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TD Spoznavamo poklice 6-9 – delo na daljavo 

Četrtek, 16. 4. 2020 

Dragi učenci, 

ker nas krizna situacija zadržuje doma in ne moremo v živo izkusiti utripov srednjih šol in podjetij, 

kot smo načrtovali, sva vam pripravili prilagojeno delo, s katerim boste spoznavali poklice svojih 

staršev, se preizkusili v izdelovanju praktičnega tehničnega izdelka in si pomagali pri razmišljanjih in 

odločanju o svoji bodoči poklicni poti. 

Želiva vam zanimivo delo in veliko novih izkušenj. 

Pedagoginja Marina Hojnik Tanko in učiteljica Tanja Remih 

1) INTERVJU  

Prosi enega od svojih staršev, da se s teboj pogovori o svojem poklicu – z njim opravi intervju.  

Odgovore zapiši. Zapis intervjuja shrani na računalnik, če ga lahko natisneš, pa tudi v mapo Poklicna 

orientacija. Lahko pa mi ga pošlješ tudi na e-mail marina.hojnik@guest.arnes.si 

Starši (mama ali oče): …………………………….. 

Delovna doba: ……… let 

Vprašajte: 

a) Kaj je po poklicu? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Katero-e šolo-e je končal-a? ……………………………………………………………………………………………… 

c) Koliko let je trajalo izobraževanje? …………………………………… 

d) Ali opravlja delo v svojem poklicu? Če ne, katero(a) delo(a) pa (je) opravlja(l-a)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Katere so značilnosti njegovega (njenega) dela? 

Posebnosti: ………………………………………………………………………………………………………….  

Težavnost: …………………………………………………………………………………………………………... 

Odgovornost: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Zadovoljstvo: ………………………………………………………………………………………………………. 

Največji dosežek(ki): …………………………………………………………………………………………… 

  

f) Kaj mu je pri delu najbolj všeč? …………………………………………………………………………………… 
 

g) In kaj najmanj? …………………………………………………………………………………………………………………  
 

h) Kakšen nasvet bi dal-a tebi pri odločanju za poklic? ………………………………………………………….. 

 

mailto:marina.hojnik@guest.arnes.si
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Vaš  izziv: NAREDI IZDELEK, KI BO ENEMU 
OD TVOJIH STARS EV OLAJS AL SLUZ BENO 
DELO. 

Tehniški del tehniškega dne bo potekal v obliki projektnega dela. To pomeni, da smo postavljeni 
pred izziv za katerega poiščemo najustreznejšo rešitev in jo izdelamo.  

1. Uvod: 

Spoznal-a si delo svojih staršev. Verjamem, da si v pogovoru izvedel-a kakšne so lepe strani takšnega 
poklica in kaj je tisto, kar je prav tako treba postoriti, pa ni ravno enostavno oz. prijetno.  

Razmisli, s kakšnim izdelkom, ki ga lahko izdelaš sam-a ali pa ob pomoči staršev, bi staršem olajšal-a 
službene obveznosti. Ta izdelek boš izdelal v tem dnevu.  

2. Pripomočki in material: 

 Pri izboru materiala izbiraj tisti material, ki ga imaš na razpolago doma. Ne hodi v trgovino, 
da bi ga kupil – a. 

 Izbiraj med  papirjem, kartonom, lepenko, žico, lesom, pločevino, mavcem, naravni materiali 
iz gozda, kamenčki, odpadno embalažo…SKRATKA kateri koli material, ki ti ga ni potrebno iti 
kupit. 

 

Upam, da se bo zabavno za en dan spremeniti v poklic projektnega tehnologa, ki načrtuje rešitve in 
poskrbi, da se najboljša rešitev uresniči.  

Verjamem, da se boš potrudil-a.  

 

Veliko uspeha in dobre volje pri ustvarjanju. Navodila za delo te čakajo na naslednji strani. Kar lepo 
po stopničkah navzgor … 

 

V kolikor kakšen del navodila ni dovolj jasen, mi napiši vprašanje po elektronski pošti  
tanja.remih@guest.arnes.si. 
 

Tanja Remih 
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3.  Navodilo za delo:  
 

 

1. korak:   

Predstavi problem, ki ga boš z izdelkom rešil-a. 

Primer: Moja mama v službi nujno potrebuje 
pisalo, vendar ga vedno kje odloži in ga nima, ko bi 
ga potrebovala, pri sebi.  

2. korak:   

Zapiši kakšna bo tvoja rešitev problema.  

Primer: Da mami pri tem pomagam, bom izdelal-a 
sponko oz držalo za pisalo, ki ga bo mami lahko 
zataknila za žepek halje.  

3. korak:   

  Nariši skico izdelka v velikosti vsaj 10 cm krat 10 cm. 

 Pogovori se s staršem, če bi mu takšen izdelek pomagal in 
če bi bilo potrebno še kaj dopolniti.  

 Po potrebi popravi skico.  

 Zapiši katere materiale in orodja boš uporabil-a pri izdelavi. 

4. korak:   

Izdelaj izdelek in posamezne faze izdelovanja izdelka 
fotografiraj – 3 fotografije, tako da se vidi, da si ga delal-a ti.  

Pri izdelovanju izdelka upoštevaj varnost pri delu.                                         
Saj veš kaj to pomeni, kajne!  

5. korak:   

Fotografiraj končni izdelek in ga podari tvojim staršem.  

                                                  

 

6. korak:   

Evalviraj delo:  

 Kaj ti je bilo najbolj všeč pri izdelavi izdelka?  

 Kaj se ti je zdelo najtežje?  

 Kaj bi spremenil-a, če bi bil-a še enkrat postavljen-a 
pred enak izziv. 

7. korak:   

Ko bo tvoje delo končano, celotno dokumentacijo 
projektnega dela fotografiraj in pošlji razredniku po 
elektronski pošti.  

Zapis lahko oblikuješ s pomočjo računalnika ali z roko.  
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3) VAJE za raziskovanje lastne poklicne poti 

 

Spodaj imaš vaje iz programa Kam in kako, ki ti bodo pomagale razjasniti kakšno vprašanje in te razvedrile.  

 

Navodilo: 

2x klikni na vajo, označi odgovore ali delaj po navodilih. Izpolnjene vaje si shrani na računalnik. Če imaš 

možnost, jih natisni in rešuj na listih, potem pa jih pospravi v posebno mapo za Poklicno orientacijo, kamor 

boš do konca OŠ shranil-a vse v zvezi s tem. 

6. razred:     

1.vaja - Interes.docx

 

9 vaja - 

Zadovoljstvo s seznamom.docx
 

  

7. razred:     

2 vaja- Pomoč .docx

 

3  vaja - Iskanje 

informacij1.docx
 

4 vaja - 

Značilnosti1.docx
 

 

8. razred:     

7 vaja -Vrste 

dela-2.docx
 

8. vaja -Področja 

dela.docx
 

10. vaja- 

Križanka.docx
 

 

9. razred:    

5 vaja - 

Značilnosti2.docx
 

6 vaja- Vrste 

dela-1.docx
 

11. vaja - Enake 

možnosti.docx
 

 

 

Tako. Današnji tehniški dan ste opravili. Upava, da vam je bil všeč in da ste od njega odnesli kaj novega in 

zanimivega. 

 

Dodatno za tiste, ki jih zanima več: kdor želi, lahko kadarkoli (mogoče med prvomajskimi počitnicami?) 

izpolnjuje še Kam in kako: to je spletni program za potrditev, raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje možnosti 

na karierni poti.  

Najprej preberi:                      Potem pa se poveži:  

   dostop do Kam in kako: https://www.kaminkako.si/kudos#/ 
       registracijska številka: somewest5303 
       uporabniško ime in geslo: vpiši svoje in si ju zapomni za prihodnje obiske 

 

    
Če imaš kakršnokoli vprašanje v zvezi s poklicno orientacijo, ga lahko postaviš šolski svetovalki na e-mail 

marina.hojnik@guest.arnes.si 

Navodila za 

uporabo programa -mladi.pdf

https://www.kaminkako.si/kudos#/
mailto:marina.hojnik@guest.arnes.si

