
Želite šolsko uro preživeti ustvarjalno in 
sproščeno? 

Izberite izbirni predmet 

OBDELAVO GRADIV - 

kovine 

Učenci: 7., 8. in 9.  razreda 

Število ur: 35 ur / 1 ura na teden ali 2 uri na teden   

             prvo ali drugo polletje ali 1 x na 14 dni 

Izvajalec: Anja Špiljar  

  

 

 

 

Verjamem, da je pridobivanje ročnih spretnosti v 
sedanjem času ena izmed pomembnih dejavnosti za 
vse življenje, zato je izbirni predmet OBDELAVA 
GRADIV možnost za nadgradnjo že pridobljenega 
znanja. 

Izbirni predmet obdelava gradiv – kovine je 
zastavljen tako, da učencem omogoča pridobiti 

kakovostno znanje in spretnosti na način, ki jim je 
najbližji, to je s praktičnim delom. 

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki 
jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, 
ipd. 

Predmet je namenjen učencem, ki radi izdelujejo 
izdelke iz različnih materialov in bi se radi tega naučili 
še bolje  –  tako fantom, kot tudi dekletom. 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenci: 

• bolje razumevajo okolje z vidika tehničnih in 
tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo, 

•   usmerjajo svojo radovednost v iskanje, 
razvrščanje tehničnih in tehnoloških 
postopkov, potrebnih za izdelavo 
določenega predmeta, 

•  kritično vrednotijo tehnične in tehnološke 
rešitve, 

•  izbirajo tehnično napravo glede na tehnične 
in ekološke značilnosti, neodvisno od 
reklame, 

•  iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem 
in poklicnem okolju,  

• ustvarjalno sodelujejo v skupini, 
• pravilno in varno uporabijo delovne 

pripomočke pri oblikovanju gradiv, 
•  upoštevajo cilje skupine in hkrati različnosti 

posameznika, 
•  tehnična znanja povezujejo z drugimi 

vedami in razumevajo svet kot celoto, 
• razvijajo  pravilen odnos do dela in varstva 

okolja. 

IZ VSEBINE 

Učenci izdelajo vsaj: 

• en izdelek po učiteljevi dokumentaciji za 
izdelavo predmeta z možnostjo ustvarjalne 
dopolnitve predmeta (npr. bimetalno 
stikalo, …), 

• en izdelek po načinu projektne naloge (npr. 
svečnik, stojalo za rože,..), 

• en izdelek za sprostitev – preoblikujemo 

              žico. 

Ob zaključku obravnavanih vsebin učenci pripravijo 
razstavo lastnih izdelkov. 

PRIDOBIVANJE OCEN 

Ocenjujem teoretično znanje ob učenčevi ustni 

predstavitvi izdelka, proces dela, rezultate dela 

(izdelke, konstrukcije, skice,...). 

 

POVEZAVA S PREDMETI 

 Z matematiko, 

 računalništvom, 

 kemijo, 

 fiziko, 

 zgodovino, 

 geografijo.      
 

KONTAKT ZA MOREBITNA VPRAŠANJA 

anja.spiljar@os-sentrupert.si 


