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• Načrtovanje, izdelava in uporaba 
vetrovnika s poudarkom na tem, 
kaj so se dijaki ob tem naučili. 

 

• “Sprašujem, raziskujem in 
ustvarjam”  

• Učenje z raziskovanjem  

• (IBL – Inquiry-Based Learning)  

• Razvijanja naravoslovne 
pismenosti  

Poudarki in izhodišča 



VETROVNIK 



ZAČETNA IDEJA - Štart 

• Vsako leto timsko raziskovalno 
delo. 

• Vse se je začelo z enostavno 
idejo in veliko željo po 
raziskovanju. 

• Vabilo za dijake. 



ZAČETEK MERITEV 

• Nismo imeli materiala, orodja, sredstev, prostora......Imeli smo idejo in 
veliko pozitivne energije....... 

• Prva merjenja, raziskovanje in dimenzioniranje komponent.  

• 15. Februar 2013 – Infromativni dan za učence lokalnih OŠ, bodočih 
dijakov. 



PRVA „RESNA“ FIZIKALNA  MERJENJA 
ODPRTEGA POGONA. 



PRVI REZULTATI MERJENJ. 



PRVI NAČRTI IN RISBE 



PRVE KOMPONENTE 

• Izdelava prvih komponent. 

• Šolske delavnice. 

• Lokalna podjetja.   



SESTAVLJANJE KOMPONENT. 



RAZISKOVALNO IN PRAKTIČNO DELO V 
RAZREDU – SPECIALNE KOMPONENTE 

Izdelava satovja iz plastičnih slamic 
Merilniki in merilni pripomočki. 
 





PRVE EKSPERIMENTALNE NALOGE 



TOKOVNICE NA MODELIH VOZIL 

https://www.youtube.com/watch?v=xqwTSjqnQyE


DELAVNICE  ZA  UČENCE OŠ 

• https://www.youtube.com/watch?v=NP4DqkKMMzE 

https://www.youtube.com/watch?v=NP4DqkKMMzE


DRUGA FAZA – CIRKULARNI TOK 

• Šolsko leto 2015/16. 

• Nadgradnja prvotnega modela. 





NADGRADNJA 

Druga  faza 



Realni problemi 

• Igrive ideje in predlogi („odtrgani“). 

• Pri tem so se krepile tehnične veščine razmišljanja. 

• Razvoj kakovostne komunikacije. 

• Starostna razlika. 

• Samoevalvacija. 



SODELOVANJE S PODJETJI - GOSPODARSTVO 

• Obiski ustanov (Pedagoška fakulteta......) 

• Obisk Dewesoft Trbovlje. 

• Izdelava komponent (Tips, Ekten). 

• Prošnje za material (PepiPlast, . ..) 

• Orodja (GM Grosuplje, Lidl..). 



NASTOPI ZA JAVNOST – medvrstniško učenje 

• Predstavitve sošolcem 

• Tehniški dnevi za OŠ. 

• Predstavitve na konferencah.  

• Informativni dnevi. 

• Vabljena predavanja. 

• Delavnica v ustanovah in podjetjih (Gen). 

• Predsednik republike….. 



Mini dron – mednarodni projekt 

http://www2.arnes.si/~sssknm4/vetrovnik2_ang/jango/theme/dron.html


Spletna stran 

http://www2.arnes.si/~sssknm6/vetrovnik1/jango/theme/index1.html

