
 

 

 

 

OBLIKOVANJE GRADIV - LES 
 

Razred, v katerem se predmet poučuje 

 

Oblikovanje gradiv – LES, je enoletni izbirni predmet, ki ni vezan na razred. Učenci ga lahko izberejo v 7., 

8. ali 9. razredu. 

 

Učitelj: PIRC Peter  

 

Tedensko število ur pouka pri predmetu  

 

Predmetu je namenjena ena ura tedensko, 35 ur letno. Če bo urnik dopuščal, se bo predmet izvajal na 14 dni 

v blok urah. 

 

Vsebina oz. cilji predmeta 

 

Pri tem predmetu učenec razvija ročne spretnosti, natančnost ter si oblikuje estetski odnos in 

ustvarjalnost. Moja želja kot ravnatelja seveda je, da bi učenci vzljubili tehniko, delo z materiali okoli nas, 

še posebej z lesom, ki je temeljni material v našem okolju. Pri tem predmetu ni pomembno ali je učenec 

»odličnjak« ali ne – samo da ima rad praktični način dela. Ko je izdelek dokončan, ga učenci z veseljem 

predstavijo in so nanj seveda ponosni, saj vedo, da so izdelek izdelali sami in vanj vložili veliko truda. S 

praktičnim delom pa seveda učencem ponudimo, da odkrijejo tudi druge spretnosti in sposobnosti, ki jih 

sicer niso vajeni odkrivati pri pouku. 

 

Za še boljšo predstavo o obdelavi lesnih gradiv bomo z učenci obiskali Srednjo šolo Kočevje, kjer nam bodo 

predstavljene najbolj inovativne možnosti obdelave lesa in bomo tudi pri njih izdelali izdelek. Prav tako bomo 

v okviru predmeta na šoli gostili še vsaj dva Kočevska mojstra, ki se ukvarjata z obdelavo lesa in se tudi 

preživljata na ta način. Učenci bodo tako videli, da je delo in strokovnost tisto kar lahko nudi uspeh. 

 

Ocenjevanje predmeta 

 

Pri obdelavi gradiv ocenjujem dokončane izdelke, natančnost izdelave, estetski videz, upoštevanje uporabe 

postopkov obdelave, varnost pri delu ter seveda prizadevnost pri delu. Seveda pa bistvo predmeta ni 

ocenjevanje, temveč želja da učenci vzljubijo delo. 

 

 

Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri predmetu 

 

Učenci za izbirni predmet potrebujejo le brezčrten zvezek A4. 


