IZBIRNI PREDMET: OBDELAVA GRADIV - LES
UČITELJ, KI BO IZVAJAL PREDMET: IGOR JERAM

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?
Za učence, ki radi izdelujejo izdelke iz lesa in bi se radi tega naučili še bolje. - 7. R
KOLIKO ČASA TRAJA :
Traja eno leto.
ŠTEVILO UR NA TEDEN:
1 ura tedensko.
NAČIN IZVAJANJA POUKA PRI PREDMETU:
Izvajamo v blok urah, prvo ali drugo polletje.
CILJI PREDMETA:
-

načrtujejo predmete,

-

izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo,

-

uporabijo obdelovalne postopke,

-

ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv,

-

merijo z ustreznimi pripomočki,

-

izvajajo osnovne delovne operacije,

-

se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje,

-

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti,

-

se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo,

-

spoznajo poklice v industriji in obrti …

NAČIN PRIDOBIVANJA OCEN:
Ocenjujemo izdelke.
KAKŠNA ZANIMIVOST, KI BI UČENCE POSEBEJ PRITEGNILA?
Pri pouku tehnike si oglejte izdelke, ki so jih učenci izdelali v prejšnjih letih.
KOMU IZBIRNI PREDMET POSEBEJ PRIPOROČATE?
Tako fantom, kot tudi dekletom.

IZBIRNI PREDMET: OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI
UČITELJ, KI BO IZVAJAL PREDMET: IGOR JERAM

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?
Za učence, ki radi izdelujejo izdelke iz umetnih snovi in bi se radi tega naučili še bolje. - 8. R
KOLIKO ČASA TRAJA:
Traja eno leto.
ŠTEVILO UR NA TEDEN:
1 ura tedensko.
NAČIN IZVAJANJA POUKA PRI PREDMETU:
Izvajamo v blok urah, prvo ali drugo polletje.
CILJI PREDMETA:
-

načrtujejo predmete,

-

izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo,

-

uporabijo obdelovalne postopke,

-

ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv,

-

merijo z ustreznimi pripomočki,

-

izvajajo osnovne delovne operacije,

-

se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje,

-

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti,

-

se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo,

-

spoznajo poklice v industriji in obrti …

NAČIN PRIDOBIVANJA OCEN:
Ocenjujemo izdelke.
KAKŠNA ZANIMIVOST, KI BI UČENCE POSEBEJ PRITEGNILA?
Pri pouku tehnike si oglejte izdelke, ki so jih učenci izdelali v prejšnjih letih.
KOMU IZBIRNI PREDMET POSEBEJ PRIPOROČATE?
Tako fantom, kot tudi dekletom.

IZBIRNI PREDMET: ELEKTROTEHNIKA
UČITELJ, KI BO IZVAJAL PREDMET: IGOR JERAM

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?
Za učence, ki bi se radi vpisali v srednjo elektro ali računalniško šolo. - 9. R
KOLIKO ČASA TRAJA:
Traja eno leto.
ŠTEVILO UR NA TEDEN:
1 ura tedensko.
NAČIN IZVAJANJA POUKA PRI PREDMETU:
Izvajamo v blok urah, prvo ali drugo polletje.
CILJI PREDMETA:
-

Učenci spoznavajo temeljne pojme elektrotehnike, berejo in rišejo sheme ...

-

Naučimo se razumeti hišne napeljave, povežemo osnovne električne napeljave.

NAČIN PRIDOBIVANJA OCEN:
Ocene pridobimo na različne načine – ustno, seminarska naloga, projekt.

