
Pouk na daljavo za TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 8 

od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 

Pozdravljeni osmošolci! 

 

Mesec maj je že skoraj za nami in videti je, da se v delavnici v tem šolskem letu ne bomo več 

videli.  

Delo se je selilo tudi v spletno učilnico, zato vas prosimo, da izdelke oddate kar tam.  

Nekateri učenci  v tem polletju še nimate ocene, zato bo naslednji izdelek pri vas obvezno 

OCENJEN, pri ostalih pa po vaši želji.   

Tisti, ki pa kljub že pridobljenim ocenam želite imeti ocenjen tudi ta izdelek, to tudi napišite in 

oddate vse potrebno. 

Kot smo že malo namignili, vas ta teden čaka izdelava še enega izdelka iz kovine.  

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

napišeš v kanal pod predmet, ki deluje kot spletna klepetalnica. 

Naloge opravi tisti razred, ki ima v tem tednu na urniku tehniko in 

tehnologijo!!!!!! 

 

Navodilo za ta teden: 

 

1. Glede na to, da delate ponovno izdelek iz kovine in ste s polizdelki iz kovin omejeni, 

vam tudi tokrat nismo določili izdelka. Izdelaj izdelek na podlagi materiala, ki ga imaš 

na razpolago, vendar upoštevaj, da je nekaj potrebno izrezati, skrajšati, 

preoblikovati,… 

 

2. Glede na dan material poišči idejo na spletu ali si zamisli idejo sam. Nekaj idej imaš 

priloženih tudi spodaj. 

 

3. Zapis v zvezek: 

Naslov: IZDELEK IZ KOVINE – npr. KOLO,… 

Material: našteješ polizdelke, ki si jih uporabil pri izdelku (npr. žica, alu folija, plošča - 

pločevinka, pokrovi za vlaganje, vijaki, matice, neuporaben pribor,….) 

Obdelovalni postopki: naštej obdelovalne postopke, ki si jih uporabil pri izdelavi izdelka 

(prenos mer, rezanje, lepljenje – sekundno lepilo….) 

Orodja, pripomočki in stroji: naštej orodja, pripomočke in stroje, ki si jih uporabil pri tej 

izdelavi 



Skica (skica je risba narisana s svinčnikom in prosto roko!!!!):  

Skiciraj izdelek z merami (iz pogleda, kjer vidiš čim več izdelka in detajlov).  

 

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 
ali z napakami pri 
kotiranju 

 

Skica izdelka s kotiranjem 

 

Fotografija izdelka 

 

Fotografija izdelka 

 

Fotografija izdelka 

 

Fotografija izdelka 

 

Po končanem delu pošlješ sliko opravljenega dela na elektronsko pošto učiteljice 

anja.spiljar@gmail.com in damjana.slander@guest.arnes.si  ali učitelja 

alex.wirth@guest.arnes.si  ali prilepiš sliko v spletno učilnico pod predmet TIT 8, pod svoj 

razred.  

 

Pri delu upoštevaj pravila varnega rokovanja z orodjem. Če boš uporabil orodje, ki je lahko 

nevarno s tem seznani svoje starše! 

 

Ne pozabi, rok oddaje je 29.5.2020! 

 

Nekaj idej za ustvarjanje: ideje lahko poiščeš na internetu, glede na to, kaj od materiala 

imaš na razpolago oz. če nisi našel nič zanimivega smo nekaj predlogov priložili spodaj. 
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Veliko se !!!!!!!!!!!!!!! Smeh je pol zdravja.  

Skupaj zmoremo vse. Ostani doma! 

 

Lep pozdrav, 

Damjana Šlander, Alex Wirth in Anja Špiljar 

 


