
NIP tehnika 4. in 5. r., 6. teden (5. 5. 2020) 

Lesen izdelek (2. ura) 

Nekateri ste mi že pošiljali slike in zapise lesenih izdelkov.  

Rada bi vas opozorila, da ne hitite in da mi sproti pošiljate faze dela,  

ki bodo tudi ocenjene v okviru kriterijev v tabeli.  

 

Ocenjuje se: 

priprava na delo • narisan načrt (skica) z merami,  

• priprava delovne površine s pripomočki in 

pospravljanje po končanem delu,  

1 točka 

1 točka 

 

odnos do dela • varnost pri delu, 

• pravilna uporaba delovne operacije (npr. 

žaganje, lepljenje, zabijanje žebljev, 

vrtanje…) in orodja, 

1 točka 

1 točka 

izdelek • izgled, 

• uporabnost, 

• izdelek je narejen v predvidenem času (5 

ur), 

1 točka 

1 točka 

1 točka 

beleženje v zvezku za 

tehniko  

• zapis o postopkih in zaporedjih dela, slika 

končnega izdelka 

1 točka 

 

Najdejo pa se tudi taki, ki po 6-ih tednih sprašujejo, kje lahko dobijo jasnejša navodila oz. kaj smo delali. 

Vsa navodila najdete na šolski spletni strani od začetka šolanja na daljavo. 

 

Pomislite tudi na to, da skica z merami (narišeš pred začetkom dela) ni enaka sliki končnega izdelka 

(fotografija ali risba končnega izdelka), 

Fotografirajte tudi delovno površino s pripomočki (del ocene). 

Fotografija vsaj ene delovne operacije (del ocene). 

Fotografija končnega izdelka v uporabi (del ocene). 

Zapis v zvezku naj bo pregleden, upoštevajte navodila iz 4. tedna (del ocene). 

 

 

 

 

Če boste potrebovali pomoč odraslega, ga za to lepo prosite, v zvezek pa tudi zabeležite kdo in kako vam 

je pomagal. 

Vaš dokončan izdelek (fotografije, mnenja, predloge, zapise) pričakujem do torka, 26. 5. 2020, na 

elektronski naslov: nadja.lemut@gmail.com.  

Če boste končali prej in imate kakšno zanimivo idejo za izdelek, ga lahko naredite iz kateregakoli materiala. 

Izdelek naj bo uporaben in ne tak, da se na njem nabira prah      . 

Ostanite zdravi in nasmejani. 

učiteljica Nadja Lemut 

Fotografija končnega izdelka 

Skica 
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