
 

 papirna  gradiva: 

 namizni  

pripomoček za pisala, okvir za 

sliko, torbica, album za slike, 

periskop, trganka …   

 les: sestavljanka, vozilo, stojalo 

za telefon, namizni zabojček, 

obešalnik za ključe, škatlica …  

 umetne snovi: novoletni 

okraski, obesek za ključe iz 

moosgumija, rožice …   

 konstrukcije: žerjav, dvižni 

most, zapornica …  

 izbirne vsebine, ki so aktualne 

v domačem okolju  

  

  

V 

skladu z 20a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 

63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013) šola s šolskim 

letom 2017/18 učencem ponudi neobvezne 

izbirne predmete. Učenci od 4. do 6. razreda se 

bodo lahko prostovoljno vključili v pouk 

neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega 

jezika, umetnosti, računalništva, športa ter 

tehnike.   

  

V šolskem letu 2017/18 bodo vključeni učenci 

od 4. do 6. razreda. Pouk drugega tujega jezika 

se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, 

računalništva, športa in tehnike pa eno uro 

tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri 

pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko.   

  

Za učence, ki se bodo odločili, da bodo 

obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo 

obiskovanje pouka obvezno. Ocena 

neobveznega izbirnega predmeta bo 

enakovredna z ostalimi ocenami. Za pouk 

tehnike je potrebno gradivo kupiti. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Izdelki učencev (blokec in okvir iz 

papirja), učiteljica Barbara Orešnik 

  

 

 

 

 

Slika 3: Izdelki 

učencev (Domino iz 

lesa),učiteljica  
Barbara Orešnik   

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Izdelki 

učencev (hranilnik 

iz lesa), učiteljica 

Barbara Orešnik 

Informacije: e-pošta: 

 o-komenda.lj@guest.arnes.si  

tel: 01/724 71 57  
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 razvijajo ideje za izdelavo 

uporabnih izdelkov, jih skicirajo in 

narišejo,  

  ugotavljajo lastnosti različnih 

gradiv,  

 oblikujejo in preoblikujejo gradiva v 

novo obliko,  

 pridobivajo praktična znanja pri 

uporabi orodja, pripomočkov, 

strojev in naprav,  

 razvijajo ročne spretnosti, delovne 

navade in sposobnosti sodelovanja 

v skupini,  

 izvajajo različne obdelovalne 

postopke (merjenje, zarisovanje, 

rezanje, žaganje, vrtanje, brušenje, 

upogibanje, spajanje, sestavljanje, 

barvanje ...),  

 navajajo se na natančnost pri delu 

in urejenost delovnega mesta,  

 spoznavajo nevarnosti pri 

praktičnem delu in skrbijo za 

osebno varnost in varnost drugih,  

 ob sestavljanju modelov raziskujejo 

delovanje tehničnih naprav,  

 oblikujejo pozitiven odnos do 

tehnike ter varčevanja z gradivi in 

energijo. 

   

 

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, 

ki jih v predvideni starosti že lahko 

obdelujejo. Izdelki, ki jih izdelajo, so 

uporabni, plod njihovih zamisli in del 

njihovega vsakdanjega življenjskega in 

šolskega okolja.  

  

Tako učenci pri predmetu tehnika:  

 pridobivajo  nova  znanja 

 in spretnosti, 

 odkrivajo  in  razvijajo 

 svoje sposobnosti, 

 razvijajo ustvarjalnost, 

 oblikujejo pozitiven ter odgovoren 

odnos do narave, 

 razvijajo kulturo dela in odnosov. 

  

Poleg vsega naštetega predmet vključuje 

tudi vzgojo za zdravje in spodbuja otrokovo 

razmišljanje o vprašanjih ekonomične 

izrabe materiala in recikliranja.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Izdelek učencev (vaza iz umetne     

              mase), učiteljica Barbara Orešnik  

  

  


