
Pouk na daljavo za TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 6 

od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

 

Pozdravljeni šestošolci! 

Zakorakali smo v mesec maj in videti je, da se v delavnici v tem šolskem letu ne bomo videli. Nekateri učenci  

v tem polletju še nimate ocene, zato bo naslednji izdelek OCENJEN.  

 

Po končanem delu OBVEZNO pošljite sliko opravljenega dela na elektronsko pošto učiteljice 

anja.spiljar@gmail.com in damjana.slander@guest.arnes.si ali prilepite sliko v spletno učilnico, pod predmet 

TIT 6., pod svoj razred. Sliko pošlji najkasneje do nedelje, 15. 5. 2020. 

Če pa imaš kakršnokoli vprašanje oz. težavo pa lahko pošlješ le to na elektronsko pošto. 

 

Navodilo za ta teden: 

1. Izdelek boš izdelal iz valovite lepenke, ki jo lahko dobiš v vsaki trgovini, če škatle nimaš doma. 

Za izdelavo izdelka je izbrana valovita lepenka, ker doma ne moreš obdelovati lesa.  

 

2. Oglej si posnetek, kjer je predstavljen izdelek in potek izdelave: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWFea4Ltu2M&list=PL2B36Glj2fscFVG-

OpjHWYn35CFR3_4TU 

 

3. Pripravi si delovno površino in orodje, ki ga boš potreboval za izdelavo izdelka. 

 

4. Izdelaj izdelek-hranilnik   

Pri izdelavi izdelka pazi na pravilno in varno uporabo orodja (nož lahko zamenjaš s škarjami). 

Za lepljenje lahko namesto pištole za vroče lepilo uporabiš lepilo za papir ali les. Hranilnik poriši ali 

pobarvaj po svoji zamisli. Pomembno je, da bo hranilnik deloval in da ga boš lahko uporabljal. 

 

5. V zvezek napiši: 

 Ime izdelka:   

 Kriteriji uspešnosti: 

- Pravilna uporaba materiala 

- Končni videz izdelka   

- Izdelava skice 

-     Zapis v zvezek ( obdelovalni postopki, material) 

 

 Material: naštej uporabljen material 

 Obdelovalni postopki: naštej obdelovalne postopke ( zarisovanje, striženje, rezanje,...) 

 Orodja: naštej orodja, ki si jih uporabil 

 Skica izdelka:  nariši skico izdelka s prosto roko  

Skiciraj vse različne sestavne dele in ji kotiraj, pri tem pa upoštevaj pravila kotiranja!  

 

6. Ta izdelek bo ocenjen. Ocene pridobite predvsem tisti učenci, ki v tem polletju še nimate ocene. 

Ostalim pa se ocena upošteva, če to želite.   
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Kriteriji za ocenjevanje   izdelka 

 

Zadostno(2) Dobro(3) Prav dobro(4) Odlično(5) 
Ime izdelka Ime izdelka Ime izdelka Ime izdelka 

 
 Uporabljen material Uporabljen material Uporabljen material 

 

 Niso našteti vsi 
obdelovalni  postopki 
in orodja 

Niso našteti vsi 
obdelovalni  
postopki  in orodja 

Našteti obdelovalni  postopki 
in orodja 

   
Skica brez kotiranja 

 
Skica izdelka s kotiranjem 

 
Fotografija izdelka 

 
Fotografija izdelka 

 
Fotografija izdelka 

 
Fotografija izdelka 

 

 

7. Ko boš izdelek izdelal, ga poslikaj skupaj z zapisom v zvezku in to 

sliko pošlji na elektronski naslov ali jo oddaj v spletno učilnico. 

 

Ne pozabi, rok oddaje je 15. 5. 2020! 

 

 

Veliko se !!!!!!!!!!!!!!! Smeh je pol zdravja.  

Skupaj zmoremo vse. Ostani doma! 

 

Lep pozdrav,  

Damjana Šlander in Anja Špiljar 

 

 

 

PONOSNA SEM NATE, KAJ VSE ZMOREŠ! 


