
Pozdravljeni učenci. 

 

Vaše sprotno delo bo del zaključne ocene pri predmetu Tehnika in tehnologija. 

 

Navodilo za 8., 9., 10. in 11. teden (11. 5.–5. 6. 2020) – 8 šolskih ur. 

 
Ta naloga bo praktična.  
 

Iz lesenih vejic ali koščkov lesa naredi poljuben zahtevnejši izdelek. Za boljšo trdnost lahko 

dodatno uporabiš karton ali lepenko. Kot dodatek lahko uporabiš tudi tekstil. Za vezivo uporabi 

lepila, lepilni trak, elastike … Uporabi, kar imaš doma ali v naravi, ni potrebno zaradi tega iti v  

trgovino. Vse zapiske delaj v zvezek za tehniko in tehnologijo. 

Uporabite, kar imate pri roki, posvetujte se z domačimi in veselo ustvarjajte. 
 
Predlogi: hiša – brunarica, kozolec, leseni stolp, lovska preža, modelček stola (z naslonjalom) in 

mize, "hotel za žuželke" ali karkoli drugega po lastni presoji. 

 
 

PROJEKTNA NALOGA: IZDELEK IZ LESA 

Navodilo za delo: 

1. Poišči material. Pripravi si več možnosti. 

2. Pripravi si delovno površino, svinčnik, ravnilo … orodje, ki ga boš potreboval. 

3. V zvezek nariši skico svojega izdelka, sproti si zapisuj, katere delovne postopke in orodja 

uporabljaš (zarisovanje (ravnilo, svinčnik…), rezanje, brušenje, lepljenje …) pri izdelavi svojega 

izdelka, da ti bo lažje izdelati poročilo. 

4. Začni z izdelavo izdelka. 

5. Upoštevaj pravila varnega rokovanja z orodjem. Če boš uporabil stroje, s tem seznani 

svoje starše. 

6. Izdelek dekoriraj, lahko narediš skupino izdelkov … 

 

1. SPOROČILO UČITELJU: Ko začneš delati, mi sporoči, kaj boš delal (skica + kratek opis). 

2. SPOROČILO UČITELJU: Ko izdelek končaš, ga slikaj iz treh poljubnih smeri. Obenem v 

zvezek čitljivo napiši še POROČILO O DELU (glej tabelo spodaj) in mi vse skupaj pošlji. 

 
OPOZORILO: Projektno nalogo bom ocenila! POŠLJI LE CELOTNO NALOGO (ne po delih). 
 
 
Rok oddaje (3 fotografije in »Poročilo o delu«): najkasneje do 5. 6. 2020 na moj e-mail. 

Ne odlašaj! Zamuda in kasnejši popravki naloge pomenijo nižjo oceno. 
 
 

KRITERIJ OCENJEVANJA: OCENA: 

zahtevnost izdelka = 2 t 

natančnost izdelave = 3 t 

fotografije = 1 t 

poročilo = 4 t 

4–5,5 … zd 

6–7 … db  

7,5–8,5 … pd  

9–10 … odl 

 
 
 



 
POROČILO O DELU: Čitljivo napiši v zvezek. 

Poročilo naj bo lepo oblikovano, s celimi stavki. Na primer: "Čas izdelave: Za izdelavo izdelka  

sem potreboval/-a 4 ure." in ne le "4 ure". 

 

Bodite kreativni in natančni. Veliko zabave pri ustvarjanju.    

 
  
 
 

         učiteljica Koren 
 
 
 

POROČILO O DELU 

Naslov projekta: 

Avtor: 

Mere izdelka (DxŠxV): 

Uporabljeni materiali: 

Uporabljeni delovni postopki: 

Uporabljena orodja in pripomočki: 

Čas izdelave (koliko ur): 

Kratek opis izdelave: 

Opis končnega izdelka: 

Zaključek (uporaba, sklepna misel): 

 


