
TEHNIŠKI DAN – IZDELAVA IZDELKOV ZA VESELI DECEMBER 
V PONEDELJEK,  21. 11. 2016 OD 8:20 DO 12:45 
 
Temeljni cilj: Učenci povežejo svoja znanja o gradivih (papir, les, tekstil, kovino ……) 
                       za izdelavo in uporabo izdelkov. 
Cilji učencev: 

- ob skiciranju svojih zamisli izdelkov (škatlice, obeski za jelko, voščilnice, aranžiranje  
ikeban …………) ustvarjajo nove ideje; 

- ob uporabi pripomočkov in orodja za različna gradiva utrdijo stare in morda spozna- 
vajo nove obdelovalne postopke; 

- pri delu razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, ročne spretnosti in so vztrajni; 
- skrbijo za varno delo, 
- svoje izdelke kritično analizirajo, jih vrednotijo in predstavijo. 

Ciljno med predmetno povezovanje: likovna vzgoja, tehnika in tehnologija, matematika, 
računalništvo. 
Skrb za varnost: Zagotovimo varnost učencev  pri delu z orodji, napravami, s stroji in 
poskrbimo, da bodo pred začetkom dela mizne površine ustrezno zaščitene. 
Navodila za učitelje, ki vodijo dejavnost: 

- učencem pravočasno pove kaj bodo prinesli na dan dejavnosti, 
- predstavi nalogo in potek dela, 
- preverja potek izdelave in po potrebi pomaga pri posameznih delovnih postopkih; 
- skrbi za disciplino in motivira učence za delo, 
- poskrbi, da učenci po dejavnosti pospravijo učilnico; 
- od 2. do 3. triade razrednik določi učenca za sodelovanje na bazarju; za 1. triado  

določi po enega učenca razrednik 9. Razreda. Letos bodo prostovoljni prispevki po 
ustnem dogovoru s strank 

- po koncu dejavnosti razrednik  izpolni seznam z imenom in številom izdelkov ter 
njegovo priporočljivo ceno, ki jo bodo učenci, ki sodelujejo na stojnicaj navedli 
kupcu.  

- izdelke shrani razrednik v škatlo in jih na dan prodaje od 11:00 ure prinese v malo 
telovadnico, kjer  jih bosta sprejeli Jelka Bojc in Brigita Vabič; 

- božični bazar bo v petek, 25. 11. 2016 od 16:00 do 18:00 ure; istočasno so govorilne 
ure, 

- zapiše evalvacijo dejavnosti in jo pošlje ravnateljici. 
 

JUTRANJE VARSTVO bo potekalo po ustaljenem ponedelkovem urniku. 
 

URNIK DEJAVNOSTI 
1. do 3. razreda    8:20 do 9:00    matični razred          Navodila in priprava učilnice 
        »                   9:05 do 9:20    jedilnica                   malica 
 1. do 3. razreda   9:20 do 11:55  matični razred          Izdelava izdelka 
         »                12:00                 jedilnica                   kosilo, odhod domov ali PB 
 4. razred             8:20 do 9:25     matični razred          Navodila in priprava učilnice 
                            9:30 do 9:45     jedilnica                   malica 
                           9:50 do 12:25    matični razred          izdelava izdelka 
        »                 12:30                 jedilnica                   kosilo, PB ali odhod domov 
5. razred             8:20 do 9:25     matični razred          Navodila in priprava učilnice 
                            9:30 do 9:45     jedilnica                   malica 
                           9:50 do 12:25    matični razred          izdelava izdelka 
        »                 12:30                 jedilnica                   kosilo, PB ali odhod domov 



 
 
 
6. do 9. razreda     8:20 do   8:45  matični razred         Navodila za potek dejavnosti, zaščita   
                                                                                    mizne površine, grupiranje otrok in  
                                                                                      zadolžitve 
                              8:50 do   9:50  matični razred          Izdelava izdelka 
                              9:55 do 10:15  jedilnica                   Malica 
                            10:20 do 12:40  matični razred          Izdelava izdelka 
                            12:45                 jedilnica                   Kosilo 
      
Prednost na kosilu imajo učenci, ki gredo s prvim šolskim prevozom. 
Po kosilu sledi odhod domov,  podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 
 
ZADOLŽENI UČITELJI 
1.a             Mojca Lešnik in Martina Zadravec 
1.b             Maja Šoštarič in Natalija Ferk, Irena Zidarič 
2.a in 2.b   Brigita Vabič in Maša Stres 
3.a in 3.b   Smiljanka Ledinek in Anja Lipuš 
4.a in 4.b   Bernarda Šibila (Suzana Mlakar) in Katja Ozimič 
5.a in 5.b   Valentina Gselman in Tadej Sternad 
6.a in 6.b   Blaž Preglau in Monika Retuznik 
7.a in 7.b   Polona Čuk Kozoderc in Tanja Ajd Krampl 
8.a in 8.b   Nataša M.Šoba in Vesna Lešnik 
9.a              Jelka Bojc in Črt Gojkovič 
 
 Učitelj Primož Krašna bo iz vsakega razreda (6. do 9. razred) izbral po 3-4 učence in z njimi 
izdeloval voščilnice: 6. in 7. razred od 8:20 do 10:15 
                                  8. in 9. razred od 10:30 do 12:30 
 
Koordinacija in pomoč pri delu, nadzor v delavnici: Oskar Krevh 
 
Rezerva: Simona Napast, Jasna Belas, Mateja Cerjan (od 11:00) 
 
Prevozi: Jutranji in popoldanski šolski prevoz poteka  po ustaljenem voznem redu. 
 
Seznam učiteljev v podaljšanem bivanju 
OPB 1 – Maja Radinović od 12.50  do 17:00 
OPB 2 -  polona Kregar    od 12.50 do 14:30 
OPB 3 – Dora Ožvald       od 12.50 do 15.20 
OPB 4 – Romana Mate     od 12.00 do 15.20 
OPB 5 – Dragica Soršak   od 12.50 do 14.30 
OPB 6 – Vinko Fingušt     od 12.50 do 15.20 
 
Želim vam veliko ustvarjalnih užitkov.  
                                                                                    Org.teh.dneva: 
                                                                                    Oskar Krevh      
 
 
 


