
NAVODILA ZA DELO  Sreda, 6. 5. 2020 

 

Pozdravljeni učenci. Kako ste kaj? Upam, da ste si med počitnicami nabrali moči do konca šolskega leta. 

 

Vaša prejšnja naloga je bila izdelati vrtavko. Moram reči, da ste nalogo zelo dobro opravili! Sliko sem 

dobila od skoraj vseh. Samo eden izmed učencev v 4. a mi vrtavke ni poslal. 

 

Benjamin Kastelic iz 4. a in Ian Lampret iz 4. b še nista uspela pridobiti ocene v drugem ocenjevalnem 

obdobju. Zato bo za vaju ta izdelek za oceno. Potrudita se in mi najkasneje do konca tedna (do 10. 5. 

2020) pošljita svoj izdelek. Izdelek bo ocenjen po kriterijih, ki jih že poznate (jih pa vseeno prilagam 

spodaj). Slika, ki mi jo pošljeta pa ne sme biti meglena. Na sliki se mora izdelek lepo videti. 

 

Svoje izdelke mi seveda pošljite tudi ostali učenci. 

 

No sedaj pa k izdelku. Upam, da imaš doma kaj kartona in lepila. 

Izdelaj namizno igro – KRIŽEC-KROŽEC po navodilih v videoposnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tZbS1g-xUo  

 

Če nimaš kartona lahko isto igro narediš tudi iz papirja, samo malo jo boš moral prilagoditi. Okvir oz. 

škatlo okoli lahko recimo narediš na tak način: https://www.youtube.com/watch?v=N8p_MIq4ngU, 

namesto palčk pa lahko uporabiš napeto vrvico. 

 

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

 

Kriteriji ocenjevanja 

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

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 

Robovi papirja so 

popolnoma gladki. 

Lepljeni spoji so 

natančni, površina je 

čista. Robovi so gladko 

zbrušeni, brez poškodb 

na površini. 

Robovi so gladki. Lepljeni 

spoji so natančni, ponekod 

preveč ali premalo lepila. 

Robovi so nenatančno 

obrezani. 

 

Robovi so nenatančno 

izrezani. Lepljeni deli so 

zamaknjeni, na površini 

je nekaj madežev lepila. 

Robovi so nekoliko 

scefrani, ostali so 

odrezki. 

Robovi so grobi in scefrani.  

Lepljeni deli so 

zamaknjeni, tako da 

vplivajo na videz izdelka. 

Izdelek je izdelan 

nenatančni in ima veliko 

pomanjkljivosti. 

UPORABNOST Izdelek je uporaben in 

deluje. 

Izdelek je uporaben in 

deluje. 

Izdelek je delno 

funkcionalen. 

Izdelek ni funkcionalen. 
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