
NAVODILA ZA DELO  Ponedeljek, 11. 5. 2020 7. A 

 Ponedeljek, 18. 5. 2020 7. B 

Pozdravljeni učenci. Kako ste?  

V letošnjem šolskem letu morate pri TIT pridobiti še eno oceno. Zato boste današnji izdelek izdelali za 

oceno. 

Izdelke mi pošljete na moj elektronski naslov v roku 7 dni, torej do naslednjega ponedeljka, 25. 5. 2020, 

do 16.00. Na slikah, ki mi jih boste poslali, predhodno preverite, ali se izdelek na sliki dobro vidi. Slika ne 

sme biti meglena! Izdelek bo ocenjen po kriterijih, ki jih že poznate (priloženi spodaj). 

 

Navodila za izdelek: 

Izdelaj uporaben izdelek iz odpadnih materialov. Lahko uporabiš odpadno embalažo, odpadne kose 

blaga, odpadne kose lesa, gumbov, odpadnega papirja in kartona, steklenic … 

Pomembno je, da izdelate izdelek, ki bo za vas uporaben. 

Nekaj primerov prilagam na slikah: 

            

     

Prosim vas, da mi sliko vašega izdelka pošljete na moj elektronski naslov: natalija.lokar@ostpavcka.si 

mailto:natalija.lokar@ostpavcka.si


 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

 

 odl(5) pdb(4) db(3) zd(2) 

SKICA Skica je izdelana v 

skladu s pravili 

tehničnega risanja. 

Skica je narisana z 

manjšimi napakami, ki ne 

vplivajo na sporočilno 

vrednost. 

Skica je potrebna 

popravkov. Narisana je 

pomanjkljivo in vsebuje 

nekatere nejasnosti.  

Skica je narisana, 

vendar ni dovolj 

razumljiva. 

SKLADNOST Z 

NAČRTOM 

Izdelek se v celoti ujema 

z načrtom. 

Odstopanja od načrta so 

minimalna (v eni ali dveh 

merah). 

Odstopanja so opazna 

(merljiva) v več merah. 

Oblika je sicer pravilna, 

vendar se večina mer 

ne ujema z načrtom. 

NATANČNOST 

OBDELAVE 

Raz ni, površina je 

popolnoma gladka. 

Lepljeni spoji so 

natančni, površina je 

čista. Robovi so gladko 

zbrušeni, brez poškodb 

na površini. 

Površina je gladka. 
Lepljeni spoji so natančni, 
ponekod preveč ali 
premalo lepila. Robovi so 
nenatančno obrušeni. 
 

Površina je rahlo hrapava. 

Lepljeni deli so 

zamaknjeni, na površini je 

nekaj madežev lepila. 

Robovi so delno obrušeni, 

ostali so ostri robovi. 

Površina je  grobo 

obdelana.  

Lepljeni deli so 

zamaknjeni, tako da 

vplivajo na videz 

izdelka. Robovi niso 

obrušeni. 

UPORABNOST Izdelek je uporaben in 

deluje. 

Izdelek je uporaben in 

deluje. 

Izdelek je delno 

funkcionalen. 

Izdelek ni 

funkcionalen. 

 


