
IZBIRNI PREDMET 7. RAZRED OBDELAVA GRADIV LES 

OD IDEJE DO IZDELKA 2 

1. Do sedaj ste naredili en izdelek iz lesa in mi do, petka 24. 4. 2020. morali posredovati 

fotografije le tega. Vsi tisti, ki tega še niste storili imate časa do ponedeljka, 11. 5. 2020 do 

00.00. 

2. Ponovno izdelaj poljuben izdelek iz lesa: 

- poišči različne vrste in različne polizdelke iz lesa (lahko v kombinaciji z drugimi materiali) 

- izdelaj izdelek 

- pripravi predstavitev 

PREDSTAVITEV DRUGEGA IZDELKA in izdelek bosta ocenjena.  

Predstavitev izdelka lahko narediš v Wordu ali PowerPointu, če pa tega nisi vešč, pa nariši plakat in ga 

nato fotografiraj. Pazi le, da vsebuje vse kar je zahtevano v kriteriju. Skratka fotografiraj celoten proces 

izdelave izdelka od razmišljanja dalje       

Na fotografiji se mora videti tudi tebe. Nič ni narobe, če ti kdo pomaga. V slogi je moč. 

Ko imaš predstavitev dokončano in vse fotografije na kupu, vse skupaj pretvori oziroma spremeni v EN 

PDF dokument. Torej v njem so zajete vse fotografije celotnega postopka izdelave od ideje do izdelka. 

Če tega ne znaš, mi piši in te bom vodila. Navodila imaš drugače tudi na naslednji povezavi. 

Vso dokumentacijo naloži na naslednjo spletno stran - klikni na: POVEZAVA ZA ODDAJO PREDSTAVITVE 

(Pazi na pravilen zapis imena in priimka.  S klikom na gumb Prebrskaj, izberi predstavitev, ki si jo izdelal 

in klikni pošlji.)  

Rok za oddajo je, petek 5. 6. 2020, do 00.00. 

KRITERIJI OCENJEVANJA IZDELKA: 

 KRITERIJ Število 
možnih točk 

Doseženo 
število točk 

1. Prvi izdelek je bil oddan do roka. 1  

2. Predstavitev izdelka vsebuje dokumentacijo (skico in tehnološki list) in fotografije vseh vmesnih 
postopkov - priprava dokumentacije, priprava materiala, priprava orodja, zaščitna oprema, 
vmesni postopki izdelave, sestavljanje izdelka, končni izdelek. Reši tudi kriterij, se oceni in ga 
priloži dokumentaciji. 

6  

3. Dokumentacija vsebuje prostoročno narisano skico in pravilno izpolnjen tehnološki list. 2  

4. Uporabljeni vso vsaj trije obdelovalni postopki: možni so brušenje, žaganje, vrtanje, rezanje, 
upogibanje, lomljenje, prebijanje, žebljanje, vijačenje, mozničenje, lepljenje, barvanje, 
površinska zaščita… 

3  

5. Predstavitev je oddana v zahtevani obliki. Vse fotografije so zbrane v enem PDF dokumentu.  1  

6. Dokument je pravilno poimenovan in poslan na zahtevano povezavo za oddajo dokumenta. 1  

7. Izdelek je oddan do roka. 1  

 DODATNE TOČKE   
 Izdelek je originalen, vidi se lastna ustvarjalnost in domišljija. Je izviren, inovativen, originalen. 1  

 Natančen načrt izdelka. 2  

 Izdelek je v celoti uporabno zasnovan in tudi ustrezno izdelan, da funkcionira. 1  

 

OCENJVALNA LESTVICA ZA TEHNIČNI IZDELEK: 

OCENE ODLIČNO PRAV DOBRO DOBRO ZADOSTNO NEZADOSTNO 

DELEŽ MOŽNIH TOČK 90 - 100 % 75 - 89,9 % 60 - 74,9 % 45 - 59,9 % 0 - 44,9 % 

TOČKOVNIK 13,5 - 15 11,5 - 13 9 - 11 7 – 8,5 0 - 6 
 

Lepo vas pozdravljam in uživajte pri izdelavi. 

Mateja Istenič 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=6qgCvvblVps&feature=emb_logo
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxKu9SB5-uig1cwlthQVrDxKMvzYqh37r0QvtUuM47gqemqepNS/exec

