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Tehniški dan – izdelki iz škatle Izotech 

 

Datum: v četrtek,  7. 5. 2020. 

Izdelali boste 3 poljubne izdelke iz škatle Izotech. Navodila za izdelke najdete v 

priloženem delovnem zvezku. Hkrati rešite naloge v delovnem zvezku, ki so 

povezane z narejenimi izdelki.  

Za pomoč pri izdelavi izdelkov si lahko pomagate s spodnjo povezavo: 

http://izotech-zalozba.si/naravoslovje-tehnika-video.html#gradiva-4 

Svetujem vam, da si izberete katerega izmed zgoraj predstavljenih izdelkov, da 

vam bo delo šlo lažje od rok (glejte izdelke za 4. razred). 

Tudi naslednji četrtek, 14. 5. 2020, bomo izvedli še preostali dve uri tehniškega 

dneva ter pouk LUM, tako da boste lahko dokončali izdelke. 

Časa, da naredite 3 izdelke in rešite naloge v povezavi z izdelki v delovnem zvezku, 

imate do petka, 15. 5. 2020. Fotografije vseh treh izdelkov ter rešenega delovnega 

zvezka mi pošljite na elektronsko pošto. 

Izmed treh izdelkov si boste izbrali samo en izdelek, ki bo ocenjen, zato spodaj 

prilagam kriterije ocenjevanja. Izbran izdelek in naloge poslikajte čim bolj 

natančno, da bo vaše delo bolj razvidno in ga bom lažje ocenil. 

  

http://izotech-zalozba.si/naravoslovje-tehnika-video.html#gradiva-4


TEHNIŠKI IZDELEK:___________________ 

 

Ime in priimek: ____________________           Datum: ___________                                                        

        Točke: ___ /20    Ocena: _____ 

TOČKOVNIK 

 19–20 t…..odl (5) 

 16–18 t……pdb (4) 

 13–15 t……db (3) 

 10–12 t..…..zd (2) 

  0–9 t…….nzd (1) 

 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE TEHNIŠKEGA IZDELKA 

 
 

1. OCENJEVANJE IZDELKA 

Izdelek je 

neustrezno izdelan, 

ni uporaben kot 

okrasni predmet. 

Izdelek ni ustrezno 

izdelan, je delno 

uporaben. 

Izdelek je delno 

ustrezno izdelan in 

delno uporaben. 

Izdelek je ustrezno 

izdelan in uporaben. 

Izdelek je natančno 

izdelan, lep in 

uporaben. 

1-2 T 3-4 T 5-6 T 7-8 T 9-10 T 

 

2. PRAKTIČNO DELO 

Učenec ni izvedel 

delovnih postopkov. 

Zelo pomanjkljiva 

izvedba uporabljenih 

obdelovalnih 

postopkov. 

Polovica obdelovalnih 

postopkov je pravilno 

izvedena. 

Večina obdelovalnih 

postopkov je pravilno 

izvedena. 

Vsi uporabljeni 

obdelovalni postopki 

so pravilno izvedeni. 

1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 

 

3. REŠENE NALOGE V DELOVNEM ZVEZKU (tehnična dokumentacija) 
Nečitljiva, zelo 

pomanjkljiva 

dokumentacija. 

Delno narejena 

dokumentacija, 

površno narejena. 

Dokumentacija ni 

popolna, ima več 

manjših vsebinskih 

ali oblikovnih napak. 

Dokumentacija je 

skoraj popolna, ima 

manjše vsebinske ali 

oblikovne napake. 

Dokumentacija je 

popolna, narejena v 

skladu s pravili in 

navodili. 

1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 
 

Učenec ni oddal tehniškega izdelka: 0 T. 

 


