo, saj jih dejansko najdemo na skoraj
vsakem koraku, v medicini, strojništvu, gradbeništvu, elektroniki, v industriji pohištva, v
gospodinjstvu, v industriji transportnih sredstev. Prav tako kot v ostalih okoljih, umetne snovi
najdemo tudi v šoli. Učenci se z njimi dejansko srečujejo na vsakem koraku, zato je
priporočljivo, da jih opozorimo na njihovo široko uporabnost obenem pa v njih vzbujamo tudi
okoljsko uzaveščenost, saj se umetne snovi v naravi razgrajujejo zelo dolgo (primer: za
razgradnjo plastike je v naravi potrebnih do 500 let) in moramo zato vse izdelke iz umetnih
snovi odlagati v primerne zabojnike za smeti.

Umetne snovi so lahko trde, toge, elastične, ki se vračajo v prvotno obliko; snovi, ki so
prozorne kot steklo itd. Sintetični materiali so postali tako pomembni predvsem zaradi svojih
izrednih lastnosti med katerimi so najpomembnejše odpornost proti koroziji, odpornost proti
kemikalijam, lastnosti termične izolacije, dobre dialektične lastnosti, mehanska trdnost in
zunanja privlačnost, pa tudi cena. Seznam predmetov iz umetnih snovi je danes tako obsežen
in njihova uporaba tako razvejana, da lahko 20. stoletje opravičeno imenujemo stoletje
umetnih snovi.

3.1 ZGODOVINSKI PREGLED PRIDOBIVANJA UMETNIH SNOVI
Začetek pridobivanja umetnih snovi sega v leto 1845, ko je ameriški raziskovalec John Wesey
Hyatt po naključju iz nitroceluloze pridobil celuloid. Nov material je povzročil revolucijo
predvsem na področju fotografije, saj so iz njega izdelali prve filmske trakove, uporabljali so
ga tudi za izdelovanje okraskov in igrač.

Okoli leta 1900 sta nemška kemika Krische in Spitteler iz mlečne beljakovine kazein
pridobila prvo umetno roževino – galalit. Dobljena umetna snov je izredno trdna in se še
danes uporablja za izdelovanje gumbov, držajev za dežnike, za kljuke na vratih in še za
marsikaj.
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Leta 1907 je belgijski kemik Leo Hendrik Baekeland izdelal prvo fenol-formaldeh
formaldehidno smolo,
ki so jo poimenovali bakelit (polioksibenzilmetilenglikolanhidrid).. Snov je z valjanjem
postala trda, njena površina je bila gladka in črna. Še danes iz bakelita
ba
izdelujejo številne
predmete, na primer
mer ohišja za električna stikala in mnoge predmete za gradbeno stroko in
gospodinjstvo.

Med leti 1930 in 1940 pa so pričeli industrijsko proizvajati polivinil klorid (PVC), ki je še
danes med vodilnimi umetnimi snovmi po obsegu proizvodnje.
proi

Leta 1938 se je začela proizvodnja materiala, ki je dobil komercialno ime najlon.
najlon Poleg
prozornih nogavic in zaves, iz najlona izdelujejo tudi pogonske naprave, ladijske vijake in
najlonske vrvi, ki jih odlikuje precejšnja moč in trajnost.
t

V zadnjih desetletjih pa so odkrili in razvili ogromno postopkov pridobivanja umetnih
materialov z najrazličnejšimi lastnostmi [7].

3.2 VRSTE UMETNIH SNOVI
V naravi najdemo veliko takih snovi kot so glina, vosek, kavčuk. Vsem je skupno to, da jih
lahko s silo preoblikujemo in bodo novo obliko tudi obdržale. Snovem s takšnimi
takš
lastnostmi
pravimo, da so plastične. Tudi s kemičnimi postopki lahko dobimo umetne snovi, ki so
plastične. Razvrščamo jih lahko na več načinov,
načinov, predelovalca umetnih snovi običajno
običa
zanima
zlasti to, kako se obnašajo, če jih segrevamo
segrevamo ali ohlajamo [8]. Ena od možnosti razvrstitve
umetnih snovi je prikazana na sliki 3.1.

Slika
lika 3.1: Razvrstitev umetnih snovi [8].
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3.2.1

Elasti

Elasti (slika 3.2) so elastoplastične umetne snovi, s trajno elastičnostjo, neodvisno od
obremenitev. Takšne snovi so npr. umetne vrste gume.

Umetna guma ima veliko trdnost, elastičnost in je trajnejša od naravne gume. Uporablja se
podobno kot naravna tesnila, zračnice; vzmeti, jermene, izolacijo itd. [7].

Slika 3.2: Primer elastov: elastika [9].

3.2.2

Plasti

Delijo se na dve vrsti: duroplaste in termoplaste.
Duroplasti (slika 3.3) so umetne snovi, ki se pri segrevanju le za kratek čas zmehčajo, nato pa
se njihova struktura premreži in postanejo trdni. Pri sobni temperaturi so trdni, krhki in se pol
vplivom toplote ne zmehčajo več. Pri močnem segrevanju se razkrojijo brez gorenja.

a)
Slika 3.3: Primer duroplastov: a) vtičnice (fenoplasti) [11], hokejska palica (nenasičene
poliestrske smole) [12].
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b)

Termoplasti (slika 3.4) so izdelani iz umetne snovi, ki se zmehča, ko jo segrevamo, pri tem
talina zavzame poljubno obliko, in se zopet strdi, ko jo ohladimo. To lahko poljubnokrat
ponovimo. Mehčati se začne pri 60°C, če ga segrevamo nad 150° postane tekoč, nazadnje se
vžge in zgori z modrikastim plamenom.

Termoplastične snovi lahko obdelujemo v trdnem, elastičnem ali tekočem stanju. Za naše
primere v šoli pride v poštev predvsem preoblikovanje, rezanje, brušenje, žaganje in vrtanje
termoplastov, ki so v trdnem stanju. Za te postopke potrebujemo merilno in zarisno orodje in
obdelovalno orodje za les, kovine ali papir [8].

a)

b)

c)

č)

Slika 3.4: Primeri termoplastov: a) plastenke (polietilen) [13], b) ohišje sesalca (polistiren)
[14], c) teflonska posoda (politetrafluoretilen) [15], č) vrečke (polivinilklorid) [16].

Med termoplaste uvrščamo tudi penasto gumo, ki je penjen polietilen in ga strokovno
imenujemo gradivo EVA (etilen vinil acetat). Več o materialu je napisano v poglavju 3.5.

Slika 3.5: Penasta guma (EVA – etilen vinil acetat) [10].
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3.2.3

Silikoni

Silikoni (slika 3.5) so lahko v tekočem ali trdnem stanju, največkrat se uporabljajo kot olja ali
masti za mazanje ležajev ali kot smolo, ki jo rabimo za tesnjenje, izdelavo lakov in izoliranje
električnih vodnikov. Silikonski kavčuk je odporen proti udarcem in toploti. Uporabljajo ga
za izolacijo pri visokih temperaturah, temnenje in izdelovanje kalupov, ker ima dobre
oblikovne lastnosti.

Slika 3.6: Silikonske tesnilne snovi in kiti [17].

3.3 LASTNOSTI UMETNIH SNOVI

Lastnosti umetnih snovi so odvisne od treh faktorjev:
dolžine polimerne verige,
načina, kako so verige razporejene,
vrste uporabljenih atomov in njihove razvrstitve v verige.

S spreminjanjem enega ali več faktorjev dobimo različne umetne snovi, ki se razlikujejo
predvsem po specifičnih lastnostih, kot so:
mehanske lastnosti,
tehnološke lastnosti – dobra obdelovalnost,
kemijske lastnosti – odpornost proti atmosferskim vplivom ter večini kislin in lugov,
fizikalne lastnosti – dobra presojnost, slaba prevodnost električnega toka, dobra
toplotna izolacija.
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Sestava umetnih snovi:
Poleg osnovne komponente vsebujejo umetne snovi še aditive:
plastifikatorje – izboljšujejo tehnološke lastnosti npr. obdelovalnost in vplivajo na
mehanske lastnosti. – zmanjšajo trdnost in povečujejo žilavost,
stabilizatorje – vplivajo na kemično obstojnost,
polnila – z njimi nadomeščamo drago osnovno komponento,
barvila – z njimi dajemo umetnim snovem različne barvne odtenke [7].

Umetne snovi zamenjujejo drage in vedno redkejše kovine [8].
Imajo namreč vrsto prednosti pred kovinami. Zelo lahko jih je obdelovati, cena izdelavo je
zelo nizka, izdelani predmeti so lahki, lahko so prozorni ali jih obarvamo s poljubno barvo,
slabo prevajano toploto a so dobri električni izolanti, odporni so proti koroziji in proti
različnim jedkim snovem. Uspešno jih uporabljamo tudi za zvočne izolatorje, saj plastične
snovi dušijo vibracije bolje kot katerikoli drug material.

V primerjavo s kovinami imajo umetne snovi vseeno tudi nekaj negativnih lastnosti. Manj so
trdne, zato se lahko hitro poškodujejo, težko pa jih je nato popraviti in je običajno potrebna
zamenjava poškodovanega dela. Ker so občutljive na toploto, se pogosto krčijo in raztezajo,
zato niso najbolj primerne za dele, ki zahtevajo natančno mero. Nekatere umetne snovi so
zelo lahko gorljive in pri gorenju razvijajo strupene pline, pogosto imajo tudi neprijeten vonj.

Velik primanjkljaj imajo tudi z okoljevarstvenega vidika. Odvržene umetne snovi lahko
ostanejo nespremenjene tudi 20 in več let, ne moremo razkrojiti ali predelati, da bi jih lahko
ponovno uporabili kot surovine. S sežiganjem umetnih snovi pa bi onesnaževali zrak, zato je
zelo pomembno, da vse umetne snovi odlagamo v zato namenjena komunalna odlagališča in
jih nikakor ne puščamo in odmetavamo v naravi.
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3.4 PRIMERNOST IN UPORABNOST UMETNIH SNOVI ZA DELO V ŠOLI
Umetne snovi uporabljamo prav na vseh področjih človekovega udejstvovanja, tako v
industriji in v vsakdanjem življenju kakor tudi v šoli. Odlikujejo jih mnoge lastnosti,
predvsem specifična teža, preprosto oblikovanje, odpornost proti številnim jedkim
kemikalijam, preprosto barvanje, lep videz, odlične izolacijske sposobnosti, poleg tega pa so
tudi popolnoma nestrupene, zaradi teh lastnosti so uporabne skoraj za vse [4].

Pred izbiro umetnih snovi za delo v šoli je potrebno poznati lastnosti posameznega materiala,
ki ga želimo uporabiti, značilnosti, delovanje, skratka tehnologijo. Učitelj naj te lastnosti
predhodno preizkusi in odkrije morebitne pomanjkljivosti in prednosti posameznega
materiala, ter se nato na podlagi ugotovitev odloči, katera umetna snov je najprimernejša za
obdelavo in izdelavo zamišljenih izdelkov in doseganje zastavljenih ciljev.

V šoli pri tehniškem ustvarjanju se vseeno, kljub široki izbiri, učitelji ob temi umetnih snovi
največkrat odločijo za izdelovanju izdelkov iz odpadne plastične embalaže, redkeje posegajo
po ekspandiranem polistirenu, penasti gumi. Oba materiala imata zelo ugodne fizikalne in
tehnološko-obdelovalne lastnosti, odlikuje ju tudi majhna teža, razmeroma nizka cena, ne
trohnita, ne gnijeta in ne plesnita. Pozornost pa je potrebno posvetiti pri izbiri lepila, še
posebno pri ekspandiranega polistirena, saj lepila, ki vsebujejo topila, ekspandiranega
polistirena stopijo. Za lepljenje penaste gume je najprimernejše UHU dekorativno lepilo,

uporabno pa je tudi Mekol lepilo, le čas vezave lepila je ob tem nekoliko daljši. Ker je penasta
guma novejši material na našem trgu in se učenci redkeje srečajo z njim, je nadaljevanje
diplomskega dela posvečeno predvsem lastnostim in obdelovanju penaste gume, ki je na
tržišču poznana predvsem pod imenom Moosgummi.
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3.5 PENASTA GUMA
Penasta guma je bolje poznana pod imenom Moosgummi, ki je nemški izraz za ta material, in
je na otip izredno prijetna, mehka in lahka umetna snov,
snov ki se prodaja v pisanih
pisa
barvah. Na
našem tržišču jo zasledimo v dveh velikostih, in sicer velikost A3 formata in velikosti A4
formata, na voljo je v 17 barvah (slika 3.1). Cena umetne snovi je ugodna, velikost A4
približno 0,5 EUR in A3 1 EUR, zato je dostopna skoraj vsakemu kupcu. Debelina penaste
gume,, ki jo najdemo v trgovinah je 2 mm, po naročilu pa lahko tudi debelino od 1 mm do 4
mm in velikosti večje od A3 formata.

Slika 3.1:
3.1 Barvni odtenki penaste gume [18].

Nastanek in lastnosti penaste gume
Penasta guma je termoplastična umetna snov, ki je nastala je s polimerizacijo monomerov
mo
v
polimere. Etilenu lahko namreč v procesu kopolimerizacije dodamo različne monomere in
ionske strukture, ki ustvarjajo ionizirane proste radikale. Če mu dodamo vinil acetat, tako
dobimo produkt imenovan etilen-vinil-acetat
etilen
ali okrajšano EVA (slika 3.2), ki je
najpomembnejši in najpogosteje uporabljen kopolimer etilena [19].

Slika 3.2:
3.2 Strukturna formula materiala EVA [20].
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Komercialni tipi materiala EVA vsebujejo 10-60 % vinil acetata (VAC), s povečanjem deleža
VAC se zmanjšuje kristaliničnost, medtem ko se izboljšajo sijaj površine, upogibnost in
elastičnost. Prav tako se bistveno izboljša tudi kemijska obstojnost. EVA z deležem 5–15 %
VAC je po lastnostih podoben LDPE (Low Density Polyethylene – polietilen nizke gostote),
vendar se bistveno lažje predeluje in manj krči. Tako uporabnikom omogoča
zelo enostavno predelavo, brez nepotrebnih zapletov [19].

Etilen-vinil acetat se lahko zelo učinkovito predeluje z različnimi predelovalnimi postopki.
Primeren je tako za ekstruzijo, injekcijsko vbrizgavanje, kot tudi za termoformiranje. Glavna
lastnost EVA je možnost modificiranja z različnimi polnili in dodatki in na ta način
lahko izboljšamo lastnosti osnovnega polimera, ter s tem bistveno povečamo njegovo
uporabnost. EVA ima namreč izredne mehanske lastnosti, kot so elastičnost, odpornost na
pretrganje in odpornost na preluknjanje, odpornost na nizke temperature. Odlikuje ga tudi
odlična prepustnost svetlobe, sijaj, odporen je proti zlomu ter proti UV sevanju. Prednost je
tudi, da ima zelo malo ali nič vonja. EVA je topen v ketonih, aromatskih in kloriranih
ogljikovodikih, obstojen pa je tudi v oljih in masteh.

Osnovne karakteristike materialov EVA se razlikujejo od vsebnosti vinil acetata in od
debeline pene.
Primer: karakteristike EVA materiala debeline 32 mm
-

gostota materiala 0,07 g/cm3,

-

trdota R30~35 / tip C,

-

natezna odpornost 21,8 kg/cm2,

-

raztezek do pretrga 160 %,

-

sila pretrga 3,8 kg/cm.

Iz EVA so narejene tudi palice za tako imenovana »hot melt« ali talilna lepila za vroče
lepljenje, ki mu dodajo vosek ali smolo. EVA uporabljajo tudi v biomedicini za ogrodje
pripomočka za počasno dovajanje zdravila, ki se ga nato vstavi v bolnikovo telo. Najpogosteje
pa se EVA pena uporablja predvsem za vložke čevljev, športne izdelke, blazine za karate in
jogo, za ročaje ribiških palic. Zaradi vzgona se uporablja kot material za izdelavo plavajočih
očal, zaradi majhne teže, sijajne površine, odpornosti proti plesni, ker je brez vonja in tudi
cenejši od naravne gume, se je uveljavil tudi kot material za izdelavo sandal. Višji razred
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EVA materialov, ki so v skladu s predpisanimi varnostnimi standardi, pa se uporabljajo za
igrače in didaktične igre [20].

Materiale EVA je enostavno tudi oblikovati. Lahko jih režemo s škarjami ali z nožem za
papir, lahko jih izsekamo z luknjačem, lahko jih zvijamo in prepogibamo. Spajamo jih lahko z
običajnimi večnamenskimi lepili ali obojestranskim lepilnim trakom, enostavno jih
prebodemo z iglo in jih zašijemo ali vstavimo kovice. Zato je material primeren tudi za
obdelavo v osnovni šoli pa tudi v vrtcu. Iz penaste gume je mogoče izdelati številne izdelke,
ki so v primerjavi s podobnimi izdelki iz kartona ali lepenke bolj privlačni in atraktivnejši.
Učenci se z njim radi rokujejo, saj številni materiala ne poznajo in so navdušeni nad
številnimi možnostmi uporabe in oblikovanja.
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3.5.1

Orodja in pribor za obdelavo in izdelovanje izdelkov iz penaste gume

Za obdelavo in izdelovanje izdelkov iz penaste gume je potrebno različno orodje in pribor,
vendar nobeno od njih ni tako specifično, da ga ne bi imeli v skoraj vsaki učilnici, medtem ko
se v tehnični delavnici skoraj zagotovo najde tudi vse ostalo potrebno orodje (priloga 10.1).

Na prvem mestu pred pričetkom dela je opozorilo na varnost pri delu, priprava delovnega
prostora, zavarovanje delovne površine in miz. Pri delu je pomembna tudi pravilna izbira in
raba orodij in pribora, zato je potrebno pred pričetkom dela demonstrirati uporabo
posameznih pripomočkov, opozoriti na nevarnost predvsem pri uporabi ostrih predmetov in
nožev.

Delo se začne s svinčnikom, za risanje osnutka, skice ali načrta izdelka. Za risanje na papir
se uporablja HB svinčnik, medtem ko je za risanje na penasto gumo primernejši čim mehkejši
svinčnik (B). Za zapisovanje lahko uporabljamo tudi kemično pisalo.

Za načrtovanje, merjenje in risanje predvsem ravnih linij se potrebujejo ravnilo ali kovinski
merilni trak, trikotnika 45° in 30°, kotomer in krivuljnik, za izrezovanje ravnih linij se
uporablja kovinsko ravnilo. Pri nekaterih izdelkih je potrebna tudi uporaba šestila.

Za izrezovanje se največkrat uporabljajo škarje, lahko so običajne ali cik-cak škarje, ko
želimo poudariti rob izdelka. Ravne linije se najlažje izreže z uporabo kovinskega ravnila in
noža skalpela ali noža za papir. Kjer je potrebno poudariti pregib penaste gume jo na
zunanji strani rahlo zarežemo in pregib nato poudarimo še z žlebilom.

Majhne kroge je najlažje izsekati z luknjači različnih premerov in kladivom, običajno
uporabimo kladivo teže 150g. Ob izsekovanju je izredno pomembna trdna podlaga, najbolje
lesena deska ali furnirna plošča, pa tudi natančno in varno udarjanje s kladivom. Učitelj naj
uporabo demonstrira pred uporabo.

Za spajanje in vstavljanje kovic so potrebne ušesne klešče, učitelj naj pred uporabo klešč
učencem natančno razloži in prikaže postopek kovičenja in pokaže različne oblike kovic. Za
oblikovanje kovinskih delov pa se uporabljajo kombinirane klešče.
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3.5.2

Tehnike spajanja penaste gume

Med postopkom spajanja pride do spajanja materialov. Tako se lahko iz različnih kosov dobi
novo obliko, izdela nov izdelek. Dobljenega izdelka pa ni mogoče vedno spraviti nazaj v
prvotno obliko, odvisno je od tega ali je spojena zveza razstavljiva ali nerazstavljiva.

Na voljo so številne tehnike spajanja, seveda pa niso vsi primerni za vse materiale. Tako ni
mogoče na enak način spajati papirja, kovine, stekla in umetnih snovi. V tem poglavju so zato
predstavljene različne tehnike spajanja penaste gume.

Pri izdelovanju izdelkov iz penaste gume je na voljo veliko tehnik, kako posamezne dele med
seboj sestaviti in spojiti. Izbiro posamezne zveze je potrebno predvideti že pri izdelavi načrta,
pri tem pa upoštevati tudi končno namembnost izdelka. Sta bolj pomembni stalni trdnost in
stabilnost izdelka ali ga bi ga želeli kasneje še preoblikovati in spreminjati. V nadaljevanju je
opisanih nekaj najpogosteje uporabljenih zvez za spajanje penaste gume, razdeljenih v dve
skupini, na zveze ki se lahko razstavljajo in zveze, ki so nerazstavljive.

3.5.2.1 Razstavljive zveze
Razstavljive zveze so tiste zveze, ki jih je mogoče razstaviti brez porušitve materiala, zato se
jih uporablja predvsem takrat, kadar bi želeli sestavne dele izdelka tudi kasneje ločiti od
celote ali so namenjene pogostejšemu sestavljanju in razstavljanju izdelka. Elementi teh zvez
so pri izdelovanju izdelkov iz penaste gume največkrat ježki, gumbi, elastike in oblikovna
spojna zveza.

Sprimni trak ali po domače ježek (slika 3.2) se običajno uporablja pri proizvodnji oblačil, v
pohištveni industriji in čevljarstvu. Zelo priročen je tudi pri izdelovanju izdelkov iz penaste
gume, saj omogoča pogosto odpiranje iz zapiranje npr. torbice ali denarnice. Na voljo sta dve
vrsti traku, standardni šiviljski ježek, katerega se pritrdi z lepilom, obojestranskim lepilnim
trakom ali s šivanjem. Prodajajo ga v vsaki trgovini s šiviljskim blagom in pripomočki. Drugi
pa je samolepljivi ježek in ga še posebej primeren za uporabo v šoli, saj ni potrebno dodatno
pritrjevanje traku. V prodaji je na metre v bolje založenih tehničnih trgovinah. Sprimni trak
običajno prodajajo v črni in beli barvi, širine od 10 do 100mm.
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a)

b)

Slika 3.2: Sprimni trak a) sprimne igle (ježek) b) blazinica [19].

Oblikovna spojna zveza je spoj, kjer se en del materiala zatakne ob drug del (slika 3.3).
Jeziček, ki se zatakne, mora biti dovolj velik, reža na drugem delu dovolj majhna. Najboljše
je, če je jeziček podoben obliki trapeza, širina njegove ožje stranice pa naj bo enako široka
kot je široka reža. S tem bo končni izdelek dovolj stabilen, oblikovna spojna zveza pa bo
ostala na svojem mestu. Spajanje z oblikovno spojno zvezo se najpogosteje uporablja pri
izdelavi tridimenzionalnih izdelkov. Tako spajanje je nekoliko zahtevnejše, zato naj učencem
iz nižjih razredov jim ob oblikovanju oblikovne spojne zveze pomaga učitelj.

Slika 3.3: Spajanje z oblikovno spojno zvezo.

Gumb in elastiko (slika 3.4) lahko uporabljamo skupaj, tako da gumb zataknemo v majhno
režo (uporabimo gumb za posteljnino), nato se okoli njega zatakne elastiko.

Slika 3.4: Zapenjanje torbice z gumbom in elastiko.
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3.5.2.2 Nerazstavljive zveze
Nerazstavljive zveze se uporablja takrat, ko je potreben trajen in trden spoj. Material bi se
namreč pri razstavljanju poškodoval in izdelka se iz istih delov ne da več ponovno sestaviti.
Nerazstavljiv spoj odlikujejo tudi večja moč, trdnost in stabilnost končnega izdelka.
Najpogosteje uporabljene tehnike takega spajanja so lepljenje z lepilom ali obojestranskim
lepilnim trakom, kovičenje in šivanje.

Lepljenje z lepilom se uporablja takrat, ko je potrebna trdna nerazstavljiva zveza, ki bo dala
končnemu izdelku dovolj trdnosti in ne bo popustila pod večjo obremenitvijo. Za lepljenje
penaste gume se lahko uporabljajo večnamenska lepila za lepljenje usnja, papirja, lesa in
umetnih snovi. Najprimernejše pa je UHU Creativ lepilo za penasto gumo, saj je izdelano
prav za spajanje penaste gume in ostalih mehkih materialov kot so usnje, guma in mehka
pena, lahko tudi v kombinaciji s številnimi materiali, kot so papir, karton, fotografije, blago,
kamen, steklo, les, umetni materiali, idr.

Pomembno je, da so pred vsakim lepljenjem površine suhe, čiste in razmaščene. Sloj lepila
naj bo tanek, saj lepilo ne lepi z debelino nanosa, temveč z adhezijo med molekulami. Stične
površine je potrebno čim bolj stiskati, že staknjene stične površine pa se ne sme več
premikati, saj se s tem znatno zmanjša trdnost spoja.
Lepljenje z obojestranskim lepilnim trakom se uporabi takrat, ko je potrebno posamezne dele
izdelka še posebej ojačiti ali povečati njihovo nosilnost. Obojestranski lepilni trak je široko
dostopen (na primer Aero obojestranski lepilni trak 15 mm x 33 m. Primeren je za trajno
lepljenje papirja, kartona, lahkih kovin, gume...

Slika 3.5: Izdelava ojačenega dna košarice z obojestranskim lepilnim trakom.
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Pred spajanjem z obojestranskim lepilnim trakom je pomembno, da sta površini čisti, suhi in
razmaščeni, traku pa se ne sme dotikati s prsti, ker se s tem zmanjša njegova lepilna moč. Za
izdelavo ojačenega dna lepilni trak prilepite na želeni del, nato odstranite zaščitni papir na
zgornji strani, položite zgornji predmet na želeno površino in močno pritisnite. Postopek je
prikazan tudi na sliki 3.5.

Kovičenje je tehnologija spajanja dveh ali več delov iz enakih ali različnih gradiv (kovin in
nekovin) z uporabo deformabilnega elementa – kovice. Kovica je vezni element, izdelan iz
tanke plasti jekla, bakra, medenine ali aluminija, ki se pri kovičenju deformira in s svojo
obliko veže spojene dele. Za manj zahtevna kovičenja in za kovičenje zelo tankih pločevin ter
elastičnih in krhkih elementov (guma, usnje, penasta guma, itd.) se lahko uporablja ročno
kovično orodje – ušesne klešče in polvotle ali votle kovice, ki se na spodnji strani deformirajo
v zvezdico.

Uporaba kovic pri izdelkih iz penaste gume je praktična takrat, ko bi želeli izdelati močnejši
točkovni spoj ali da skozi kovico napeljete še elastiko ali vrvico (slika 3.6). Učencem se
uporabo ušesnih klešč najprej demonstrira in jih opozori, naj pred kovičenjem klešče pravilno
nastavijo (zgornji del kovice postavimo na tisto stran glave klešč, kjer je luknjica, stran z
vdolbino pa pride pod spojeni material).

Slika 3.6: Obesek s kovico.
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Šivanje je najpametneje uporabiti takrat, ko se penasto gumo spaja na robovih, saj s tem
dobimo razmeroma močan spoj. Previdnost je potrebna pri izbiri niti, saj je navadna šiviljska
nit pretanka in preostra in se pri šivanju z njo penasta guma lahko hitro pretrga. Pametneje je
zato uporabiti nekoliko močnejšo nit, ki se jo uporablja za izdelovanje gobelinov, ali navadno
volno. Pred šivanjem si najprej označite mesta vboda. Pri tem si pomagajte z ravnilom in
svinčnikom ali z merilnim koleščkom z zobčki. Previdno je potrebno določiti tudi dolžino niti.
Za obrobljanje robov (slika 3.7) lahko uporabite tudi razne dekorativne vrvice za zavijanje
daril, vendar je potrebno prej izdelati luknjice s šilom. Šivanje se lahko uporabi tudi kot
dodatno dekoracijo izdelka (slika 3.8).

Slika 3.7: Obrobljanje robu s šivanjem.

Slika 3.8: Dekorativno šivanje.

41

4 MOŽNOSTI IZVEDBE UČNE IZDELAVE IZDELKOV
IZ PENASTE GUME
Penasta guma ponuja številne možnosti učne izdelave v okviru pouka ali dodatnih
dejavnostih, saj so lahko posamezne naloge zastavljene enostavno, da jih učenci lahko rešijo v
nekaj minutah, ali tako zelo kompleksno, da jih izvedemo kot projektno nalogo v daljšem
časovnem obdobju ali na tehniškem dnevu.

Zvrsti pouka, kjer lahko izdelujemo izdelke iz penaste gume so:
redni pouk, v okviru spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike in likovnega pouka
učne urice, ki jih lahko izvedemo med odmori,
podaljšano bivanje,
tehniški dnevi,
tehniški krožek.

Vsaka od zvrsti ponuja različne možnosti izdelave, prav tako se med seboj razlikujejo tudi
cilji, ki naj bi jih učenci med izdelavo dosegli. Delo med rednim poukom in na tehniškem
dnevu namreč poteka po vnaprej zastavljenih operativnih ciljih, s katerimi mora učitelj slediti
učnemu načrtu. Cilji, ki se nanašajo na izdelovanje izdelkov iz penaste gume in praznike, so
povzeti v prilogi 10.4 in sicer pri predmetu spoznavanje okolja za prvi razred v preglednici
10.1, za drugi razred v preglednici 10.2, za tretji razred v preglednici 10.3, ter pri predmetu
naravoslovje in tehnika za četrti razred v preglednici 10.4 in za peti razred v preglednici 10.5.
Med učnimi uricami, podaljšanim bivanjem in na tehniškem krožku pa so cilji bolj odprti in
učitelju in učencem ponujajo več možnosti za kreativno ustvarjanje.

42

4.1 MOŽNOSTI UČNE IZDELAVE NA TEMATIKO PRAZNIKOV IN
OBIČAJEV
Praznovanje bo uspešnejše, če ga popestrimo tudi z različnimi metodami in oblikami dela.
Med dejavnosti, ki jih v času praznovanj pogosto izvajamo, spada tudi izdelava dekorativnih
izdelkov pri vsebinah tehniškega izobraževanja in pri likovnem pouku. Teh dejavnosti je
toliko, kot je domiselnih učiteljic, saj nam številni različni materiali in tehnike na široko
odpirajo vrata. Pri načrtovanju izdelkov lahko ideje iščemo na različnih lokacijah, predvsem
pa se moramo prepustiti svoji in tudi otroški domišljiji.

Z izdelavo dekorativnih izdelkov lahko naredimo celoten potek praznovanja še zanimivejši in
lažje razumljiv, učenci pa so bolj zainteresirani in motivirani za delo. Izdelava izdelkov
omogoča tudi večjo nazornost in s tem v zvezi doseganje učinkovitejšega posredovanja
informacij. Učitelj naj zato izbira tiste izdelke, preko katerih bodo učenci najlažje spoznali
bistvo praznovanja posameznega praznika ali običaja.

V praktičnem delu diplomskega dela so zato predstavljeni najpogostejši slovenski prazniki in
ohranjeni običaji ter nekaj aktivnosti, ki jih ob tem lahko izvajamo. Poudarek pri vsakem
prazniku pa je predvsem na izdelavi izdelkov iz penaste gume. Predstavljene izdelke lahko
izdelujemo v okviru pouka, tehniškega dne, v podaljšanem bivanju, tehniških krožkih ali
doma.
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4.2 PRAZNIKI IN OBIČAJI
Praznovanja in običaji spremljajo človeštvo že od samega začetka. Že od nekdaj se človek
namreč ob pomembnejših odločitvah naslanja na predstavo, da je duhovno bitje, da je
neločljivo povezan z naravo, bogom ali bogovi in na podlagi tega je oblikoval določene
norme in pravila. Obenem so se zavedali svoje majhnosti in šibkosti, zato je bilo najlažje
dogodke in pojave razložiti s pomočjo teh nadnaravnih sil, ki naj bi vplivale na celoten potek
življenja. Častili so jih, jim prirejali daritve in si izmišljali različne obrede, da bi bile te
božanske sile »zadovoljne«, saj so verjeli, da bi drugače neugodno vplivale na človeka in
naravo okoli njega.

Iz teh prvih obredov in praznovanj so se skozi generacije razvili naši tradicionalni prazniki.
Večina ima izvor v religiji, pa naj je šlo pri tem za čaščenje bogov ali vsaj naravnih pojavov.
Prazniki so bili tudi priložnost za stik s višjimi silami ob različnih ritmih narave, saj so smrt in
rojstvo, pa tudi sezonske spremembe vegetacije, npr. konec zalog hrane, močno vplivale na
potek življenja. Bili so nekakšna prošnja, poziv ali pa zahvala naravnim silam. Večina
praznikov oz. oblik praznovanja zato vključuje nekakšno dramo, opisuje mite, dogodke, svete
zgodbe, obenem pa uči in daje moralne napotke [22].

Preučevanje praznikov, v katerih se zrcalijo stare šege in verovanja, nam razkrije, da le-ti
vsebujejo pravo zakladnico podatkov o načinu življenja ljudi tako v preteklosti kot v
sedanjosti. Praznovanja so bila torej skupek verskih ritualov, iger in zabave, predstavljala so
beg od dela in vsakdanjih težav.

Mnogi običaji so do današnjih dni ohranili svoj verski značaj, drugi so v toku s časom, z
napredovanjem znanosti in tehnike, dobili posvetnega, pri nekaterih pa so še vidni ostanki
pradavnega jedra poganskih verovanj v več bogov. Temu je prilagojeno tudi praznovanje,
vsem praznikom pa je ostalo skupno to, da spreminjajo mejnike v našem življenju ter
zaznamujejo dogodke leta in oznanjajo letne čase [22].

44

4.2.1

Praznovanja in običaji v Sloveniji

V moderni družbi se je v evropskem prostoru število praznovanj v primerjavi s preteklostjo
precej zmanjšalo. Razlog za to je verjetno v razširjanju industrijske civilizacije, ki je zahtevala
vse več delovnih dni, vse druge razsežnosti pa si bile potisnjene v ozadje.

Na področju Slovenije vseeno danes poleg državnih in cerkvenih praznikov ljudsko izročilo
ohranja še nekaj drugih praznovanj. Od začetka do konca leta se tako sledijo naslednja
praznovanja:
NOVO LETO (1. in 2. januar)
SVETI TRIJE KRALJI (6. januar) je praznik imenovan tudi tretji božič, zato kristjani
na predvečer še tretjič pokadijo hiše s kadilom in poškropijo z blagoslovljeno vodo.
Trije modri ali kralji Miha, Gašper in Boltežar, ki so Jezusi prinesli zlato, kadilo in
miro, naj bi simbolično predstavljali tri obdobja človekovega življenja.
SVEČNICA (2. februar) je spomin na Jezusovo darovanje v templju, zato cerkev
takrat blagoslavlja sveče.
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (8. februar), posvečen spominu na Franceta
Prešerna.
VALENTINOVO (14. februar) je prvotno dan, ko sv. Valentin prinese ključ do
korenin, danes pa bolj poznan kot dan zaljubljencev, ki se je v zadnjih letih, predvsem
pod vplivi amerikanizacije in trgovcev, zelo razbohotil.
PUST praznujemo ob prehodu zime v pomlad. Z maskami preženemo zimo in
začnemo nov krog življenja.
PEPELNICA (na sredo po pustnem torku) pomeni zaključek pustnih norčij in začetek
štiridesetdnevnega posta. Izvira še iz starožidovskih obredov, ko so grešnike oblačili v
raševino in jih posipali s pepelom.
DAN ŽENA (8. marec) je praznik danes posvečen vsem ženskam, nekoč pa je bil
poudarek predvsem na materah delavkah.
GREGORJEVO (12. marec) je dan, ko se ženijo ptički, ki so se snubili na valentinovo.
MATERINSKI DAN (25. marec) je dan posvečen vsem mamam.
PRVI APRIL je poznan kot dan norčavosti.
JURJEVANJE (24. april) je obred, s katerim pozdravljamo prihajajočo pomlad.
CVETNA NEDELJA (nedelja pred veliko nočjo) je uvod v veliki teden in nastopi v
nedeljo pred veliko nočjo.
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VELIKA NOČ je največji in najstarejši krščanski praznik, ko se verniki spominjajo
Kristusovega vstajenja.
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (27. april) je spomin upor slovenskega naroda
v 2. svetovni vojni.
BINKOŠTI so petdeseti dan po veliki nedelji. Na ta dan so pokali z biči in možnarji in
tako odganjali zle duhove, ki bi letini lahko povzročali škodo.
PRAZNIK DELA (1. in 2. maj) je delavski praznik, za katerega so značilni rdeči
nageljni v gumbnici in shodi na bližnjem hribu. Na predvečer praznika dela po
vrhovih prižgemo kresove.
KRESNI DAN (24. junij) je dan, ko je sonce najvišje in je dan najdaljši. Nekatere
rastline, npr. praprot, kresnice in marjetice, naj bi ob kresu dobile čudežno moč.
Človeku naj bi prinašale sposobnost, da je postal neviden in je razumel živalsko
govorico.
DAN DRŽAVNOSTI (25. junij) je spomin na slovesno razglasitev slovenske
neodvisnosti 26. junija 1991 v Ljubljani.
VELIKI ŠMAREN ali MARIJINO VNEBOVZETJE (15. avgust) je eden izmed
največjih krščanskih praznikov, jo se verniki podajo na številne romarske procesije z
lučkami in obiščejo romarska središča.
DAN REFORMACIJE (31. oktober) je spomin Primoža Trubarja in na obdobje
reformacije, ko smo Slovenci dobili tudi prvi knjigi.
NOČ ČAROVNIC (31. oktober) res da ni tradicionalen običaj v Sloveniji, a smo ga
vseeno v zadnjih nekaj letih vzeli za svojega. Na ta dan izdelujemo strašila iz buč, v
notranjost postavimo svečko in jih postavimo na balkon, da bi odganjale zle duhove
umrlih.
DAN SPOMINA NA MRTVE (1. november) je dan, ko obiščemo grobove in se
spominjamo tistih, ki jih ni več med nami.
MARTINOVO (11. november) je prav gotovo eno najbolj veselih praznovanj v tem
času, saj se na ta dan mošt spremeni v vino.
MIKLAVŽEVO (6. december) je dan, ko nas obišče prvi decembrski mož z darili.
ADVENT, čas štirih tednov pred božičem.
BOŽIČ (25. december) je star krščanski praznik, posvečen Kristusovemu rojstvu.
ŠTEFANOVO (26. december) v številnih krajih se je na ta dan ohranilo
blagoslavljanje konj.
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DAN SAMOSTOJNOSTI (26. december) je dan, ko se spominjamo rezultatov
plebiscita, s katerim smo se ločili od Jugoslavije.
SILVESTROVO (31. december) je večer pred novim letom [23, 32].

To sicer niso vsa praznovanja v Sloveniji, saj so se nekateri običaji ohranili le po posameznih
regijah in jih morda po ostalih sploh ne poznamo. Zato je nadvse pomembno, da učence
seznanjamo s šegami, običaji in navadami, ki so bili za določen praznik značilni v preteklosti.
Nekatera od teh praznovanj zato praznujemo tudi v šoli, saj le na ta način lahko ohranjamo
bogato tradicijo in ljudsko izročilo, ki bi drugače še hitreje odšlo v pozabo. Že tako smo,
sploh v mestih, pozabili na koledovanje, petje podoknic, ličkanje koruze, košnjo trave in
druge običaje, ki so še pred nekaj desetletji kmečkim opravilom prinašala prazničnost in
toplino, skrbela za vaško sožitje, pa tudi iskrila ljubezni med fanti in dekleti [22].

4.2.2

Praznovanje v šoli

Praznovanje v šoli, tako kot vse ostale aktivnosti v okviru pouka, zahtevajo od učiteljev in
drugih sodelavcev določene dejavnosti, ki jih ne smemo izpustiti. Mednje spadajo:
priprava učiteljev in učencev na praznovanje,
samo praznovanje,
vrednotenje in oceno praznovanja.

4.2.2.1 Priprava praznovanja
Pri pripravah si mora učitelj jasno določiti cilje, ki jih želi doseči s praznovanjem. Vzgojne
cilje pri praznovanjih delimo na obče in posebne.

Obče vzgojne cilje mora vsebovati vsako praznovanje, brez uresničenja le-teh namreč sploh
ne moremo govoriti o praznovanju. Ti cilji so:
razvijanje in utrjevanje sposobnosti doživljanja lepega in pomembnega,
doseganje zadovoljstva, radosti in sreče učencev,
zagotavljati učencem občutek družbene zaželenosti in pomembnosti,
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razvijanje učenčeve pripravljenosti za nadaljnje delo v smeri lastne domiselnosti in
ustvarjalnosti,
oblikovanje sposobnosti za sprejemanje in ustvarjanje duhovnih dobrin,
utrjevanje medsebojnih odnosov, medsebojne pomoči in kritičnosti do sebe in drugih.

Posebni vzgojni cilji pa se navezujejo neposredno na pomen in družbeno sporočilo
posameznega praznika. Pri praznikih, ki označujejo naravna dogajanja, je potrebno obče cilje
praznovanja povezati s posebnimi. Tako npr. pri praznovanjih, ki obeležujejo človekov odnos
do narave, ne moremo mimo ekološke krize, zastrupljenega zraka, vode, onesnaženega okolja
in tudi vloge vsakega posameznika pri tem. Pri praznikih iz družbene zgodovine pa je
potrebno vključiti v praznovanje tudi določene razumske razsežnosti praznika. Pri mlajših
učencih je sicer v ospredju še vedno čustvena razsežnost, pri starejših pa vključimo tudi
vsebino in zgodovino posameznega praznika.

Predvsem pa je pomembno, da pri pripravi praznovanj v šoli ne pozabimo, da moramo
praznovanje prilagoditi po meri učencev. To pomeni, da moramo imeti ves čas v mislih
starostno skupino učencev, uporabljena sredstva ter na kakšen način bomo omogočili prijetno
vzdušje in praznovanje v razredu.

Upoštevati moramo tudi prostorske in materialne možnosti in se odločiti za načine in sredstva,
s katerimi bo mogoče ustvariti praznično razpoloženje in mikavnost ter lepoto praznovanja s
tem, kar je pač na voljo. Oblikujemo lahko enoten praznični stil in ga uporabimo pri okrasitvi
razreda, voščilnic, vabil. K praznovanju lahko vključimo tudi starše, z njihovim sodelovanjem
namreč krepimo povezanost med njimi in učenci, lahko pa za starše pripravimo tudi proslavo,
razstavo, pričakovanje dedka mraza…

Izredno pomembno je tudi, da učence pripravimo na praznovanje. Vsak od učencev mora po
svojih sposobnostih prispevati pri pripravi na praznovanje, saj se bomo le tako izognili
občutku manjvrednosti in zapostavljenosti. Priporočljivo je, da oblikujemo kar individualne in
kolektivne nastope učencev, saj jim bomo s tem povečali občutek lastne vrednosti in
nenadomestljivosti.
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Upoštevati moramo tudi načelo postopnosti in stopnjevanosti. Dejavnosti moramo načrtovati
tako, da od začetnega vzbujanja prazničnega vzdušja praznično razpoloženje ob različnih
dejavnostih narašča in doseže vrhunec na sklepni prireditvi ali proslavi. Pri tem lahko
uporabimo različne strategije – od opazovanja in pogovora do različnih ustvarjalnih in
didaktičnih iger. Ujeti moramo tudi časovni razpon praznovanja, saj ne sme biti ne preveč
razpotegnjeno, saj se vzdušje lahko porazgubi, niti preveč skrčeno, saj tako ne bi dosegli
zastavljenih ciljev.

4.2.2.2 Praznovanje
Sam potek praznovanja v šoli je odvisen od posameznega praznika oz. običaja, ki ga
praznujemo. Naj bo to praznovanje rojstnega dneva ali katero drugo praznovanje, je
pomembno, da vedno vključimo vse učence, med njih porazdelimo različne vloge in naloge,
zabavamo pa se na koncu vsi skupaj. Če smo dovolj domiselni, lahko poskušamo praznovanje
vsakič prikazati v nekoliko drugačni luči, izdelati druge izdelke in učencem predstaviti
drugačno zgodbo praznika.

Učenci se lahko med praznovanjem spomnijo tudi na osamljene in ostarele in jim praznike
polepšajo z obiskom, jih obdarijo s svojimi izdelki, jim pripravijo krajši kulturni program.
Tako bodo dosegli še višje cilje in doživeli drugačno izkustvo, kot če bi o pomoči sočloveku
le poslušali.

Zelo pomembno je, da praznovanje naredimo takšno, da se ga bodo učenci dejansko
spominjali kot lepo doživetje in se bodo k spominom vračali tudi takrat, ko bodo že zapustili
šolske klopi. Nekaj zgodb in aktivnosti, ki jih lahko ob njih izvajamo, je natančneje
predstavljenih v praktičnem delu diplomskega dela.

4.2.2.3 Vrednotenje praznovanja
Po končanem praznovanju je za učitelja pomembno, da potek praznovanja vrednoti glede na
različna merila. Učencem mora dati priložnost, da povedo, kako so doživljali praznovanje, s
čim so bili zadovoljni, kaj jim ni bilo všeč, nad čim so bili navdušeni…

Naslednji korak je, da učitelj ugotovi, ali so bili doseženi zastavljeni cilji glede na načine in
sredstva, ki smo jih imeli na voljo. Ali so bila sredstva in oblike dejavnosti dovolj prilagojeni
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starosti učencev? Učence že med samim praznovanjem opazujemo, pri katerih dejavnostih so
najbolje sodelovali, katere bi bilo potrebno zamenjati ali prilagoditi. Ali so sodelovali vsi
učenci, ali so bili vsi praznično razpoloženi?

Na podlagi vseh teh izsledkov vrednotenja nato učitelj lahko pripravi načrt, kaj bi pri
naslednjem praznovanju spremenil, da bi čim bolje dosegel zastavljene cilje.
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5 UČNA IZDELAVA
Učitelj mora pred pričetkom učne izdelave planirati vse vaje, vsebino naloge, ki jih bodo
učenci izvajali med procesom izdelave. Vse vaje morajo biti organizirane tako, da spodbujajo
razvoj in ustvarjalne sposobnosti, predvideti je potrebno tudi vrstni red del, aktivnosti in
operacije, ki bodo učence usmerjale od zamisli, branja načrta do končnega izdelka in kontrole
izdelka. Cilj je namreč, da učenci z vsako učno izdelavo izdelkov razvijajo in pridobivajo
oblikovne spretnosti, delovno kulturo in delovne sposobnosti. Zato je nadvse pomembno tudi,
da učitelj pred pričetkom dela demonstrira posamezne delovne operacije, postopke izdelave in
ravnanje z orodji, stroji in napravami. Učenci morajo dobiti tudi informacije o materialu, iz
katerega bo končni izdelek, o njegovih obdelovalnih značilnostih, lastnostih, posebnostih in
orodju, ki ga potrebujejo za oblikovanje [1].

5.1 KRITERIJI ZA IZBIRO IZDELKOV
Kriteriji (K) za izbiro izdelkov pomagajo učitelju pri odločitvi, s katerimi izdelki bodo
doseženi zastavljeni cilji. V nadaljevanju so najprej vsi določeni kriteriji predstavljeni in
opisani, nato so za lažjo odločitev glede izbire v preglednici 5.1. vsi izdelani izdelki zbrani in
urejeni po spodnjih kriterijih.

K 1 – Učna strategija (delovna/konstrukcijska/projektna naloga)
Pri pouku tehnične vzgoje uporabljamo različne učne strategije, ki jih izberemo glede na to,
kako težavna naj bo izdelava izbranega izdelka oz. glede na to katere cilje želimo z
zastavljeno nalogo doseči. Namen tega kriterija je zato predstaviti različne možnosti uporabe
učnih strategij pri izdelovanju izdelkov.

Delovna naloga je najenostavnejša učna strategija za izdelovanje izdelkov, saj učitelj
učencem lahko pripravi operacijski list, na katerem imajo natančno zapisane in prikazane
postopke izdelave izdelka. Delovno nalogo lahko realiziramo v krajšem časovnem obdobju, v
eni do dveh šolskih ur, odvisno od zahtevnostne stopnje izdelka.
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Konstrukcijska naloga je nekoliko zahtevnejša učna strategija, saj učenci skozi posamezne
faze izdelave izdelka z reševanjem problemskega vprašanja pridobivajo nova spoznanja in
spretnosti, ki jih na koncu združijo v celoto, ko preverijo in ovrednotijo svoje delo. Reševanju
konstrukcijske naloge namenimo eno ali dve šolski uri.

Projektna naloga je najzahtevnejša in najobsežnejša učna strategija pri tehnični vzgoji.
Sestavljena je iz več učnih etap, ki jih učenci samostojno rešujejo in izdelek izdelujejo od
zamisli do verifikacije problema. Projektno nalogo običajno uporabimo na tehniškem dnevu
ali skozi daljše časovno obdobje.

K 2 – Uporabljeno gradivo (penasta guma, papir, karton, lepenka, les…)
Pri izdelovanju izdelkov uporabljamo različna gradiva, ki so cenovno ugodna in dosegljiva v
trgovinah z ustvarjalnim materialom. Poleg penaste gume so bili pri izdelkih uporabljeni
papir, karton, lepenka, ekspandirani polistiren (stiropor), les, vrvice. Namen kriterija je
prikazati, katera gradiva so primerna za izdelavo posameznih izdelkov, prikazati prednosti in
pomanjkljivosti

posameznih

uporabljenih

materialov,

prikazati

primernost

uporabe

posameznega gradiva glede na starost učencev, ki bodo izdelek izdelovali.

K 3 – Zahtevnost izdelave (enostavna/srednje zahtevna/zahtevna)
Preden učitelj izbere izdelek za določeno starostno skupino učencev, mora upoštevati tudi
zahtevnost izdelave izdelka. Namen kriterija je zato prikazati, v katerem razredu lahko
uporabimo in izdelujemo predstavljene izdelke. Enostavna izdelava je primerna za 1. razred,
srednje zahtevna izdelava za 2. in 3. razred, zahtevna izdelava pa za 4. in 5. razred.

Zahtevnost izdelave izdelkov iz penaste gume lahko stopnjujemo na dva načina. Prvi način je
glede na število tehničnih/tehnoloških operacij. Izdelava je enostavna, če mora učenec
uporabiti eno ali dve operaciji. Izdelava izdelka je srednje zahtevna, če ima tri ali štiri
tehnološke operacije in zahtevna, če je uporabljenih več kot pet tehnoloških operacij. Drugi
način stopnjevanja zahtevnosti je vrsta uporabljenih tehničnih operacij. Enostavne tehnološke
operacije so risanje, sestavljanje, lepljenje, zahtevne so striženje, rezanje, lepljenje,
najzahtevnejše pa kovičenje, šivanje.
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K 4 – Cena izdelka (nizka do 2 €, srednja od 2 do 4 €, visoka nad 4 €)
Vsak izdelek ima svojo ceno. Glede na uporabljeno gradivo, zahtevnost in čas izdelave ter
porabljen material, določimo cenovne razrede. V prvi in drugi razred sodijo izdelki, ki imajo
ceno do 2 € (enostavni izdelki iz penaste gume, za katere porabimo manj kot 30 minut). V
tretji in četrti razred sodijo izdelki, ki imajo ceno 2–4 € (srednje zahtevni izdelki iz penaste
gume, za katere porabimo od 30 do 60 minut), v četrti in peti razred pa izdelki, ki imajo ceno
nad 4 € (zahtevni izdelki iz penaste gume in ostalih gradiv, za katere porabimo več kot 60
minut).

K 5 – Čas izdelave (do 10 minut, ena šolska ura, dve šolski uri, tehniški dan)
Čas izdelave izdelkov iz penaste gume je različen. Namen kriterija je prikazati, v kolikšnem
času lahko učenci naredijo izdelke. Na čas izdelovanja najbolj vpliva zahtevnost izdelave.
Enostavne izdelki, ki jih naredimo v manj kot desetih minutah, lahko izdelujemo v šoli v
tehniškem kotičku. Srednje zahtevne izdelke lahko naredimo v eni do dveh šolskih urah in
zelo zahtevne v petih šolskih urah oziroma na tehniškem dnevu.

K 6 – Dvorazsežni in trirazsežni prostor (2D- in 3D-prostor)
Oblike izdelkov iz penaste gume so lahko različne, namen kriterija je prikazati, kateri od
predstavljenih izdelkov so narejeni v dveh in kateri v treh dimenzijah. Enostavnejši izdelki so
v dveh dimenzijah, medtem ko je izdelava izdelka v trirazsežnem prostoru zahtevnejša in
zahteva že precej fino motoričnih spretnosti in tudi natančnejši načrt izdelave.
Tridimenzionalni izdelki so zato primernejši za višje oddelke razrednega pouka.
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Preglednica 5.1: Kriteriji za izbor izdelkov

Kriterij
Izdelek

Učna strategija

Naprstne lutke

projektna
naloga

Lutke na palici

projektna
naloga

Valentinov
srček

delovna naloga

Pustna maska
Pustna kapa

konstrukcijska
naloga
konstrukcijska
naloga

Roža v lončku

delovna naloga

Plavajoče
hiške

konstrukcijska
naloga

Košarica

delovna naloga

Vesele kokoši

delovna naloga

Velikonočni
objem
Državni
simboli

konstrukcijska
naloga
konstrukcijska
naloga

Čarovnice

delovna naloga

Okraski za
jelko

delovna naloga

Angelčki

delovna naloga

Uporabljeno
gradivo
penasta guma,
migajoča očesa
penasta guma,
kroglice iz
ekspandiranega
polistirena,
premikajoča
očesca, volna,
bukova palica
penasta guma,
volna, papir
penasta guma,
kovice
penasta guma,
kovice
penasta guma,
palčke
penasta guma,
ekspandirani
polistiren,
bukove palice,
čajne svečke,
sprimni trak
penasta guma
penasta guma,
papir, žica, volna
penasta guma,
premikajoče oči

Zahtevnost
izdelave

Cena
izdelka

Čas
izdelave/
šolska ura

2D ali 3D
prostor

enostavna

do 2 €

1

2D

srednje
zahtevna

nad 4 €

enostavna

do 2 €

1

2D

srednje
zahtevna

do 2 €

2

2D

zahtevna

nad 4 €

srednje
zahtevna

2

zahtevna

nad 4 €

srednje
zahtevna

2

4€

2

3D

enostavna

do 2 €

1

2D

2

2

3D

2-4 €

2

2D

2-4 €

2

3D

enostavna

do 2 €

1

2D

srednje
zahtevna

2

2

3D

srednje
zahtevna
srednje
zahtevna
srednje
zahtevna

penasta guma
penasta guma
penasta guma,
volna, bleščice
penasta guma,
ekspandirani
polistiren, laks

2

2

4€

4€

4€

3

3
2

2

3D

3D
2D

3

3D

Izdelke, ki so predstavljeni v preglednici 5.1, izdelujemo od prvega do petega razreda. V
prvem razredu je poudarek na enostavnih operacijskih postopki, risanje, sestavljanje,
lepljenje, izdelki so dvodimenzionalni. Te izdelke lahko učenci izdelajo v eni do dveh šolskih
urah. Na osnovi števila uporabljenih postopkov izdelave, je prikazana tudi zahtevnost izdelave
posameznega izdelka. V drugem in tretjem razredu smo dodali nekaj zahtevnejših
operacijskih postopkov, kot so striženje, rezanje. Pri kovičenju in šivanju je še potrebna
pomoč učitelja. Izdelovanje izdelka otežimo in nadgradimo tudi s povezovanjem delov v
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celoto in nekoliko zahtevnejšo učno strategijo izdelave. Predstavljene izdelke izdelamo v eni
do dveh šolskih urah, lahko tudi v okviru tehničnega krožka. V četrtek in petem razredu je
izdelava izdelka že zahtevnejša, ponekod je že potrebno izdelati strategijo ali načrt izdelave,
predvideti šibke člene izdelka, najdi način kako jih učvrstiti. Uporabljene so različni
operacijski postopki, nekateri izdelki so že tridimenzionalni, uporabljene so vse tri omenjene
učne strategije. Izdelke izdelamo v dveh do štirih učnih urah ali v okviru tehniškega dne.

Navedenimi kriteriji so v pomoč učitelju, da lažje izbere, kateri izdelek je primeren za
izdelavo v razredu, saj sam najbolje pozna tudi motorične sposobnosti svojih učencev. Pri tem
pa ne sme pozabiti, da izdelava izbranega izdelka ni ne prezahtevna niti prelahka. Izdelke
lahko poljubno tudi spreminja, zamenja material, doda novo operacijo izdelave, če je izdelava
prelahka za izbrano ciljno skupino, ali poenostavi izdelavo s tem, da učencem ponudi načrt
izdelave, uporabi manj materialov, odvzame posamezno operacijo, posamezne dele izdelka že
sam pripravi in izreže. Pri nekaterih izdelkov se izdelava zelo poenostavi, če recimo učitelj
pomaga učencem pri kovičenju z ušesnimi škarjami.

5.2 VARSTVO PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA
Varstvo pri delu je izredno pomembna za sproščeno in prijetno vzdušje pri pouku tehnike in
tehnologije in osnovna šola je v prvi vrsti tista, ki mora poskrbeti, da so objekti, učila, oprema
in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi in da zagotavljajo varno izvajanje
delavnosti. Ko so zagotovljeni osnovni standardi varnosti pri delu, je naloga učitelja, da
poskrbi za varno delo in pravilno demonstracijo uporabe orodja in nazadnje tudi na učencih,
da dosledno upoštevajo vsa postavljena pravila.

5.2.1

Varno delo

Učitelj mora biti aktiven pri zagotavljanju varnega dela pri pouku tehnike in mora od učencev
zahtevati, da upoštevajo njegova navodila za varno delo. Zato skupaj z učenci ugotovimo,
kako se je potrebno obnašati v delovnih prostorih in nato določimo pravila, ki se jim morajo
držati vsi. Od upoštevanja pravil in od doslednosti učitelja, ko skrbi za red, je namreč odvisna
stopnja varnosti dela v delavnici ali učilnici [25].
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5.2.2

Ureditev delovnega mesta

Preden učenci začnejo z izdelovanjem izdelkov, si morajo pripraviti svoj delovni prostor.
Učitelj mora poskrbeti, da bodo imeli mizo pospravljeno in bo imel vsak učenec za izdelavo
dovolj prostora. Nato mize zaščitijo z lepenko oziroma z lesonitimi podlagami in si oblečejo
zaščitne predpasnike. Nato si pripravijo potreben material in orodje za delo. Delovni proces
učitelj organizira tako, da bodo vsi imeli ustrezno orodje in ob tem pazi, da ne bi prišlo do
nenadzorovanega igranja z orodjem. Učiteljeva naloga je tudi primerna osvetlitev prostora, ki
učencem omogoča natančno striženje, sestavljanje, lepljenje…

Ko učenci zaključijo z delom, vsak pospravi svoje delovno mesto. Odpadne materiale
zavržejo v primerne koše za smeti, na varno pospravimo uporabljeno orodje in ostale
pripomočke. Delovno mesto zapustimo šele, ko ga pospravimo do stanja, kot smo ga dobili.

5.2.3

Demonstracija uporabe orodja

Pred pričetkom dela naj učitelj obnovi in ponazori varno uporabo in delo z uporabljenim
orodjem, vsako orodje je namreč nevarno, če ga ne uporabljamo pravilno in varno. Učitelj
nato demonstrira varen postopek dela z vsakih orodjem in pri tem vedno uporablja osebno
varovalno opremo, saj je učitelj učencem v vzgled in ga nato oponašajo pri delu. Še posebno
natančno naj predstavi uporabo in tehniko dela z nevarnejšim orodjem: nož skalpel, škarje,
luknjač, ušesne klešče, šivanko in kladivom. Vzporedno z demonstracijo naj poteka tudi
razgovor o prikazanemu postopku z namenom, da oceni stopnjo njihovega razumevanja.
Učenci nato še sami izvedejo postopek, ki jim ga je učitelj prikazal. S ponavljanjem in
utrjevanjem se tako učijo pravilne izvedbe, prijemov in upravljanja z orodjem. Šele ko učitelj
preveri, da so učenci osvojili delovno spretnost, se lotijo izdelave izdelka [24].

Pravilna in varna uporaba ročnega orodja
Ročno orodje (škarje, cik-cak škarje, šestilo, nož skalpel, nož za papir, klešče, kladivo)
moramo uporabljati samo za dela, za katera so namenjena, in pri tem uporabljamo samo
brezhibno orodje. Prav tako moramo orodje uporabljati na pravilen način in namensko. Eno
glavnih pravil je, da režemo stran od sebe in ne k sebi. Ročna orodja moramo ustrezno
zavarovati, posebno rezila. Tudi na konice orodij moramo biti pazljivi, da jih ne
poškodujemo. Zelo ostri deli orodja morajo biti primerno pokriti. Koničasta in ostra orodja
moramo vedno podajati z ročajem naprej. Držala orodij morajo imeti pravo trdoto in se
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morajo dobro prilegati dlani. Prepovedano je nositi orodje v žepih zaradi nevarnosti vboda ali
ureza. Prav tako ne smemo polagati orodja poleg vrtljivih se strojnih delov.
Pri delu z ročnim orodjem moramo obvezno uporabljati zahtevana osebna zaščitna sredstva.
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, hranimo ga v lesenih kladicah (kladiva, pile, razne
klešče…), na katerih mora biti spredaj pritrjena risba ali slika in ime orodja.

Med pregledovanjem ali kupovanjem orodja moramo paziti na določene malenkosti, ki so
lahko zelo pomembne. Kladiva naj bodo pravilno zagozdena v toporišče in trdno nasajena. V
nasprotnem primeru se lahko pri zamahu sname in celo odleti.

Navodila za uporabo noža za papir
NEVARNOST PRI DELU
Urez zaradi nepazljivosti.
Urez zaradi močnega pritiskanja rezila med rezanjem.
Urez zaradi prehitrega potega rezila po začrtani črti.
Sedenje med delom oslabi pritisk roke na ravnilo in zmanjša varnost med rezanjem.
Nikoli se rezila ne vleče proti sebi, da se ne zabodemo.
Premajhen delovni prostor je nevaren zaradi prerivanja.
PRED DELOM
Priskrbimo podlago za zaščito mize, pripravimo si papir, svinčnik, kovinsko ravnilo, nož za
papir.
MED DELOM
Na list papirja s svinčnikom označimo, kje bomo zarezali.
Režemo vedno od leve proti desni (za desničarje), režemo pod kotom 30° do 45°.
Režemo vedno stoje in počasi.
Kovinsko ravnilo nastavimo ob zarisano črto, ki označuje zarez papirja, nato z eno roko
držimo kovinsko ravnilo, z drugo primemo nož za papir.
Režemo po črti ob kovinskem ravnilu.
Na kovinsko ravnilo pritiskamo toliko, da se nam ne premakne ob nastajanju reza.
Pri debelejših gradivih potegnemo večkrat z manjšo in ne enkrat z veliko močjo.
Dolžina delovnega rezila naj ne bo predolga in ne prekratka (2
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3 zareze) [25].

5.3 UČNA IZDELAVA IZDELKOV IZ PENASTE GUME
V nadaljevanju je predstavljen postopek učne izdelave 14 dekorativnih izdelkov iz penaste
gume. Razporejeni so po podpoglavjih glede na praznovanje ali običaj, ko jih lahko
izdelujemo.

V podpoglavjih so predstavljeni posamezni prazniki in običaji, ki jih običajno tekom šolskega
leta v šoli praznujemo in med pripravo na praznovanje izdelujemo različne dekorativne
izdelke. Z izdelki nato lahko okrasimo učilnico, jih uporabimo kot didaktični material, za igro,
lahko jih uporabimo kot material pri lutkovnih dramskih izvedbah, jih podarimo staršem in
prijateljem. Pomembno je, da učenci ob izdelavi izdelkov iz penaste gume razvijajo svoje
ročne spretnosti, pridobivajo delovne izkušnje, razvijajo koordinacijo gibov rok in oči, se
urijo v uporabi delovnega orodja, načrtujejo izdelavo izdelkov in ob vsem spoznavajo tudi
tehnološko dokumentacijo.

Izdelki so si med seboj zelo različni, tako po zahtevnosti izdelave, potrebnem času, ceni
končnega izdelka in ostalim že prej omenjenim kriterijem. Različni so tudi v postopkih
spajanja, obdelave materiala, možnostih končne dekoracije z uporabo premikajočih očes, žice,
gumbov, ježkov in ostalega uporabljenega materiala. Učenci tako dobijo številne zunanje
dražljaje, ki jih še dodatno motivirajo za delo in spodbudijo njihovo domišljijo, da poskusijo
izdelek kar najbolje oblikovati.
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5.3.1

Prešernov dan

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, praznujemo 8. februarja. Na ta dan se običajno po
vsej državi vrstijo proslave in prireditve v kulturnih ustanovah in organizacijah, brezplačno
lahko obiščemo muzeje in druge hrame kulture.

Tudi v šolah imamo pred praznikom pogosto na programu obisk gledališča ali muzeja, za
spremembo pa lahko lutkovno predstavo uprizorimo sami. Pa naj bo to samo znotraj razreda,
za starše ali pred celo šolo. Po modelu projekta konstruktivnega tipa je zato v nadaljevanju
predstavljen projekt, primeren za vse razrede razredne stopnje. Projekt naj bi potekal v
skupinah, učenci bi si sami izbrali zgodbo ali pravljico, ki jo želijo uprizoriti, sami si razdelijo
vloge, izdelajo svoje lutke in sceno, na podlagi zgodbe napišejo scenarij, vadijo besedilo in
igro ter jo za konec predstavijo sošolcem oz. izbrani ciljni publiki.

5.3.1.1 Predstavitev projekta
Projektna naloga se po številnih kriterijih razlikuje od tradicionalnega frontalnega pouka, zato
od učitelja zahteva več priprav in načrtovanja. Pri projektu konstruktivnega tipa je tako
pomembno predvsem, da so učenčeve aktivnosti usmerjene h konstrukciji določenega izdelka,
torej k izdelavi nekega predmeta ali načrtovanju določene akcije.

Cilj predstavljenega projekta je lutkovna predstava, ki si jo bodo v celoti zamislili, pripravili
in odigrali učenci sami. Učenci vseh razredov razredne stopnje že lahko pripovedujejo zgodbo
z lastnimi besedami, le da bo v nižjih razredih predstava krajša, izdelane lutke bodo
enostavnejše (izdelajo naprstne lutke), učenci višjih oddelkov pa pripravijo celotno zgodbo,
oblikujejo več vlog, si napišejo scenarij in se ga naučijo, izdelajo sceno, lutke na palčkah in
uprizorijo pravo lutkovno predstavo.

Izvedbo projektne naloge izvedemo po etapah, kot jih je razčlenil Frey (poglavje 2.5.3).

Za izvedbo projekta od začetka do konca bo potreben teden dni, po 2 šolski uri na dan, seveda
pa je celoten čas trajanja projekta odvisen predvsem od širine zastavljenih ciljev, pa tudi od
končne publike. Če planiramo sklepno fazo samo v razredu, bo vsekakor čas priprav precej
krajši, kot če želimo organizirati predstavo za širšo publiko.
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5.3.1.2 Naprstne lutke
Predstavitev izdelka
Naprstne lutke (slika 5.1) lahko izdelajo že učenci prvih in drugih razredov, saj je za izdelavo
potrebnih nekaj manj zahtevnih operacijskih prijemov. Končno podobo izdelka si lahko
zamislijo sami, upoštevati pa morajo osnovno podlago lutke, tulec ki si ga nataknejo na prst.
Če kateremu od učencem izdelava tulca povzroča težave, naj mu na pomoč priskoči učitelj.
Na podoben način kot so prikazane spodnje živali, lahko izdelajo tudi osebe in druge like
pravljičnega sveta. Če želimo doseči še bolj atraktivno podobo lutk, jim lahko dodamo
plastična gibljiva očesa, bleščice, volno, žico ali podobno dekorativne elemente. Potreben
material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v
prilogi 10.5.

Slika 5.1: Naprstne lutke.

Posebnosti in uporaba
Naprstne lutke so lahko zelo dober motivacijski pripomoček, še posebno, ko si jih učenci
izdelajo sami. Izdelava lutke je hitra in enostavna, oblikovati pa je mogoče najrazličnejše
motive. Primerne so predvsem za učence nižjih razredov, saj so enostavne za uporabo in
rokovanje, medtem ko za upravljanje lutke na palčki potrebujejo že nekaj znanja in osvojenih
spretnosti. Navodila za izdelavo s priporočenimi merami za tulec so v prilogi.
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5.3.1.3 Lutke na palici
Predstavitev izdelka
Izdelava lutk na palčki (slika 5.2) je primerna za učence četrtih in petih razredov. Oblikovati
je mogoče številne živali, ljudi, drevesa in ostale motive, le uporabiti moramo nekoliko
domišljije. Za idejo, kako lutko izdelati, lahko pobrskamo tudi po internetu, saj so objavljene
številne slike lutk. Pri izdelavi si pomagamo tudi z ilustracijami iz izbrane zgodbe ali
pravljice. Oblikovanje ene lutke nam bo vzelo vsaj dve šolski uri, saj moramo upoštevati, da
se mora najprej dobro posušiti barva na kroglici. V prilogi je predstavljen natančen postopek
izdelave rdeče kapice. Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za
izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.6.

Slika 5.2: Lutke na palici.

Posebnosti in uporaba
Kot je razvidno iz zgornje slike, na podoben način lahko oblikujemo osebe, volka in ostale
junake. Učenci bodo potrebovali precej spretnosti in natančnosti, če želijo, da je njihova lutka
čim bolj resnična, obenem pa se lahko urijo tudi v šivanju, uporabi luknjača in kladiva,
pletenja in drugih operacijskih postopkih. Če želimo izdelavo poenostaviti in tudi poceniti,
lahko namesto tulca izdelamo lutke tudi iz dveh plasti penaste gume, kjer v sredino vstavimo
bukovo palico premera 2 mm. Na ta način so na sliki izdelana drevesa. Scena Rdeče kapice je
izposojena iz poglavja Gregorjevo, kjer je predstavljena podrobna izdelava hiške iz penaste
gume.
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5.3.2

Valentinovo

Sv. Valentin, ki praznuje 14. februarja, velja za zavetnika ljubezni. Valentinovo se je kot
praznik zaljubljencev začelo praznovati šele po prvi svetovni vojni in praznik je tako postal
del evropske mode. Praznovanje in obdarovanje z voščili, srčki, rožami, bombonjerami in
dobrimi željami je sprva zaživelo v Angliji, se nato preselilo čez lužo v Ameriko in se
nazadnje razširilo še po preostali Evropi.

Tudi v šoli se zato spomnimo na tiste osebe, ki jih imamo radi in jih obdarimo z malimi
darilci, najlepše presenečenje je namreč tisto, ki je unikatno in ročno izdelano.
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5.3.2.1 Valentinov srček
Predstavitev izdelka
Za valentinovo z učenci izdelamo voščilnice v obliki srčka (slika 5.3), znotraj katerih je
simpatično sporočilo, namenjeno obdarovancu. Izdelava izdelka je enostavna in primerna za
učence prvega in drugega razreda, saj znajo obliko srca narisati že najmlajši učenci. Vse
nadaljnje postopke izdelave lahko vsak učenec prilagodi svojim sposobnostim in zmožnostim,
le posvetila bo moral verjetno v prvem razredu napisati učitelj. Ob izdelovanju izdelka učenci
spoznajo nov način obdelave penasta guma pene, in sicer spajanje s šivanjem. Obenem se
urijo v natančnosti ob obrisovanju šablone in striženjem s škarjami. Predviden čas izdelave
izdelka je ena šolska ura. Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za
izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.7.

Slika 5.3: Valentinov srček.

Posebnosti in uporaba
Izdelava valentinovega srčka
ka je zasnovana na delovni nalogi, učenci imajo priložen
operacijski list z navodili za izdelavo izdelka po korakih. Kot omenjeno, učencem prvega
razreda delo olajšamo tako, da jim posvetilo napiše učitelj. Nekateri bodo imeli težave tudi pri
vdevanju volnee v šivankino uho.

Preden učenci začnejo z izdelovanjem srčka, jim demonstriramo tehniške postopke in jih
opozorimo na varnost pri delu. Posebej pozorni smo na uporabo škarij in šivanke,
š
da se ne bi
kdo od učencev urezal ali zbodel.
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5.3.3

Pust

Zakaj bi za praznovanje pusta kupovali drage maske, ko jih lahko izdelamo povsem sami. V
nadaljevanju sta zato predstavljeni dve možnosti, enostavnejša maska je izdelana v
dvodimenzionalnem prostoru, ki jo lahko uporabimo v 2. ali 3. razredu. Drugo, maska z
zastiralom, lahko izdelajo učenci 4. ali 5. razreda, saj je za izdelavo potrebno že nekaj
predznanja, konstruiranja in zelo natančna izdelava. Ideji lahko uporabimo tudi pri dramskih
uprizoritvah in si sami oblikujemo kostume.

5.3.3.1 Pustna maska
Predstavitev izdelka
Izdelavo masko (slika 5.4) lahko že učencem nižjih razredov predstavimo kot konstrukcijsko
nalogo, saj za izdelavo ne potrebujemo zahtevnega tehničnega načrtovanja ali zahtevnejših
operacijskih prijemov. Zato jih lahko spodbudimo k kreativnemu razmišljanju in jih
postavimo pred problem, naj masko izdelajo tako, da bodo skoznjo lahko gledali – načrtovati
in izrezati morajo torej 2 odprtini za oči. Nekaj težav imajo lahko pri kovičenju, zato naj
učitelj že pred izdelavo demonstrira uporabo ušesnih klešč, med izdelavo pa naj bo učencem
na voljo za pomoč, če klešč ne bodo zmogli sami stisniti. Masko končajo v dveh šolskih urah.
Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so
predstavljeni v prilogi 10.8.

Slika 5.4: Pustna maska.
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Posebnosti in uporaba
Posebnost izdelka je predvsem v tem, da tudi učencem nižjih razredov predstavimo delo po
konstrukcijski nalogi. Načrtovanje sicer ni zahtevno, vseeno pa zahteva od učencev nekaj več
zbranosti in razmišljanja korak vnaprej. Le tako se bo namreč maska prilegala obrazu,
odprtine za oči bodo na svojem mestu, maska bo dovolj široka, kovica mora biti vsaj 1 cm
odmaknjena od roba maske, da se penasta guma ne strga, itd. Masko lahko uporabijo za
praznovanje pusta, za šolske predstave ali za igro.

5.3.3.2 Pustna kapa
Predstavitev izdelka
Pustna kapa (slika 5.5) je še eden od izdelkov, ki ga lahko uporabimo ob praznovanju pusta
ali ob ostalih igrah vlog. Izdelava izdelka je predvidena za višje razrede razredne stopnje, saj
je konstrukcija dokaj zahtevna. Predvsem je težko uloviti/določiti naklon med kapo in
zastiralom tako, da dobi izdelek tridimenzionalno obliko. Ta del bo učencem najverjetneje
predstavljal največjo težavo, a z nekaj preizkušanja in logičnim razmišljanjem verjamem, da
jim bo uspelo. Celotna izdelava je daljša, predvsem ker potrebuje natančen načrt in omenjenih
težav z naklonom zastirala, pustno kapo bi učenci lahko končali v dveh do treh šolskih urah.
Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so
predstavljeni v prilogi 10.9.

Slika 5.5: Pustna kapa.
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Posebnosti in uporaba
Pustna kapa z zastiralom je, glede na proces izdelave, najzahtevnejši izdelek v tem
diplomskem delu, zato ga po metodi konstruktivne naloge uporabite šele v četrtem ali najbolje
v petem razredu. Ker pa je izdelek zelo uporaben tudi v druge namene, v prilogi vseeno
dodajam tudi model izdelave race. Učencem bo izdelava predstavljala izziv, še posebno če
bodo želeli najti tisti pravi naklon zastirala, prav tako bodo spoznali, na je najlažji način, kako
ujeti na naklon, prav s spajanjem z zatičem. Ostali operativni procesi niso zahtevni, pozornost
morajo posvetiti le še kovičenju in pravilni uporabi ušesnih klešč. Po opravljeni nalogi naj
učitelj vodi še analizo in oceno izdelka, učenci pa naj iščejo pomanjkljivosti in prednosti
posamezne kape ter predstavijo izboljšave, ki bi jih lahko še vnesli v izdelavo.

5.3.4

Dan žena

8. marec je spomin na velike ženske demonstracije v ZDA, ko so ženske zahtevale splošno
volilno pravico ter zaščito zase in svoje otroke. V Sloveniji se je praznovanje začelo v
obdobju med obema vojnama, ko so obdarovali predvsem zaposlene ženske, kasneje se je
razširilo na celotno družbo in dane na ta dan praznujemo vse ženske in matere.

6.3.4.1 Roža v lončku
Predstavitev izdelka
Običajno se ženskam za njihov praznik pokloni cvet, zato bi tudi z učenci v šoli, namesto
klasičnih voščilnic, raje izdelali rože v lončku iz penaste gume (slika 5.6). Ker pride rožica
precej visoka, penasta guma ni dovolj trden material, da bi sam nosil celotno konstrukcijo, jo
bomo v notranjosti učvrstili z tanko leseno paličico (priporočljiv premer od 3 mm do 5 mm).
Da izdelavo rožico še nekoliko otežimo in tako učenci razvijajo še druge spretnosti, dodamo
še šivanje oz. dekoracijo izdelka s prejico (za gobeline). Rožice izdelajo po delovni nalogi in
so primerne za tretji in četrti razred. Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni
postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.10.
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Slika 5.6: Roža v lončku.

Posebnosti in uporaba
Pri izdelavi je uporabljenih več različnih operacijskih postopkov, številni učenci bodo
verjetno prvič uporabljali luknjač in kladivo, zato naj učitelj pred izdelavo demonstrira
uporabo orodja. Rožice lahko uporabimo tudi za okrasitev razreda ali drugih prostorov. Za
podlago lahko uporabimo ekspandirani polistiren debeline 20 mm in rožice z bukovimi
palicami premera 2 mm zapičimo v podlago ali v leseno desko izvrtamo nekaj lukenj premera
2 mm in jih nato vstavimo vanje.

5.3.5

Gregorjevo

Gregorjevo, ki ga praznujemo 12. marca, je dan ko se ženijo ptički, ki so se snubili na
valentinovo. Na gregorjevo se je predvsem po nekaterih krajih po Gorenjski (Tržič, Železniki,
Kropa) ohranil običaj, da v vodo na predvečer praznika spustijo osvetljene ladjice, splave, na
katerih so lesene ali kartonaste hišice in cerkvice. V teh krajih so bile zelo močno razvite
nekatere obrti in obrtniki so iz veselja, da se je dan spet začel daljšati in jim ob večerih ne bo
potrebno več delati ob svečah in lučeh, v vodo spuščali plavajoče hiške.
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5.3.5.1 Plavajoče hiške

Predstavitev izdelka
Namesto kartonastih ali lesenih hišk lahko z učenci petih razredov izdelamo miške iz penaste
gume (slika 5.7). Izdelava poteka po delovni nalogi, kjer učenci najdejo predvsem navodila,
kako izdelati dovolj trdno ogrodje hiške, oblika hiške in dekoracija samega splava pa je
prepuščena njihovi domišljiji. Izdelava je zahtevna predvsem zaradi težavnega sestavljanja,
saj bodo potrebovali precej spretnosti, natančnosti in potrpljenja. Do končnega izdelka bodo
potrebovali približno štiri šolske ure, poleg penaste gume pa potrebujemo tudi ploščo iz
ekspandiranega polistirena (stiropor, približno 20 mm debeline) ter bukove palice premera 2
mm. Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so
predstavljeni v prilogi 10.11.

Slika 5.7: Plavajoče hiške.

Posebnosti in uporaba
Izdelava hiške po tej metodi je primerna za najbolj spretne učence, ostalim bi lahko sestava
povzročila nekaj težav, še posebno če posameznih delov med seboj niso natančno izrezali. Če
želimo hiške iz penaste gume izdelati tudi v nižjih razredih, lahko za osnovo uporabimo na
primer škatlo za čevlje ali ostalo kartonasto odpadno embalažo, jo oblikujemo v hiško in nato
oblepimo z penasto gumo, še vedno pa lahko sami izdelajo smrečice, drevesa in ostalo
dekoracijo. Z izdelavo hiške se učenci srečujejo z osnovami prostorskega oblikovanja in
arhitekture, zato izdelavo lahko združimo z likovnim poukom.
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5.3.6

Materinski dan

Materinskega dne po svetu ne praznujejo istočasno, v Sloveniji imamo praznik posvečen
vsem mamam 25. marca, na dan Marijinega oznanjenja. Podobno kot za dan žena, svoje
mame običajno obdarujemo z rožico, čestitko ali kakšno drugo malenkostjo, s katero jim
povemo, da jih imamo radi.

5.3.6.1 Košarica
Predstavitev izdelka
Našim mamam lahko njihov praznik polepšamo s cvetlico, ki jo prinesemo v lični košarici
izdelani iz penaste gume (slika 5.8). Tako bomo našemu darilu dodali še osebno noto.
Košarica je v celoti izdelana iz penaste gume, posamezni deli so med seboj zlepljeni z
obojestranskim lepilnim trakom. Učenci četrtih ali petih razredov jo oblikujejo po navodilih iz
delovne naloge, izdelava jim bo vzela dve šolski uri. Potreben material, orodje in pripomočki
ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.12.

Slika 5.8: Košarica.

Posebnosti in uporaba
Košarica ob natančni izdelavi namreč prenese kar nekaj teže, zato vanjo zlahka postavimo
manjši cvetlični lonček. Napolnite jo lahko tudi z bomboni ali kakšnim drugim drobnim
presenečenjem. Uporabljeni operacijski postopki niso zahtevni, saj so uporabljeni le rezanje,
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sestavljanje in lepljenje z lepilnim trakom, vseeno pa izdelka ne priporočam v nižjih razredih,
saj morajo biti vsi ti postopki izvedeni zelo natančno, saj bi drugače košarica izgubila svojo
trdnost. Če dno košarice namreč ni natančno ojačeno, lahko lepilni trak pod težo lončnice
popusti in se dno odlepi od roba, lahko se strga ročaj košarice, če je pretanek ali ni dovolj
trdno pritrjen.

5.3.7

Velika noč

Velika noč je najstarejši in največji krščanski praznik, a jo tudi v nekatoliških družinah
pogosto praznujejo z izdelovanjem pirhov, bolj praznično obloženo mizo, z dekoracijo
prostora z zajčki, kokoškami, racami. Zato se tudi v razredu učitelji pogosto odločijo, da temu
prazniku posvetijo nekaj pozornosti, običajno prav z izdelavo dekorativnih predmetov, ki jih
učenci nato odnesejo domov in z njimi okrasijo stanovanje. V nadaljevanju zato predstavljam
dva izdelka, prvi, vesele kokoške, je enostavnejši in primeren za izdelavo v nižjih razredih,
drugi, velikonočna stojala, pa zahteva že nekaj načrtovanja in precej natančnosti, zato ga
priporočam za četrti ali peti razred, saj ga izdelajo po navodilih konstrukcijske naloge.

5.3.7.1 Vesele kokoši
Predstavitev izdelka
Kot že omenjeno, izdelava veselih kokoši (slika 5.9) je zaradi nezahtevnosti primerna za prvi
in drugi razred. Zasnovana je na podlagi delovne naloge z navodili za izdelavo in nekaj
napotki. Osnova vsake kokoši je trup, učence pred začetkom izdelave opozorimo tudi na vse
dele kokoši: oči, krono, peruti, noge in kljun, zato kot cilj postavimo, da ima vsak izdelek vse
te dele. Končna oblika torej ni natančno določena in pušča učencem dokajšnjo mero
kreativnosti in domišljije, tako pri oblikovanju delov telesa kot pri dekoraciji same kokoši.
Učenci se ob izdelavi spoznajo tudi z oblikovanjem žice, ki pa naj nikakor ne bo debelejša od
0,6 mm, saj bi to onemogočilo zvijanje žice s prsti, rokovanje s kleščami pa je za prva dva
razreda prezahtevno. Žico lahko nadomestimo tudi z debelejšo volno. Za izdelavo veselih
kokoši bo potrebno veliko natančnosti, saj so posamezni sestavni deli majhni in bodo z
izdelavo učenci krepili svojo fino-motorične sposobnosti. Potreben material, orodje in
pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.13.
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Slika 5.9: Vesele kokoši.

Posebnosti in uporaba
Izdelki so namenjeni za izdelavo ob pripravah na praznovanje velike noči. Z njimi lahko
okrasimo razred, jim na hrbtni strani dodamo okrasni trak za zavijanje daril širine 5 mm ali
laks in poljubne dolžine ter jih obesimo, lahko jih uporabimo tudi za dekoracijo velikonočne
košarice. Namen naloge je, da učence spodbudimo, naj izdelajo čim bolj kreativne in
domišljijske kokoši, najrazličnejših oblik in barv. Posebnost izdelka je tudi oblikovanje žice,
saj se bodo verjetno s to tehniko srečali prvič. Zato naj učitelj že pred začetkom dela čim
natančnejše poda navodila za delo in rokovanje z materialom, poudari naj, da je za
oblikovanje pomembna debelina žice, saj je oblikovanje debelejše žice mogoče le s kleščami.
Pri naši kokoših je bila uporabljena žica debeline 0,5 mm.

5.3.7.2 Velikonočni objem (držalo za pirhe)
Predstavitev izdelka
Izdelava velikonočnega objema (slika 5.10) je zahtevnejša, kar je tudi značilno za vse
tridimenzionalne izdelke. Učenci najprej naredijo načrt celotnega izdelka, najbolje kar iz
papirja, in pri tem upoštevajo, da se mora držalo prilegati jajcu, da mora samostojno stati na
tleh oz. na mizi, dodati morajo še ostale dele živali poleg trupa. Jajce je lahko spredaj ali
zadaj, za žival pa naj bi si izbrali katero od tradicionalnih živali, ki se pojavljajo ob
velikonočnem času, zajčka, raco, kokoš, piščančka ali petelina. Izdelava poteka po
konstrukcijski nalogi predvidoma naj bi jo končali v dveh šolskih urah. Poleg penaste gume
lahko uporabijo za dekoracijo tudi premikajoče oči, žico ali kateri drug material. Potreben
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material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v
prilogi 10.14.

Slika 5.10: Velikonočni objem (držalo za pirhe).

Posebnosti in uporaba
Izdelava izdelka je namenjena uporabi v konstrukcijski nalogi, sam morajo samo izdelati načrt
izdelka, predvideti velikost »objema« da se bo prilegal jajcu, upoštevati, da mora biti spodnji
rob raven, da bo končni izdelek lahko samostojno stal, poleg tega morajo poznati tudi samo
žival, da lahko izdelajo tudi ostale elemente (glavo, noge, kljun…). Učence spodbudimo, da
izdelajo različne izdelke, naj razmišljajo, kako bi bilo jajce lahko pospravili spredaj ali zadaj,
kako bi na različne načine vpeli posamezne elemente v izdelek. Izdelke naj po končani tudi
ocenijo in rangirajo ter razmislijo, kako bi jih še lahko izboljšali in dopolnili.

5.3.8

Dan samostojnosti in dan neodvisnosti

Dan državnosti praznujemo 25. junija. Na ta dan obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko
je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti
Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsako leto na
predvečer praznika poteka v spomin tudi praznovanje na Trgu republike v Ljubljani.
Dan samostojnosti in enotnosti praznujemo 26. decembra, ko se spominjamo razglasitve
rezultatov plebiscita, na katerem je okoli 95 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali
naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« odgovorilo pritrdilno. S to
razglasitvijo se je začela osamosvojitev Slovenije.
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Ker se mi zdi, da premalo poznamo zgodovino Slovenije ter slovenske državne simbole, sem
se odločila, da bi učencem podala kot eno izmed nalog tudi izdelavo slovenske zastave ali
grba. Podatke in podrobnosti pa bi si poiskali sami ali po skupinah na internetu in v knjižnici.

5.3.8.1 Državni simboli
Predstavitev izdelka
Ob praznovanju državnih praznikov lahko v učencih vzbudimo nekaj domoljubja in narodne
zavednosti, zato sem se odločila, da bi izdelovali državne simbole po metodi intarzije, le da bi
namesto lesa uporabili različne barve penaste gume (slika 5.11). Učenci naj se po navodilih
konstrukcijske naloge sami v knjižnici ali po internetu dokopljejo do podatkov o državnih
simbolih in si izdelajo načrt dela in motiva. Celoten proces, iskanje podatkov ter izdelava
intarzije, naj bi učenci zaključili predvidoma v treh do štirih šolskih urah. Potreben material,
orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v prilogi 10.15.

Slika 5.11: Državni simboli.

Posebnosti in uporaba
Intarzija je na izmed najzahtevnejših tehnik oblikovanja penaste gume, saj potrebujemo ob
izdelovanju precejšno mero preciznosti, natančnosti in potrpežljivosti, še posebno, če so
posamezni delčki zelo majhni, zato jo primerna šele za učence četrtih in petih razredov.
Težave so predvsem z izrezom majhnih kosov, saj je penasta guma mehka pena in se nam
lahko pod še tako ostrim skalpelom izmika in leze. Rešitev te težave je, da narišemo
73

posamezne dele nekoliko večje ali motiv nekoliko poenostavimo – npr. namesto zvezdic pri
grbu izrežemo le majhne pikice, pri nekoliko večjem grbu lahko z luknjačem izsekamo tri
krogce premera 2 mm. Posebno pozornost naj učitelj pred izdelavo nameni tudi demonstraciji
varne uporabe skalpelov!

Po aktivnosti ne smemo pozabiti na evalvacijo izdelkov. Učenci naj svoj izdelek predstavijo,
povedo kako so se lotili izdelave, iščejo naj pomanjkljivosti in prednosti svojega motiva in
strategije dela. Izdelke na koncu razstavimo ob državnem prazniku.
Intarzija - beseda izvira italijanskega jezika (intarsiare - vstaviti, vlagati) in predstavlja
tehniko okraševanja površin z vnosom okraskov ali različnih kosov lesa, kovine, slonovine,
itd. v površino. Največkrat se intarzije izdeluje iz različnih vrst lesa, z vstavljanjem delcev
lesa oreha, ebonovine, mahagonija in hruškovega lesa, saj ima vsak od njih svojo značilno
barvo. Najpogostejši so motivi geometrijskih oblik, različni rastlinski ornamenti in številke.
V prvi fazi so mojstri intarzije izdelovali samo za cerkveno pohištvo – za sedeže, omare,
tabernaklje, kasneje se je dejavnost razširila še na posvetno umetnost, danes

se tako

pojavljajo predvsem na različnih kosih pohištva, v vratih in v parketu [25]. Primer intarzije iz
lesa je prikazan na sliki 5.12.

Slika 5.12: Intarzija iz lesa [25].
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5.3.9

Noč čarovnic

Noč čarovnic je sicer star angleški običaj, ki se je v zadnjem času prenesel tudi k nam. Ob
sprejetju krščanstva so Angleži 1. november imenovali »večer vseh svetih« (All Hallow
Even), od tu je nato nastalo bolj znano poimenovanje običaja - halloween. Na noč čarovnic
so se ljudje našemili, velike rumene in oranžne buče so najprej izdolbli, vanje zarezali oči,
nosnice, režeča usta ter jih posadili na glavo, trup pa ogrnili z belo rjuho, nato pa hodili okrog
in odganjali zle duhove. Pri nas smo običaj prevzeli v tej meri, da v takšne izdolbene buče
vstavimo svečko in jih postavimo pred vhod ali na okenske police, zraven pa postavimo še
kakšno čarovnico, da se bodo duhovi ognili naši hiši.

5.3.9.1 Čarovnice
Predstavitev izdelka
Za noč čarovnic lahko namesto izrezovanja buč izdelamo strašne čarovnice. Končni izdelek je
figurica čarovnice (slika 5.13), zraven priložimo še kakšno manjšo izrezano bučo ter svečke,
in dobimo čudovito dekoracijo mize ali prazničnega pogrinjka. Čeprav je izdelava planirana
po delovni nalogi, je čarovnica primerna šele za učence četrtega ali petega razreda, saj je
poleg natančnega rezanja s škarjami in skalpelom, kombiniranega lepljenja z obojestranskim
lepilnim trakom in lepilom ter uporabe šestila, potrebno še precej spretnosti v sestavljanju.
Učencem lahko po želji predstavimo tudi tehniko dekoracijo izdelka z bleščicami, da se bodo
naše čarovnice lesketale ob soju sveč in ustvarjale še bolj strašno vzdušje v prostoru. Potreben
material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so predstavljeni v
prilogi 10.16.

Posebnosti in uporaba
Čarovnica je samostoječa lutka, s katero bodo učenci pridobili kar nekaj novih spretnosti, saj
je sestavljena in kopice manjših elementov, ki jih je potrebno natančno sestaviti v celoto.
Namesto čarovnice lahko na podoben način ustvarimo tudi druge lutke za različne priložnosti,
če je izdelava prezahtevna, izpustimo podrobnosti izdelave glave in jo samo porišemo s
flomastri. Vseeno pa spodbudimo učence, da se pri izdelavi čim bolj potrudijo in jim ne
ponudimo takoj lažje alternative. Spodbujamo tudi njihove lastne ideje in kreativnost, pustimo
jim čim več svobode pri oblikovanju, pri izbiri barv in dekoracije. Z izdelki na koncu
oblikujemo čarovniški kotiček, dodamo izrezane buče, oblikujemo še kakšno metlo in črno
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mačko in smo pripravljeni na praznovanje noči čarovnic. Ne pozabimo učencev opozoriti, da
ob praznovanju, tako doma kot v šoli, ne smejo puščati prižganih sveč brez nadzora.

Slika 5.13: Čarovnice.

5.3.10 Advent, božič in novo leto

Praznovanje božiča se začne že v adventu, štiri nedelje pred 25. decembrom. Simbol adventa
je venček z vijoličastim trakom in štirimi svečkami, za vsako nedeljo ena. V tem času
običajno začnemo tudi s pripravami na praznovanje božiča in novega leta, z okraševanjem
hiše in ostalih prostorov, v kuhinji zadiši po cimetu in pomarančah, iz radia se slišijo znani
božični napevi, prav za božič pa nam pravljično čarobno vzdušje pričarajo še:
bela omela kot simbol zimskega sončnega obrata in je zaščitnica pred čarovnicami.
Vsem je verjetno poznan običaj, da se morata dva poljubiti, če stojita pod belo omelo.
smrečica ali božično drevesce, ki je simbol prebujanja novega življenja, odganja
demone in pomeni dobro voljo.
jaslice kot simbol družinskega praznovanja.
pesem Sveta noč, ki je nastala ob božiču leta 1818 in je danes prevedena v več kot 300
jezikov.

Božiču sledi še burno praznovanje novega leta ob žvenketu kozarcev, polnih krožnikih,
ognjemetu, glasni glasbi in novoletnih zaobljubah. Nekoč pa so si prestop novega leta krajšali
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s številnimi igrami, saj so poskušali v novo leto stopiti čim boljše volje, saj so verjeli, da bodo
tisto, kar počnejo za novo leto, potem delali celo leto.

5.3.10.1

Okraski za novoletno jelko

Predstavitev izdelka
Obeske za novoletno jelko lahko izdelujemo že v prvem in drugem razredu osnovne šole, saj
si poljubne motive učenci lahko narišejo samo, obrišejo lahko modelčke za piškote, prerišejo
iz voščilnic ali jih poiščejo kje drugje. Vsak si lahko delo prilagodi glede na svoje
sposobnosti, tisti z manj razvitimi motoričnimi in likovnimi sposobnostmi bodo tako izdelali
enoplastne okraske, ostali lahko oblikujejo dvoplastne obeske, jih ob robu obšijejo z nitjo, jih
okrasijo z gumbki, perlicami ali drugim ponujenim materialom (sliki 5.14 in 5.15). Vsak
učenec naj si izdela več okraskov in naj pri tem uporabi različne tehnike dekoracije izdelka.
Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so
predstavljeni v prilogi 10.17.

Slika 5.14: Enoplastni okraski.
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Slika 5.15: Dvoplastni okraski.

Posebnosti in uporaba
Okraske za novoletno jelko lahko učenci izdelujejo med poukom, v podaljšanem bivanju ali
celo med odmorom, saj je izdelava hitra in enostavna. Navodila za delo po delovni nalogi so
priložena v prilogi. Vsak lahko oblikuje okraske po svojem okusu in jih okrasi po svojih
idejah. Učitelj naj bo previden le pri delitvi materiala, saj se perlice in gumbki lahko hitro
raztresejo po celem razredu, pobiranje pa je izredno nerodno, saj so posamezni elementi zelo
majhni. Pri okraševanju razreda pred božičem nato vse obeske zberemo in skupaj z učenci
okrasimo novoletno smrečico in razred.

5.3.10.2

Angelčki

Predstavitev izdelka
Angelčki so še eden od motivov, ki jih v božičnem času pogosto srečujemo kot dekoracijo
prostorov. Izdelava naših letečih angelčkov (slika 5.16) je preprosta, ob nekaj pomoči jih
lahko izdelajo tudi mlajši učenci, če želimo, da celega izdelajo sami, pa jih priporočam za
tretji ali četrti razred. Nakup materiala nam bo nekoliko bolj kot pri ostalih izdelkih izpraznil
denarnico, saj za vsakega angelčka potrebujemo kroglico (premera 20 mm) in jajček (velikosti
50 mm) iz ekspandiranega polistirena (stiropor), ki jih najdemo v hobby & art trgovinah,
potrebujemo pa tudi bucike, slamo, zlat ali srebrn sprej, perlice, laks ter penasta guma.
Navodila za delo po delovni nalogi so v prilogi, do končnega izdelka pa pridemo v eni šolski
uri. Potreben material, orodje in pripomočki ter delovni postopki za izdelavo izdelka so
predstavljeni v prilogi 10.18.
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Slika 5.16: Angelčki.

Posebnosti in uporaba
Pri angelčkih gre za zanimivo kombiniranje dveh različnih materialov, ekspandiranega
polistirena ter penaste gume, v kombinaciji s slamo in perlicami. Končni izdelek je zato še
nekoliko bolj interesanten za učence, saj se verjetno z nobenim od njih v šoli pri vsebinah
tehniškega izobraževanja ali likovnem pouku ne srečajo prav pogosto. Zdi se mi prav, da
učencem med šolskim letom predstavimo čim več različnih materialov, tehnik oblikovanja,
pripomočkov in orodja, pa tudi različnih načinov dela, in angelčki vsekakor predstavljajo
učencem nek nov izziv. Končni izdelek je lahko tudi simpatično novoletno darilo, pa tudi
poživljajoč okrasek novoletni smrečici ali praznično pogrnjeni mizi.
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6 DISKUSIJA
Za izdelovanje izdelkov iz penaste gume je potrebno sodelovanje učitelja in učencev. Naloga
učitelja je, da pred pričetkom dela predstavi material oz. materiale, iz katerih bodo ustvarjali,
pokaže vsa orodja in pripomočke, ki jih bodo med delom potrebovali, in ob tem tudi
demonstrira varno delo z njimi, nato pa poda še natančna navodila za delo in reševanje
zastavljenih nalog. Med izdelovanjem spremlja delo učencev, jim pomaga in jih usmerja do
realizacije ciljev. Učenci bodo med delom spoznali lastnosti penaste gume in ostalih
uporabljenih materialov, naučili se bodo pravilne uporabe orodja, reševali zastavljene naloge
in probleme, se urili v različnih delovnih postopkih in razvijali finomotoriko, čut za
oblikovanje in estetiko, pridobivali delovne navade ter mnogo več.

6.1 Realizacija ciljev
V nadaljevanju je po posameznih odstavkih predstavljeno, na kakšen način in s kakšnimi
rešitvami smo dosegli zadane cilje C 1

C 6 iz poglavja 1.2.

C 1: Predstaviti različne strategije učnega dela pri tehniški vzgoji na razredni stopnji
(delovna, konstrukcijska in projektna naloga).
Cilj je bil dosežen s študijem primarnih in sekundarnih virov in literature. Strategije učnega
dela pri tehniški vzgoji so predstavljene v poglavju 3.

C 2: Predstaviti primernost in uporabnost penaste gume za učno delo na razredni
stopnji.
Cilj je bil dosežen v poglavju 3.4, kjer so na podlagi različnih virov in literature predstavljeni
argumenti, zakaj je penasta guma primerna za uporabo in izdelovanje izdelkov na razredni
stopnji osnovne šole.

C 3: Predstaviti različne tehnike spajanja ter primerna orodja in pripomočke za
oblikovanje penaste gume.
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Cilj je bil dosežen, ko smo pri izdelovanju izdelkov iz penaste gume iskali in uporabljali
različne tehnike spajanja in pripomočke za oblikovanje, vsi pa so povzeti in še predstavljeni
tudi v poglavjih 3.5.1 in 3.5.2.

C 4: Predstaviti aktivnosti, ki so potrebne za pripravo, izvedbo in vrednotenje
praznovanja v šoli.
Cilj je bil dosežen v poglavju 4.2.2, kjer so opisane dejavnosti, ki pomagajo učitelju pri
pripravi na praznovanje, ter cilji, ki naj bi jih učenci dosegli med praznovanjem.

C 5: Zasnovati kriterije učne izdelave ter samostojno izdelati 14 izdelkov tehnične
ustvarjalnosti na tematiko praznikov in običajev.
Cilj je bil dosežen, kriteriji in končni izdelki so predstavljeni v poglavju 5, vsi izdelki pa se
nanašajo na posamezne praznike, ki jih običajno med šolskim letom praznujemo.

C 6: Ovrednotiti izdelke in prikazati, kateri izdelki so primerni za izdelavo na
posamezni razredni stopnji, opisati način izdelave ter potreben čas, strošek ter
potrebne materiale za izdelavo.
Cilj je bil dosežen, vsi izdelki so umeščeni v primeren razred za izdelavo, v prilogi so opisana
navodila za delo, dimenzije in natančni postopki izdelave posameznih izdelkov. Čas izdelave,
stroški, dimenzije, potreben material in še nekaj lastnosti posameznih izdelkov je za lažjo
predstavo in izbiro strnjenih tudi v preglednici 5.1.

6.2 Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja
Med izdelavo posameznih izdelkov smo prišli tudi do odgovorov na zastavljena raziskovalna
vprašanja RV 1

RV 3 iz poglavja 1.2.

RV 1: Ali je penasta guma primerna za izdelavo izdelkov 3Drazsežnosti in če da, katere
so posebnosti pri izdelavi?
Penasta guma je primerna za izdelavo izdelkov 3D-razsežnosti, to je dokazano tudi z nekaj
izdelki iz poglavja 5.3. Pri izdelavi je potrebno natančno predvideti, kakšen bo končni izdelek
in izdelati natančen načrt. Priporočeno je, da posamezne dele izdelka najprej izrežemo iz
tršega papirja in jih sestavimo, da se že pred prehodom na penasto gumo pokažejo morebitne
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pomanjkljivosti načrta. Ko odpravimo napake, posamezne elemente izdelka prenesemo na
penasto gumo, kjer pred spajanjem izdelek še enkrat sestavimo in preverimo ustreznost delov.
Penasta guma ima namreč drugačne fizikalne in tehnološke lastnosti kot papir, zato se
odstopanja lahko pojavijo šele v tej fazi. Ko smo zadovoljni z obliko izdelka, lahko
nadaljujemo s spajanjem.

RV 2: Katera tehnika/tehnologija spajanja materialov je najučinkovitejša pri šolski
izdelavi izdelkov iz penaste gume (lepilo, obojestranski lepilni trak, kovice, ježki)?
Vse omenjene tehnike/tehnologije spajanja materialov so primerne za spajanje penaste gume,
toda pred odločitvijo, katero bomo v dotičnem izdelku uporabili, moramo predvideti namen
uporabe končnega izdelka. Pri kovicah in ježkih je odločitev enostavna; kovice uporabimo, ko
potrebujemo močan točkovni spoj (primer je pustna kapa v poglavju 5.3.3.2), ježke pa takrat,
ko želimo izdelek odpirati in zapirati (torbica, denarnica) ali če želimo izdelku med uporabo
menjati posamezne elemente. Pri lepilu in obojestranskem lepilnem traku je bila odločitev pri
planiranju izdelka težja, toda med izdelovanjem različnih izdelkov in uporabo obeh tehnik
smo prišli do določenih zaključkov. Pri tridimenzionalnih izdelkih je primernejše lepilo, saj
zlepljeni spoj ostane trden, pri obojestranskem lepilnem traku je namreč po nekaj dneh lepilo
popustilo so se posamezni elementi odlepili. Pri dvodimenzionalnih izdelkih in pri spajanju
ravnih površin ni prihajalo do razlik pri uporabi ene ali druge tehnike. Obojestranski lepilni
trak je po drugi strani idealen za vezavo ojačenih delov izdelkov, uporabili smo ga pri izdelavi
dna košarice (poglavje 5.3.6.1) in s tem dobili izredno močno in trpežno konstrukcijo, kar
nam samo z uporabo lepila ne bi uspelo.

RV 3: S kakšnimi tehničnimi/tehnološkimi težavami se najpogosteje srečamo ob
izdelovanju izdelkov iz penaste gume in kako jih lahko uspešno rešimo/odpravimo?
Med izdelovanjem izdelkov iz penaste gume smo naleteli na težave pri izbiri primerne tehnike
spajanja, kar je že pojasnjeno v odgovoru na RV 2.

Težave smo imeli pri izdelovanju državnih simbolov z intarzijo (poglavje 5.3.8.1); najprej pri
izrezovanju drobnih elementov grba, saj je s škarjami izrez izredno zahteven, z nožem
skalpelom pa se nam penasta guma nekoliko izmika in je natančen izrez drobnih delov skoraj
nemogoč. V tem primeru je najboljša rešitev, da vzorec nekoliko poenostavimo ali stiliziramo
in se tako izognemo nenatančnemu izrezu. Še posebno za mlajše učence so primernejši večji
kosi enostavnejših oblik, ki jih lahko izrežejo s škarjami, saj je izrez z nožem skalpelom tudi
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iz vidika varnosti pri delu zanje neprimeren. Druga težava pri izdelavi intarzij je bila izbira
podlage. Pri enem izdelku smo za podlago uporabili list iz koledarja, a se je končni izdelek na
robovih zvijal, saj mu podlaga ni dala dovolj trdnosti. Zato smo pri ostalih izdelkih uporabili
podlago iz kartona in s tem težavo odpravili.

Pri lutkah na palici (poglavje 5.3.1.3) nismo vedeli, kako izdelati tridimenzionalni izdelek in
ga nato postaviti na palico, da ga lahko uporabimo v lutkovni predstavi. Težavo smo rešili z
uporabo kroglice iz ekspandiranega polistirena, ki smo jo prerezali na pol in nato zaobljeni del
namazali z lepilom in ga vstavili v tulec lutke. V ekspandirani polistiren smo nato vstavili še
leseno paličico in lutka je bila končana.

Pri izdelavi rožic v lončku (poglavje 6.3.4.1) smo na težavo naleteli šele v zadnji fazi, ko smo
izdelek že preizkusili s "šeleshamer" papirjem kot materialom za izdelavo modela in ga nato
prenesli na penasto gumo. Pri sestavljanju elementov iz penaste gume je namreč prišlo do
upogibanja materiala, saj je bil cvet pretežek in steblo ni preneslo teže, zato se je ukrivilo.
Težavo smo rešili tako, da smo v sredino stebla vstavili leseno palico in tako roži dali
potrebno stabilnost in trdnost, paličica prav pride tudi pri razstavi izdelkov, saj rožice
enostavno zapičiš v leseno podlago z izvrtanimi luknjicami ali v podlago iz ekspandiranega
polistirena.
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7 ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil, da bi se učenci s pomočjo različnih zvrsti učnega dela, torej
skozi delovno in konstrukcijsko nalogo ter projektno učno delo, naučili izdelovati izdelke iz
penaste gume in pri tem razvijali koordinacijo oči in rok ter razvoj spretnosti rok in
finomotorike, se urili v načrtovanju, risanju skic in načrtov, obenem pa tudi razvijali delovne
navade in ljubezen do tehniškega ustvarjanja. Skozi zastavljene naloge učenci spoznavajo tudi
tehnološke postopke, različna gradiva in njihove lastnosti, učijo se rokovanja in uporabe
različnega orodja in pripomočkov ter tudi vrednotenja izdelkov in samokritičnosti.

Izdelki so primerni za izdelavo v razredu, v podaljšanem bivanju, na tehniških dnevih in na
ostalih ustvarjalnih dejavnostih, saj se med seboj razlikujejo po času izdelave in lahko za
vsako priložnost najdemo primernega. Prav tako so primerni tudi za različne starostne
skupine, saj so med njimi enostavni izdelki, ki jih lahko izdelujejo že učenci 1. razredov, in
zelo zahtevni, ki bodo še kakšnemu učencu 5. razreda povzročali težave in bo potreboval
pomoč ali nasvet učitelja. Izdelavo se lahko tudi poenostavi, če učitelj učencem že vnaprej
poda narisan načrt izdelave ali iz kartona izreže šablone, ki jih mlajši učenci nato obrišejo na
penasto gumo, izrežejo in sestavijo.

Če med izdelovanjem izdelkov iz penaste gume učencem pade motivacija za delo, kar se
lahko zgodi predvsem pri zahtevnejših nalogah, naj učitelj nekoliko spremeni pristop k delu,
pri lažjih nalogah tako lahko izpusti tehniški postopek, da morajo učenci sliko najprej prenesti
na papir. Na ta način bodo lahko izdelali več različnih izdelkov in ne bodo po nepotrebnem
izgubljali časa s prerisovanjem. Pri zahtevnejših nalogah naj učitelj učencem predlaga namig
za izdelavo in jih tako usmerja k hitrejši rešitvi naloge.

Predvsem pa diplomsko delo ponuja zbirko še nevidenih in tudi nekoliko zahtevnejših idej za
kreativno ustvarjanje iz penaste gume, ki jih bodo veseli učitelji, vzgojitelji in vsi tisti, ki si
svoj prosti čas krajšajo z ustvarjanjem in oblikovanjem novih materialov, saj je na policah
knjižnic in trgovin s hobby & art programom na voljo zelo malo literature in virov, iz katerih
bi lahko črpali navdih za izdelke. Izdelavo izdelkov je mogoče otežiti ali olajšati z menjavo
tehnik/tehnologij izdelave in spajanja materialov, s tem lahko spremenimo tudi ciljno skupino,
ki ji je posamezni izdelek namenjen.
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Z uporabljeno metodologijo dela sem prišla do želenih podatkov in zastavljenih ciljev, kot
nadgradnjo diplomskega dela bi bilo smiselno izdelati še anketni vprašalnik in med učitelji
zbrati podatke, kako pogosto uporabljajo penasto gumo v razredu, zakaj jo uporabljajo
oziroma zakaj ne, katere so prednosti ali slabosti penaste gume v primerjavi z ostalimi
materiali (papir, karton). Lahko bi anketo opravila tudi med učenci in iskala odgovore na
vprašanja, kaj jim je bilo všeč pri izdelavi izdelkov iz penaste gume, katere
tehnike/tehnologije izdelave so jim povzročale največ težav, kateri operacijski postopek pri
konstruiranju izdelka jim je najzanimivejši in zakaj, na podlagi odgovorov bi nato lahko
posamezne izdelke še natančneje ovrednotila in prilagodila njihovo izdelavo, zamenjala
uporabljene materiale ali otežila ali olajšala izdelavo.

Cilje, ki smo si jih pred začetkom pisanja zastavili, smo z diplomskim delom dosegli,
predvsem smo bili presenečeni nad dejstvom, da se je videl napredek pri izdelavi izdelkov. Na
začetku smo se lotili enostavnejših motivov (valentinovi srčki) in tehniških/tehnoloških
postopkov izdelave, nato dobiš vedno več zaupanja v sam material, dobro spoznaš njegove
kvalitete in slabosti in tako proti koncu nastajajo vedno kompleksnejši izdelki (lutka na
palici). Kot nadaljevanje diplomskega dela bi bilo zato morda smiselno izdelati še nekaj
izdelkov in jih nato predstaviti v svoji knjigi ali reviji z ustvarjalno vsebino.
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10 PRILOGE
10.1 Orodja in pripomočki za obdelavo penaste gume [30]
Navodila za pravilno in varno uporabo orodij so v poglavju 5.2.3.

svinčnik

kemično pisalo

ravnilo

kovinski merilni trak

trikotnik 45°, trikotnik 30°

kotomer

krivuljnik

šestilo

škarje za papir

škarje cik-cak
cik
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nož skalpel

žlebilo

nož za karton

set luknjačev

ključavničarsko kladivo

ušesne klešče

kombinirane klešče
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10.2 Operacijski list

Slika 10.1: Operacijski list za model letala iz ekspandiranega polistirena [2, str. 92].

93

10.3 Instruktažni list

Slika 10.2: Primer tehnološke dokumentacije – instruktažni list [1, str. 93].
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10.4 Umestitev v učni načrt
V nadaljevanju so po predmetih predstavljeni operativni cilji, ki naj bi jih učenci razredne
stopnje dosegli. Nanašajo se na praznike in praznovanja ter spoznavanje umetnih snovi,
izdelovanje izdelkov iz penaste gume in urjenje v uporabi orodij in pripomočkov.

10.4.1 Spoznavanje okolja
Preglednica 10.1: Operativni cilji pri predmetu spoznavanje okolja v 1. razredu [27, str. 10, 11,17, 18].

operativni cilji

primeri dejavnosti

predlagane

specialno didaktična

medpredmetne

vsebine

priporočila

povezave

prazniki

Poudarek naj bo na tem,

slovenščina,
likovna vzgoja

PRAZNUJEMO
• doživljajo in

•

pripovedujejo

spoznavajo, da so

naštevajo, kateri so za

kar je učencem in

nekateri dnevi v letu

njih pomembni dnevi v

učenkam najbližje in

posebno pomembni,

letu:

najbolj razumljivo,

ker so jim ljudje (kot

obletnice ipd.

posamezniki ali v

•

določenem okolju,

različnih praznikih ob

tem, kako praznujemo

državi) pripisali

koncu

(fotografije, filmi in

poseben pomen.

leta (božič, novo leto)

video-posnetki).

in se tako pripravljajo

Praznike omenjamo ob

na njihovo praznovanje.

posameznih praznikih

rojstni

pogovarjajo

in

dnevi,

izhajajo naj iz sebe.
se

Pogovarjajo naj se o

o

koledarskega

ali pred njimi. Pri
dejavnostih uporabljamo videoposnetke
in avdioposnetke, filme,
fotografije, koledarje
ipd. Učenkam in
učencem je treba
razložiti, da nekatere
praznike praznujemo ali
se jih spomnimo vsi
(npr. državni prazniki),
nekaterih pa ne: eni so
osebni prazniki (npr.
rojstni dan), nekatere
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praznujemo v okviru
družine, nekatere samo
v določenem kraju (npr.
lokalni prazniki)
KAJ ZMOREM NAREDITI
• povezujejo lastnosti

• rezanje papirnih

zveza med

Za nemoteno delo so

gradiv in načine

gradiv (papirja in

lastnostjo

potrebna različna orodja

obdelave

tankega kartona)*

gradiv in

in pripomočki. Teh

• uporabljajo orodja,

• spajanje z lepljenjem

načini

mora biti toliko, da

pripomočke in

in spajanjem s

obdelave,

učenci in učenke med

postopke za

sponkami

varno in

delom ne bodo ostajali

urejeno

praznih rok. Za vsako

obdelavo gradiv

delovno mesto

delo se primerno

plodovi, semena,

ter pravilno

zaščitijo, zaščitijo

slama)

ravnanje z

delovno površino in

• vedo, da se je za

opremo in

vzdržujejo red na

gradivi

delovnem mestu.

(papir, glina, mavec,

delo treba pripraviti
in po delu pospraviti

Uporabljajo varne
postopke dela.
Poskrbijo za odpadke.
sestavni deli in

Učenci in učenke se

• spoznavajo

• gradnja modelov

delovanje tehničnih

tehničnih predmetov iz

igrač

okolja, s

konstrukcijskimi

• znajo sestaviti in

konstrukcijskimi

zbirkami, gradijo naj

razstaviti preprosto

zbirkami sestavljajo

čim bolj samostojno.

tehnično igračo

hiše pohištvo, mostove,

• razlikujejo sestavne

stolpe, živali, vozila,

dele od celote

naprave …

celota

seznanijo s

*Namesto papirnih gradiv lahko uporabimo tudi penasto gumo.
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likovna vzgoja

Preglednica 10.2: Operativni cilji pri predmetu spoznavanje okolja v 2. razredu [27, str. 22, 29. 31].

operativni cilji

primeri dejavnosti

predlagane

specialno didaktična

medpredmetne

vsebine

priporočila

povezave

PRAZNUJEMO
• spoznavajo, da

• označijo si državne

imamo v Sloveniji

prazniki

Praznike omenjamo

slovenščina,

praznike

pred posameznimi

likovna vzgoja

vrsto praznikov (tako

(npr. dan državnosti,

prazniki ali ob njih. Pri

lokalnih kot

slovenski kulturni

dejavnostih uporablja-

nacionalnih)

praznik)

mo videoposnetke in

• spoznavajo različne

• pogovarjajo se o

avdio posnetke, filme,

praznike, povezane s

pomenu lokalnih in

fotografije, koledarje

kulturno, versko

nacionalnih (npr.

idr. Smiselno se

in državotvorno

občinski praznik, dan

uporabljajo didaktična

tradicijo

upora proti okupatorju),

priporočila iz 1.

verskih in kulturnih

razreda.

praznikov (npr. spomin
na prvo slovensko
knjigo, pust, Kurenti,
Miklavž, Božiček
in Dedek Mraz)

KAJ ZMOREM NAREDITI
• iz snovi oblikujejo

• rezanje papirnih gradiv

Lastnosti

V vsaki učilnici, kjer

telesa

(papirja in tankega

gradiv (snovi)

poteka pouk tehnične

• uporabljajo

kartona)

in izdelkov;

vzgoje, naj bo pri-

različna gradiva

zveza med

pravljena prva pomoč.

(snovi), orodja in

lastnostjo

Za izvedbo dejavnosti

obdelovalne

gradiv in

potrebujemo primerne

postopke ter

načini

in varne pripomočke.

povezujejo lastnosti

obdelave,

Za vsako delo se

gradiv in načine

varno in

primerno zaščitijo,

obdelave:

urejeno

zaščitijo delovno

preoblikujejo,

delovno mesto

površino in vzdržujejo

režejo, spajajo

ter pravilno

red na delovnem mestu.

• za delo se

ravnanje z

Uporabljajo varne

pripravijo in po delu

opremo in

postopke dela.

pospravijo

materiali

Poskrbijo za odpadke.

• spoznavajo gibanje

• opazovanje in risanje v

kombinacija

Eksperimentiranje z

tehničnih naprav in

dveh legah: gibanje

gibanj in

vozili, tehničnimi
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vozil ter njihovih

škarij in klešč, zložljivi

prenos gibanj

igračami in

delov

stoli, dežnik, kljuka na

v tehničnih

sestavljanka-mi,

vratih, vodovodne pipe,

napravah in

poudarek na

kolo

vozilih,

opazovanju prenosa

• opazujejo in

sestavni deli in

gibanja, gibanja delov

razstavljajo tehnične

celota

in gibanja celote.

igrače in druge
preproste tehnične
predmete ter opisujejo
namen in povezovanje
sestavnih delov
• gradnja modelov z
uporabo konstrukcijskih
zbirk
• razvijajo

• prostoročno risanje

grafično

Rišejo naj predmete, ki

sposobnosti za

preprostih predmetov

prikazovanje

jih neposredno

grafično

• opis sestavnih delov

opazujejo. Opozorimo

komuniciranje v

opazovanih predmetov

na posamezne tehnične

naravoslovju in

in naprav

prvine (kolo, kabina,

tehniki

• risanje pojavov na

steber …). Rišejo naj o

vprašanja: Kaj se je

spominu ali po svoji

zgodilo? Kaj bi se (se

zamisli.

bo) zgodilo? Kako si
predstavljaš?
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Preglednica 10.3: Operativni cilji pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu [27, str. 36, 37].

operativni cilji

primeri dejavnosti

predlagane

specialno didaktična

medpredmetne

vsebine

priporočila

povezave

PRAZNUJEMO
• širijo spoznanja o

• pogovarjajo se o

prazniki

Praznike omenjamo ob

različnih

pomenu različnih

posameznih praznikih ali

praznovanjih

praznikov

pred njimi. Pri dejavno-

• spoznavajo

• ugotavljajo, da

stih uporabljamo video-

pestrost različnih

nekateri prazniki

posnetke in avdio-

praznovanj doma in

označujejo po-

posnetke, filme,

po svetu (osebna,

membne dneve v

fotografije, koledarje in

lokalna, verska,

boju za pravice ljudi

podobno.

državna,

pri nas in drugod po

Smiselno se uporabljajo

mednarodna)

svetu: (npr. zmaga

didaktična

• spoznajo, da so

nad fašizmom,

priporočila iz 1. razreda.

nekateri prazniki

pravice delavcev,

povezani z bojem

pravice žensk,

za določene pravice

pravice otrok, dan
Zemlje idr.)

KAJ ZMOREM NAREDITI
• uporabljajo

• preoblikovanje in

zveza med

Učenci in učenke za

različna gradiva,

rezanje papirnih

lastnostjo

vsako

orodja, obdelovalne

gradiv (papirja in

materialov in

zaščitijo sebe, delovno

postopke in zvezo

tankega kartona)

načini obdelave,

površino in vzdržujejo

med lastnostjo

varno in urejeno

red na delovnem mestu;

gradiv in načini

delovno mesto,

uporabljajo

obdelave:

ravnanje z

postopke dela.

preoblikujejo,

opremo in gradivi,

režejo, spajajo

sestavni deli in
celota
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delo

primerno

varne

10.4.2 Naravoslovje in tehnika
Preglednica 10.4: Operativni cilji pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu [26, str.14 ].

operativni cilji

dejavnosti

predlagane

specialno didaktična

medpredmetne

vsebine

priporočila

povezave

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT
• gradijo modele stavb

izdelujejo skice

PROSTORI ZA

Uporabljajo naj

slovenščina,

iz sestavljank in

• gradijo modele

BIVANJE IN

konstrukcijsko zbirko

likovna vzgoja,

različnih gradiv, jih

• oblikujejo makete

GIBANJE

ali embalažo, ki

družba,

primerjajo med seboj

• preizkušajo in

omogoča sestavljanje

matematika

in predlagajo

primerjajo

ustreznik oblik.

izboljšave

modele

• učijo se skiciranja in

• uporabljajo orodje

primerjajo velikosti

in pripomočke za

skic z

obdelavo papirja

modelom in resnično
zgradbo
• razložijo, kako oblika
vpliva na uporabnost
predmeta in prostora
• navajajo se na varno
in pravilno uporabo
orodij
• spoznavajo in
uporabljajo različne
načine spajanja
papirnih delov
• navajajo se na
smotrno uporabo
gradiva
• obvladajo osnovne

Izdelajo

model

obdelovalne postopke

korita in cevja za

za umetne mase

dovod

vode

vodnega

PRETAKANJE
SNOVI

do

kolesa.

Izdelava vsebuje te
postopke:
• skiciranje,
• načrtovanje
izdelave.
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Vsebina je primerna
za projektno delo.

družba

Preglednica 10.5: Operativni cilji pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu [26, str. 40].

operativni cilji

dejavnosti

predlagane

specialno didaktična

medpredmetne

vsebine

priporočila

povezave

KONSTRUKCIJSKE ZBIRKE
• spoznajo in

Izdelajo igračo z

IZDELAVA

Izdelek lahko uporabijo pri

uporabijo različne

ročnim

PREPROSTE

drugem predmetu.

načine spajanja

mehanizmom

(lepljenje …)

• skiciranje

• usposabljajo se v

• načrtovanje

vrednotenju

postopkov

izdelkov

izdelave

IGRAČE

• izdelava sestavin
• sestavljanje
delov v celoto
• preverjanje
uporabnosti –
delovanje izdelka
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slovenščina

10.5 Naprstne lutke

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

različna premikajoča očesca,

•

svinčnik,

•

papir za skico in načrt,

•

vodoodporni flomaster.

•

obojestranski lepilni trak.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Naprstne lutke

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje sestavnih delov na
pisarniški papir in izrezovanje le
teh.
Prerisovanje šablon na penasto
gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje in povezovanje
sestavnih delov v celoto.
Lepljenje premikajočih očesc.
Risanje obraza.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej si na papir narišemo obris tulca, ki pride
na prst, dimenzije 50 x 80 mm in ga na vrhu
zaoblimo, nato narišemo še ostale potrebne dele
za lutko: glavo, roke, noge, rep... Vse dele
prenesemo na penasta guma in jih natančno
izrežemo s škarjami. Obris tulca izrežemo
dvakrat.
Sestavljanje začnemo z eno plastjo tulca, na
katerega ob robu nalepimo približno 50 mm
širok rob obojestranskega
jestranskega lepilnega traku. Če je
lepilni trak širši, ga ob robu odrežemo.
Nadaljujemo s postavljanjem rok, nog in repa, na
vrhu vsakega od njih prilepimo še manjši košček
lepila. Nato čez vse položimo še sprednji del
tulca in ob robovih močno stisnemo, da se lepilni
trak dobro pritrdi.

Sledi sestavljanje glave. Začnemo s spodnjo
podlago

in

nanjo

postopoma

nanašamo

posamezne elemente glave. Nato na spodnjo
stran glave prilepimo

kos obojestranskega

lepilnega traku in glavo pritrdimo na tulec.

Nekaj idej za končni izdelek.
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10.6 Lutke na palici

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

premikajoča očesca,

•

svinčnik,

•

volna,

•

čopič,

•

kroglici iz ekspandiranega polistirena premera 30 mm

•

nož za karton,

in 40 mm,

•

šestilo,

•

bukova palica premera 2 mm,

•

luknjač premera 10mm,

•

tempera, akrilne ali Decor fun barve,

•

vodoodporni flomaster.

•

papir za skico in načrt,

Navodila za pravilno in varno

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

uporabo orodja, so v poglavju 5.2.3.

•

bleščice in laks (po želji).
Lutke na palici

Delovni postopki
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Barvanje

male

kroglice

iz

ekspandiranega polistirena.
Pletenje kite iz volne.
Oblikovanje in izdelava glave.
Risanje sestavnih delov telesa na
pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje šablon na penasto
gumo in izrezovanje.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Vstavljanje

velike

kroglice

iz

ekspandiranega polistirena.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).

104

Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej na list narišemo skico motiv, ki ga želimo
izdelati in naredimo načrt izdelave. Najbolje je,
da začnemo z glavo lutke. Vzamemo kroglico iz
ekspandiranega polistirena in jo s tempera ali
akrilnimi barvami prebarvamo v želeno barvo.
Preden nadaljujemo z delom, počakamo, da se
barva dobro posuši.

Med tem časom, ko se barva suši, izdelamo ostale
elemente glave. Pri moji lutki sem nadaljevala s
pletenjem kitke iz volne, ki sem ji na obeh koncih
z laksom privezala še pentljico.

Izrežemo še klobuček, nos, usta (tako majhna usta
najlažje izsekamo z luknjačem – najprej krog
želene velikosti, nato iz kroga izsekamo majhno
lunico) in poiščemo gibljive oči primerne
velikosti. Vse dele nato natančno prilepimo na
suho kroglico. V kroglico zabodemo palčko, s
katero bomo lutko upravljali.

Lotimo se izdelave obleke oz. trupa. S šestilom
oblikujemo primerno velik tulec (približno 90
mm) in ga na robu dobro zlepimo z lepilom in
močno pritisnemo, da se spoj utrdi. Izrežemo tudi
roke in dlani.
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Roki prilepimo na trup, izrežemo košarico, po
želji dodamo okraske, nato oblikujemo in
izrežemo še plašček.

Plašček sem prilepila na trup in ga spredaj
prepletla še s kosem volne. Pri tem je potrebno
biti zelo previden, saj lahko s šivanko in volno
hitro pretrgamo penasta guma, še posebno, če
šivamo ob robu.

Ko imamo trup dokončan, vzamemo še nekoliko
večjo kroglico iz ekspandiranega polistirena (tako
veliko, da jo lahko vstavimo v tulec) in jo z
lepenkarskim nožem previdno prerežemo na pol.
Kroglico po zaobljeni površini premažemo z
lepilom.

Lutko moramo samo še sestaviti. Na palico, na
kateri imamo že izdelano glavo, nataknemo trup
lutke, ki smo ga po vrhu nekoliko namazali z
lepilom, in nato še polovico pripravljene kroglice
z zaobljenim delom naprej. Naša lutka je
končana.
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Izdelamo še ostale lutke in sceno.
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10.7 Valentinov srček

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

volna,

•

svinčnik.

•

papir za skico in sporočilo.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Valentinov srček

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje šablon na penasto
gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Pisanje sporočila.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Krašenje z volno.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Na šeleshamer narišemo skico večjega srca in jo
izrežemo – to bo naša šablona. Najprej jo dvakrat
obrišemo na izbrano barvo penaste gume.
Narišemo si tudi dodatno dekoracijo zgornjega
srca, v mojem primeru je to nekaj manjših
srčkov.

Vse

narisane

dele

nato

natančno

izrežemo s škarjami in z dekoracijo okrasimo
tisto srce, ki bo zgoraj.

Model srca nato prerišemo še na bel ali barven
papir in nanj napišemo posvetilo. Nato vse tri
dele sestavimo skupaj v »sendvič«.

V šivanko z večjim ušesom vdenemo volno in
vse tri dele prešijemo tako, da nam zgoraj
ostaneta dva daljša kosa volne. Pri tem pazimo,
da srce prešijemo v tistem delu, kjer ni posvetila.

Na koncu iz volnee oblikujemo še pentljo in naš
valentinov srček je končan.
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10.8 Pustna maska

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

kovice,

•

svinčnik,

•

elastika,

•

nož skalpel,

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

•

ušesne klešče.

•

papir za skico in načrt.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Pustna maska

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Preizkušanje velikosti maske.
Prerisovanje ustrezne šablone na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Kovičenje.
Vstavljanje elastike.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Končno podobo izdelka si zamislimo na listu
papirja, masko izrežemo in predvidimo še
odprtini za oči. Pomagamo si lahko tako, da list
prepognejo na pol in najprej oblikujejo samo eno
stran maske, drugo pa simetrično prerišejo. Nato
na obrazu preverimo velikost
kost maske in da so
odprtine za oči na pravem mestu. Sledi še risanje
ostalih delov maske.

Vse dele prenesemo na penasto gumo ter
natančno izrežemo s škarjami. Ko masko
izrežemo, jo še okrasimo z ostalimi elementi.

Na oba robova maske z ušesnimi kleščami
vstavimo kovico, ki mora biti od roba maske
oddaljena vsak 10 mm. Kovico uporabimo zato,
da se ob uporabi penasta guma ne strga.
Vzamemo še dovolj velik kos elastike in jo
zavežemo skozi kovico.

Ideji za končni izdelek.
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10.9 Pustna kapa

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

kovice,

•

svinčnik,

•

elastika,

•

vodoodporni flomaster,

•

papir za skico in načrt,

•

ušesne klešče.

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ).

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Pustna kapa

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Preizkušanje ustreznosti.
Prerisovanje ustrezne šablone na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Kovičenje.
Vstavljanje elastike.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej izdelamo načrt pustne kape. Najbolje je,
da ogrodje narišemo na šeleshamer, saj nam bo
trdnost v pomoč pri preizkušanju ustreznosti
izdelka. Model nato izrežemo s škarjami in še v
tej fazi preverimo, če bo imela kapa želeno
obliko.

Po

potrebi

model

popravimo

in

prilagodimo in ga nato prenesemo na penasto
gumo. Zelo pomembno je, da predvidimo, kje bo
oblikovna spojna zveza - stik kape in zastirala.

Vse dele kape nato previdno izrežemo in po želji
okrasimo

ali

porišemo

z

vodoodpornim

flomastrom.

Zelo pomembno je, da že pri modelu iz papirja
predvidimo, kje bo oblikovna spojna zveza –
povezava med kapo in zastiralom. Oblikujemo ga
tako, da na zastiralu pustimo izbočen del,
podoben obliki na glavo obrnjenega trikotnika, v
kapi pa izrežemo odprtino, skozi katero bomo
oblikovno spojno zvezo vstavili. Širina odprtine
mora biti enaka najožjemu delu oblikovne spojne
zveze, saj bo le tako spoj dovolj trden.
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Ob robu kapo in zastiralo spojimo s kovico, ki
omogoča, da je spoj zelo trden, obenem pa
skoznjo enostavno zavežemo elastiko, da bomo
kapo lahko tudi nosili.

Dve ideji za končni izdelek.
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10.10 Roža v lončku

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

bukova palica premera 2 mm,

•

svinčnik,

•

volna ali prejica,

•

šivanka z večjim ušesom,

•

papir za skico in načrt,

•

luknjač premera 20 mm

•

obojestranski lepilni trak.

•

kladivo.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.
Roža v lončku

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Izsekovanje z luknjačem.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Šivanje.
Vstavljanje palice.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej na papir narišemo motiv rože v lončku.
Pazimo, da je steblo dovolj široko, saj ga
moramo kasneje ob robu obšiti s prejico, znotraj
pa pride lesena palica.

Na podlagi motiva nato s škarjami natančno
izrežemo posamezne elemente rože. Vsak del
izrežemo dvakrat.

Za izsek kroglice uporabimo luknjač. Obvezno si
moramo pripraviti leseno podlago, na katero nato
postavimo penasto gumo, ki jo želimo izsekati.
Vzamemo luknjač in s kladivom previdno, a
odločno udarimo po glavi luknjača.

Zgornji del rože sestavimo brez lepljenja, samo s
šivanjem s prejico. Šivamo ob robu, šiv naj bo
čim bolj enakomeren. Posebno previdni moramo
biti pri šivanju stebla, saj moramo v notranjosti
pustiti prostor za bukovo palico.
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Zgornji del rože nato z obojestranskim lepilnim
trakom prilepimo na lonček. Na spodnji del
lončka nato prilepimo še nekaj kosov lepilnega
traku, da bo lonček dovolj stabilen. Nato na vrh
postavimo še drugi lonček in dobro pritisnemo,
da se dela sprimeta.

Končni izdelek že čaka na obdarovanje.
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10.11 Plavajoče hiške

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

bukove palice premera 2 mm,

•

svinčnik,

•

papir za skico in načrt,

•

kovinsko ravnilo,

•

plošča ekspandiranega polistirena (300 mm x 300 mm x

•

nož skalpel,

20 mm),

•

geo trikotnik,

•

čajne svečke,

•

čopič.

•

sprimni trak (ježek) (po želji),

Navodila za pravilno in varno

•

tempera ali akrilne barve,

uporabo orodja, so v poglavju

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

5.2.3.

•

obojestranski lepilni trak.
Plavajoče hiške

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Barvanje

podlage

iz

ekspandiranega polistirena.
Vstavljanje palic.
Oblikovanje plavajoče hiške.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej si izdelamo načrt hiške, določimo mere
stranic, ki jim dodamo še potreben rob za
zavihke, s katerimi bomo stranice med seboj
zlepili. Vse dele nato natančno izrežemo iz
penaste gume.

Na robovih si zarišemo zavihke, na obeh
stranskih robovih višine: vzdolžna ploskev hiše
(zavihek višine 10 mm in širine izmenično 10
mm in 20 mm) in na pokončnih ploskvah hiše, ki
bosta predstavljali sprednjo in zadnjo stranico
hiše (zavihek višine 10 mm in širine 10 mm).
Zavihke natančno izrežemo.
Na vrhu vzdolžne strani nato na zunanji strani
narahlo zarežemo (ne prerežemo!) rob 10 mm
pod vrhom. Enako zarežemo tudi 10 mm pod
poševnima deloma pokončne ploskve. Na te
zavihke bomo kasneje prilepili streho.

Stranice lahko na zunanji strani tudi poljubno
okrasimo, izrežemo vrata, okna, oblikujemo
lahko tudi polkna in jih pritrdimo z ježki, ki nam
omogočajo kasnejše odpiranje in zapiranje.
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Stranice med seboj sestavimo. Daljše zavihke (20
mm) na zunanji strani premažemo z lepilom in
jih previdno pritrdimo na notranjo stran sosednje
stranice.

Hiška, slikana z zunanje strani. Zgornji rob, kjer
pride nalepljena streha je tukaj sicer porezan na
posamezne zavihke, a se je kasneje izkazalo, da
je lažje, če pustimo rob cel. Sedaj sledi še
izdelava strehe.

Potrebujemo dva skladna kosa penaste gume,
kjer je širina za 20 mm širša, kot je širina
vzdolžne stranice, višina pa 20 mm daljša, kot je
poševna stranica ostrešja. Na zgornji rob enega
kosa nalepimo obojestranski lepilni trak in dela
spojimo.

Zavihke

na

poševnih

robovih

ostrešja

premažemo z lepilom in počakamo nekaj minut,
da se posuši, nato prilepimo streho na zavihke in
s pritiskom s prsti spoj učvrstimo.
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Na notranjo stran hiške v vogale prilepimo
bukove palice, ki jih pred tem odrežemo na
primerno dolžino. Spodaj pustimo dodatna 20
mm palice, s katerimi bomo hiško pritrdili v
podlago.

Podlago iz ekspandiranega polistirena poljubno
pobarvamo s tempera ali akrilnimi barvami.

Za dekoracijo našega splava lahko izdelamo tudi
drevesa, rože, figurice ljudi, živali… V vsak
element vstavimo tudi leseno palico, da ga bomo
lahko vstavili v ekspandirani polistiren.

Ko se podlaga posuši, vse elemente pritrdimo v
ekspandirani polistiren, prilepimo še svečko in
naš splav za gregorjevo je končan.
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10.12 Košarica

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

obojestranski lepilni trak.

•

šestilo,

•

kovinsko ravnilo,

•

nož skalpel,

•

kladivo,

•

luknjač premera 20 mm.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.
Košarica

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Izdelava ojačenega dna.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Iz penaste gume najprej izrežemo dno košarice
(160 x 100 mm). Zaobljeni rob narišemo s
šestilom, ki ga odpremo za 50 mm. Uporabimo
dve različni barvi – ena bo notranja, druga
zunanja. Dela naj bosta med seboj skladna, da bo
lahko nadaljnja izdelava čim natančnejša.

Iz enakih dveh barv, kot je dno košarice,
izrežemo še dva trakova 70 mm x 470 mm
(dolžina je za vsak slučaj 20 mm daljša kot je
obseg dna košarice), ki bosta predstavljala
zgornji del košarice. Na zgornjem robu obeh
trakov čez celotno dolžino z ravnilom natančno
narišemo cik-cak vzorec (trikotnik ima spodnji
stranico široko 20 mm in višino 40 mm) in ga
nato z nožem skalpelom skalpelom ali škarjami
izrežemo.
Notranji del košarice sestavimo. Uporabimo
obojestranski lepilni trak, ki ga narežemo na
krajše trakove in nato z njimi povežemo dno in
zgornji del košarice, kot je prikazano na sliki. Pri
tem pazimo, da se oba dela tesno prilegata. Če je
zgornji del predolg, ga na koncu odrežemo in z
lepilnim trakom zlepimo še ta spoj. Nato vsem
kosom

lepilnega

traku

odstranimo

zgornji

zaščitni del.
Nadaljujemo se sestavljanjem košarice. Najprej
prilepimo zunanjo plast dna in košarico obrnemo
v končno pozicijo. Na zgornji del, tik pod cikcak
vzorec, okoli in okoli nalepimo obojestranski
lepilni trak in odstranimo zaščitno plast. Nato
nalepimo še zunanjo stran košarice. Zunanjo
plast prilepimo z 10 mm zamikom, da se cik-cak
vzorca ne prekrivata.
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Izrežemo še ročaj košarice (30 mm x 250 mm),
mu ob straneh nalepimo obojestranski lepilni trak
in ga pričvrstimo na košarico. Za konec
oblikujemo še cvet. Za izsek kroga uporabimo
luknjač premera 20 mm in kladivo.

124

10.13 Vesele kokoši

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

volna,

•

kovinsko ravnilo.

•

žica debeline 0.5 mm,

Navodila za pravilno in varno

•

vrvica ali laks,

uporabo orodja, so v poglavju

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ).

5.2.3.

Vesele kokoši

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Oblikovanje nog iz žice ali volne.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej na papir narišemo trup kokoši in ostale
dele telesa, jih izrežemo s škarjami in z mehkim
svinčnikom obrišemo na penasto gumo in
natančno izrežemo.

Kokoško sestavimo v celoto in jo okrasimo s
poljubno dekoracijo (pirhi, košarica, rožice).

Vzamemo tanjšo žico, jo trikrat ovijemo okoli
svinčnika, tako da nam ostane na obeh straneh še
približno 30 mm žice. Ta dva dela nato med
seboj nekajkrat zvijemo. Žico potegnemo s
svinčnika in oblikujemo kokoši noge.

Nogi nato na hrbtni strani pritrdimo z daljšim
trakom penaste gume. Na zgornjem hrbtnem delu
kokoške lahko pritrdimo tudi vrvico ali laks, če
želimo našo kokoš obesiti.
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Nekaj idej za izdelavo veselih kokoši.
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10.14 Velikonočni objem (držalo za pirhe)

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

premikajoča očesa,

•

vodoodporni flomaster,

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

•

nož skalpel.

•

jajce.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Velikonočni objem (držalo za pirhe)

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Preizkušanje ustreznosti velikosti
(če se prilega jajcu).
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej si zamislimo končni izdelek, nato
skiciramo telo izbrane živali. Najlažje to storimo
na A4 papir, ga izrežemo in preverimo, če se
ovije okoli jajca. Če so potrebni popravki,
oblikujemo novo telo. Ko se telo prilega, si
zamislimo še ostale dele živali (kljun, peruti …).
Vse delčke izrežemo iz papirja in jih prerišemo
na penasto gumo in natančno izrežemo s
škarjami. Žival nato sestavimo, posamezne dele
med seboj zlepimo z lepilom in preverimo
funkcionalnost izdelka.

Namig:
Pri izdelavi kokoške lahko kljun in rožo
vstavimo tako, da z nožem skalpelom previdno
zarežemo v penasto gumo in oba dela enostavno
vstavimo. Robove seveda že prej namažemo z
lepilom, da deli ostanejo na svojem mestu.

Ideji za končni izdelek in dekoracijo.
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10.15 Državni simboli

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

karton za podlago,

•

nož skalpel.

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ).

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.

Državni simboli

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Najprej na šeleshamer ali tanjši karton narišemo
model državnega simbola (zastava). Simbol naj
ne bo premajhen, saj bi bil sicer izrez iz penaste
gume zelo zahteven oz. nemogoč. Upoštevamo
tudi določena razmerja in uporabljene barve.
Posamezne

dele

zastave

nato

izrežemo,

posameznih delov grba tu še ne izrezujemo.

Po šabloni izrezanih delov zastave si izrežemo
primerne barve iz penaste gume in jih nalepimo
na podlago iz kartona. Podlaga nikakor ne sme
bit premehka, saj mora nuditi intarziji dovolj
trdno oporo, da prepreči zvijanje materiala.

Sledi še izrez grba.. Najlažje je, če iz kartona
izrezan grb najprej postavimo na penasto gumo
zunanje barve grba (rdeča) in previdno ter
natančno karton in penasto gumo odrežejo z
nožem

skalpelom.

Nato

preostali

del

kartonastega grba postavijo na modro penasto
gumo in izrežemo
mo vse modre dele. Postopek
ponovimo še z belo in rumeno penasto gumo.

Del kartona, kjer pride grb, nalepimo z lepilom
in nato posamezne delčke grba vstavimo v
zastavo.
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10.16 Čarovnice

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

bleščice (po želji),

•

nož skalpel,

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

•

šestilo,

•

obojestranski lepilni trak.

•

vodoodporni flomaster.

Navodila za pravilno in varno
uporabo orodja, so v poglavju
5.2.3.
Čarovnice

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

S šestilom narišemo iz temnejše barve penaste
gume polkrog polmera 8 mm in ga natančno
izrežemo. Na polmer prilepimo obojestranski
lepilni trak in oblikujemo stožec. To bo telo
čarovnice.

Iz enake barve pene izrežemo dve roki, dodamo
dlani in ju samo v zgornjem delu z lepilom
prilepimo na stožec, spodnji del rok naj prosto
visi ob stožcu.

Izrežemo še čarovniško haljo, pomagamo si
lahko s polkrogom, le da je polmer kroga za 60
mm. Ob robovih haljo poljubno oblikujemo:
obrežemo, okrasimo s perlicami ali posujemo z
bleščicami, tako da ob robu nanesemo tanko sled
lepila in nato cel plašč posujemo z bleščicami.
Pred tem obvezno pod plašč pripravimo list
papirja, da lahko nepritrjene bleščice stresemo
nazaj.
Na hrbtno stran plašča prilepimo dva kosa
obojestranskega lepilnega traku (v delu, kjer bo
plašč prišel čez roke) in ga nato pritrdimo na
stožec. Opomba: kasneje se je izkazalo, da
obojestranski lepilni trak ni primeren za izdelavo
tridimenzionalnih lutk, saj po nekaj dneh popusti
in se odlepi. Zato je pametneje uporabili lepilo.
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Oblikujemo še glavo čarovnice. Potrebujemo
oval za obraz in lase. Vse dele najlažje izrežemo
z nožem skalpelom in jih nato med seboj zlepimo
z lepilom.

Za čarovniški klobuk izrežemo dva trikotnika za
zgornji del in dva zastirala. Vse dele previdno
prilepimo na glavo čarovnice, z vodoodpornim
flomastrom narišemo še oči in usta. Izrežemo
tudi majhen zakrivljen nos, na obrazu naredimo
majhno režo in ga enostavno vstavimo.

Za konec glavo prilepimo še na stožec in naša
čarovnica je končana.
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10.17 Okraski za novoletno jelko

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

papir za skico in načrt,

•

svinčnik,

•

bleščice (po želji),

•

šivanka.

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

Navodila za pravilno in varno

•

prejica ali volna,

uporabo orodja, so v poglavju

•

perlice ali gumbki,

5.2.3.

•

barvni lak v spreju Do-it.
Okraski za novoletno jelko

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Risanje

sestavnih

delov

na

pisarniški papir in izrezovanje.
Prerisovanje ustreznih delov na
penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Šivanje.
Vstavljanje zanke iz prejice.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Enoplastni okraski
Na papir narišemo motive in jih nato prenesemo
na poljubne barve penaste gume in jih izrežejo s
škarjami.

Posamezne dele nato zlepimo z lepilom in jih
poljubno okrasimo, pobarvamo, poškropimo s
sprejem. Na koncu s šivanko vstavimo nit in
oblikujemo zanko, s katero bomo obesek obesili
na novoletno jelko.

Dvoplastni okraski
Enako kot pri enoplastnih okraskih najprej
narišemo želeni motiv na papir in ga nato
prerišemo na penasto gumo, a ga tokrat izrežemo
v dveh skladnih delih.

Zunanji dve plasti poljubno okrasimo, prišijemo
perlice ali gumbke, uporabimo luknjače s
šablono in prilepijo izsekane delčke, lahko jih
porišemo s flomastri, poškropimo z barvnimi
spreji, itd.
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Obe plasti med seboj prilepimo z lepilom ali ju
obšijemo z nitjo. Na vrhu oblikujemo še zanko, s
katero bomo obesek obesili na jelko.
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10.18 Angelčki

Material:

Orodje in pripomočki:

•

penasta guma,

•

škarje,

•

kroglica iz ekspandiranega polistirena premera 30 mm,

•

svinčnik,

•

jajček iz ekspandiranega polistirena dolžine 70 mm,

•

zlat kemični svinčnik,

•

papir za skico in načrt,

•

luknjači z različnimi

•

lepilo (priporočamo UHU Creativ),

•

perlice ali gumbki,

Navodila za pravilno in varno

•

barvni lak v spreju Do-it,

uporabo orodja, so v poglavju

•

bucike velikosti 18 mm,

•

slama,

•

laks.

motivi.

5.2.3.

Okraski za novoletno jelko

Delovni postopki:
Izbira materiala.
Izbira orodja.
Izdelava načrta in skice.
Sestavljanje

telesa

iz

ekspandiranega polistirena.
Risanje kril na pisarniški papir in
izrezovanje.
Prerisovanje na penasto gumo.
Izrezovanje sestavnih delov.
Oblikovanje slame.
Barvanje

posameznih

delov

s

sprejem.
Sestavljanje

in

povezovanje

sestavnih delov v celoto.
Dekoracija končnega izdelka.
Preizkušanje funkcionalnosti.
Vrednotenje izdelka (videz, ideja,
natančnost izdelave).
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Postopki izdelave

Skica / slika

Za izdelavo angelčkov potrebujemo kroglico in
jajček iz ekspandiranega polistirena. Na vrh
jajčka in dno krogca do polovice zabodemo
buciko z glavico naprej, tako da zunaj ostane
konica bucike. Dela nato sestavimo, da dobimo
glavo in telo angelčka.

Na glavi narišemo usta in z bucikama vstavimo
oči (uporabimo lahko perlice). Poljubno lahko
okrasimo tudi telo.

Iz slame naredimo enojni vozel in ga ob straneh
obstrižemo, da oblikujemo pentljico. To bodo
lasje. Pentljico nato previdno (najbolje zunaj na
prostem na dovolj veliki podlagi) poškropimo z
zlatim ali srebrnim sprejem. Lase z buciko
pritrdimo na vrh glave.

Iz penaste gume izrežemo dovolj velika krilca in
jih po želji pobarvamo s sprejem, okrasimo z
biserčki,

nalepimo

zvezdice,

pobarvamo

s

sprejem …
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Krilca nato z dvema bucikama pritrdimo na
hrbtno stran angelčka in ga do konca okrasimo.
Vzamemo še poljubno dolg kos laksa in ga
zavežemo okoli ene perlice, nato perlico z buciko
pritrdimo na zgornji del hrbta. Naš angelček
sedaj lahko nevidno leti.

Naši angelčki so pripravljeni, da nam polepšajo
božič.
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