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Pozdravljeni, šestošolci! 

Upam, da ste vsi zdravi in se znajdete v novi situaciji, v kateri smo se 

znašli. Sama se bom potrudila, da bom čim bolj jasna pri podajanju navodil, 

če se vam vseeno poraja kakšno vprašanje pa me lahko kontaktirate na 

jasmina.melavc@guest.arnes.si. 

1. Pred začetkom še enkrat ponovite snov, ki se nanaša na »les«. 

Preverite, ali imate v zvezku vse potrebno in ali so vse naloge v 

delovnem zvezku rešene. Če kaj manjka, dopolnite. 

2. Če lahko skozi okno vidite kakšno drevo ali imate možnost oditi na 

sprehod in videti kakšno drevo, ga opazujte. V zvezek napišite, katero 

vrsto drevesa vidite, kam ta vrsta drevesa spada, oceno starosti 

drevesa, kakšen les ima (lastnosti lesa), kaj iz njega največkrat 

izdelamo in podobno. Pomagajte si z učbenikom, zvezkom, delovnim 

zvezkom, spomnite se na predstavitve sošolcev. Vem, da za vse ne 

boste 100 % prepričani, ampak vseeno napišite vaše predvidevanje. 

3. Nato se sprehodite po stanovanju in poiščite čim več stvari, ki so 

izdelane iz lesa (vrata, omara, tla, …). Zapišite v zvezek, kaj ste našli 

in če gre, zapišite zraven tudi kakšno lastnost, ki jo vidite  (barva, 

debelina, višina, širina, vidijo se plasti …). 

4. V naslednjih urah tehnike in tehnologije se boste natančno lotili 

načrtovanja prvega izdelka iz lesa. Danes je vaša naloga, da se 

domislite ideje za izdelek. Če boste imeli težave s samo  idejo, si 

pomagajte z učbenikom, tam je nekaj predlogov, tudi spletni brskalnik 

»Google« vam je lahko v pomoč. Seveda pa je zaželeno, da vklopite 

domišljijo in se spomnite čisto svojega izdelka. Ker boste izdelek tudi 



izdelali, ko se zopet vidimo, upoštevajte določene omejitve (izdelek naj 

ne bo prevelik … recimo stola v naravni velikosti ne boste mogli narediti 

, upoštevajte postopke obdelave lesa, ki so na voljo in glede na to, 

da bo to vaš prvi izdelek iz lesa, ne komplicirajte preveč z majhnimi 

podrobnostmi).  

 

 




