
2. TEHNIŠKI DAN za 6. razred  
PROMET 

bo v torek, 8. 11. 2016 
 

Učenci ste razdeljeni v dve skupini in začnete pouk 1. učno uro.  

Tehniški dan poteka 5. učnih ur. 

S seboj prinesite svinčnik, barvice, flomastre, tempera barvice, škarje, 

geometrijsko orodje in star časopis za podlago. 

 

Razpored razredov in potek dela: 
 

1. skupina  
  
Vodja skupine je Helena DERSTVENŠEK. 
Učenci se zberejo pred učilnico TIT. 
 

Ob 8.10 uri - izdelava makete križišča iz različnih materialov in  
                      izdelava večjih prometnih znakov (v učilnici).  
 

Ob 8.40 uri - obisk prostorov AMD-ja v Hrastniku 

 

Od ogleda do 12.50 ure sledi nadaljevanje izdelave makete  
 
 

2. skupina 
 

Vodja skupine je Urška Zoja Jeršin 
Učenci se zberejo pred učilnico LUM. 
 
Ob 8.10 uri - izdelava makete križišča iz različnih materialov in  
                      izdelava večjih prometnih znakov (v učilnici).  
 

Ob 8.40 uri - obisk prostorov AMD-ja v Hrastniku 

 

Od ogleda do 12.30 ure sledi nadaljevanje izdelave makete. 
 
 
             

                Vodja TD   
Helena Derstvenšek 



2. TEHNIŠKI DAN za 6. razred  
PROMET 

bo v torek, 8. 11. 2016 
 

Učenci ste razdeljeni v štiri skupine in začnete pouk 1. učno uro.  

Tehniški dan poteka 5. učnih ur. Na koncu učenci pripravite razstavo. 

S seboj prinesite svinčnik, barvice, flomastre, tempera barvice, škarje, 

geometrijsko orodje in star časopis za podlago. 

 

Razpored razredov in potek dela: 
 

1. skupina (6. a - 13 učencev) 
  
Vodja skupine je Celestina URBANC. 
Učenci se zberejo pred učilnico TIT št. 47 
 

Ob 7.30 uri - ogled prostorov AMD-ja v Hrastniku.  
                
Od ogleda do 11.50 ure sledi izdelava makete križišča iz različnih  
                                         materialov in izdelava večjih prometnih  
                                         znakov (v učilnici).  
 

2. skupina (6. a - 12 učencev) 
  
Vodja skupine je Vesna Žnidar Kadunc 
Učenci se zberejo pred učilnico SLJ št. 27 
 

Ob 7.30 uri - ogled prostorov AMD-ja v Hrastniku.  
                
Od ogleda do 11.50 ure sledi izdelava makete križišča iz različnih  
                                         materialov in izdelava večjih prometnih  
                                         znakov (v učilnici).  
 
 
 
 
 
 



3. skupina (6. b - 14 učencev) 
  
Vodja skupine je Tanja KRESNIK 
Učenci se zberejo pred učilnico SLJ št. 15. 
 

Ob 8.10 uri - ogled prostorov AMD-ja v Hrastniku.  
                
Od ogleda do 11.50 ure sledi izdelava makete križišča iz različnih  
                                         materialov in izdelava večjih prometnih  
                                         znakov (v učilnici).  
 
 

4. skupina (6. b - 14 učencev) 
  
Vodja skupine je Miloš Kopušar 
Učenci se zberejo pred učilnico TIT št. 48 
 

Ob 8.10 uri - ogled prostorov AMD-ja v Hrastniku.  
                
Od ogleda do 11.50 ure sledi izdelava makete križišča iz različnih  
                                         materialov in izdelava večjih prometnih  
                                         znakov (v učilnici).  
 
 
       
           Vodja TD 

Helena Derstvenšek 
 


