
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - OBDELAVA GRADIV – LES 

Predstavitev za šolsko leto: 2014 / 15 
 

 Polno ime izbirnega predmeta: OBDELAVA GRADIV – LES 

 Krajše ime: OGL 

 Kdo lahko ta predmet izbere? Vsi učenci sedmega, osmega in devetega razreda. 

 Predvideno letno število ur: 35 ur. 

 Kdaj poteka? Na vsake štirinajst dni – blok ura (2 uri skupaj). 

 Preverjanje in ocenjevanje znanja: velja isti kriterij kot pri rednih urah TIT: za 

tehnološko dokumentacijo in za izdelavo izdelkov 

 Predmet je ENOLETEN (učenec ga lahko izbere v sedmem, osmem ali v devetem razredu). 

 Vsebina: program je zasnovan tako, da celo leto izdelujemo izdelke iz lesa, ki pa se vedno 

začnejo z načrtom (tehnološka dokumentacija). 

 Delo doma: naj ga ne bi bilo (učenci za ta predmet vse naredijo v šoli). 

 Gradiva in pripomočki: geotrikotnik, svinčnik in tanek brezčrten zvezek A4 format (lahko tudi 15 

brezčrtnih listov v mapi). 

 Spodbujamo nastanek takšnih predmetov, ki so uporabni v vsakdanjem življenju, predvsem pa 

težimo k temu, da izdelki nastanejo po zamisli učencev ali na podlagi izbranega skupnega 

projektnega dela. 

 
Učenci pri predmetu obdelave gradiv – LES: 
 

 načrtujejo in izdelajo predmete iz lesnih  gradiv (vsaj dva v šolskem letu), 

 izdelajo in znajo uporabiti načrt (tehnološka dokumentacija), 

 pri izdelavi predmetov uporabljajo obdelovalne postopke (osnove že imajo iz 6. razreda), 

 ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj, 

 spoznavajo delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo lesa, 

 izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo 
delovnega mesta, 

 se navajajo na organizacijo pri delu, postopnost in planiranje proizvodnje, 

 spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva, 

 upoštevajo ukrepe za varno delo, 

 odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje 
delo in predmete, ki jih ustvarijo, 

 spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo kako okolje 
lahko sami varujemo (oz. koliko lahko sami k temu pripomoremo), 

 spoznavajo poklice, ki so kakorkoli povezani z lesom… 
 



                  Izdelki, ki so nastali pri OGL: 

            

         
 

   
 

Učiteljica, ki izvajam predmet: Petra Paradiž 


