
NA MOSTOVIH USTVARJALNOSTI – nacionalni projekt 

EVALVACIJSKO POROČILO  2016/2017 

Ime šole:  OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN, PODRUŽNICA BUČKA 

Naslov:  BUČKA 27, 8276 BUČKA 

Ime in priimek vodje projekta: JASMINA POVŠE 

Telefon: 07/ 384 6630 

Elektronski naslov: jasmina.povse@os-skocjan.si 
 

Razred: 4.p, 5.p 

Število ur: 7 

Predmet: NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI KROŽEK (tudi LUM, OPB in jutranje 
varstvo) 
Učni cilji 
Učenec: 
- zna graditi (preproste) konstrukcije iz sestavljank,  
- načrtuje, skicira, izdeluje, konstruira in preizkuša izdelek ter predlaga izboljšave, 
- razvija domišljijo, kritičnost in odgovornost, 
- odkriva in razvija svoje sposobnosti ter spretnosti, 
- razvija grafomotorične spretnosti, 
- sodeluje, izraža svoja mnenja ter sprejema mnenje drugih, 
- presoja ustreznost končnega izdelka, 
- ob izdelkih spoznava likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem 
prostoru, 
- razvija občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru 
 

Potek dejavnosti: 
Sestavljanko Gogix smo z učenci 4. In 5. razreda največ uporabljali pri naravoslovno-
tehniškem krožku, dve uri tudi pri likovni umetnosti. V prvi uri krožka so učenci spoznali 
vsebino škatel, preizkusili so se v sestavljanju preprostih konstrukcij, najraje pa so posegali 
po priloženem načrtu. V naslednjih urah so stopili iz okvirov poznanega ter brez zadržkov 
uporabili lastno domišljijo ter tako ustvarjali zanimive, domiselne in bogate konstrukcije.  
Nekajkrat smo določili tudi temo, npr. stavbe, živali, vozila. Takrat so učenci delo načrtovali, 
izdelek skicirali, nato ga z gradniki izdelali oz. konstruirali. Po končanem delu smo izdelke 
ovrednotili, preizkusili ter po potrebi predlagali izboljšave. Učenci so si želeli, da tudi ostali 
učenci šole opazijo njihove izdelke, zato smo pripravili razredno razstavo.  
Delo je občasno potekalo individualno, večkrat pa v dvojicah ali v skupinah.  
Gogix sestavljanko so preizkusili tudi  prvošolci v oddelku jutranjega varstva ter  učenci 
tretjega razreda v podaljšanem bivanju. Tudi mlajši so z zanimanjem posegali po 
sestavljanki, vendar so potrebovali nekoliko več usmeritev oz. idej, ki jih ta igra ponuja.  

Odzivi učencev: 
Učenci so radi sestavljali s sestavljanko Gogix, želeli so si še več takih ur. Le-te so jim 
(pre)hitro minile. Všeč jim je bilo, da so se preko igre veliko naučili. Pri sestavljanju so bili vsi 
motivirani. Povedali so, da so že doma razmišljali o modelu, ki ga bodo sestavili, kar so 
lahko v šoli tudi realizirali. Pri vrednotenju končnih izdelkov so bili kritični, predlagali so 
izboljšave, znali so tudi izreči pohvalo. Ugotovili so, da jim sestavljanka podaja ogromno 
možnosti za oblikovanje konstrukcij.  

Mnenje mentorja: 
Igra je kvalitetna, omogoča realizacijo mnogih ciljev iz učnega načrta iz različnih predmetnih 
področij.  



 

Zapisala: Jasmina Povše 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


