


POVEZUJEMO ZNANJE KEMIJE Z ZNANJEM 
STROJNIŠTVA

JANJA KOGELNIK

Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne



IZHODIŠČA

nezanimivost nerazumljivost težka predstavljivost

koronavirus učenje na daljavo

IZZIV SPREJET
medpredmetno 

sodelovanjeMOLEKULA VODE



KEMIJA IN OKOLJE-
VODA- UČNI CILJI, DEJAVNOSTI

UČNI CILJI:

• Dijak 
• preučuje zgradbo molekule vode (elementna sestava, kemijska vez, dipol, 

oblika molekule-polarni značaj vode);

• razvija prostorske predstave z uporabo in izdelavo različnih modelov;

• medpredmetno poveže strokovna znanja z znanji splošno izobraževalnih 
predmetov;

• s prostorskim modeliranjem pripomore k boljši predstavljivosti modelov, 
njihovem pomnjenju in vizualizaciji;

• razvija spretnost lastnega dela, kritičnega vrednotenja, argumentiranje in 
jasnega izražanja (refleksija dosežkov);

PRIMERI DEJAVNOSTI ZA POUK:

• delo z modeli, uporaba IKT: dijaki primerjajo raznolike prikaze zgradbe vode



KRITERIJI USPEŠNOSTI

Uspešen bom, ko: 

- znam razložiti strukturno formulo molekule vode;

- na primeru vode razlikujem med (ne)polarnostjo kemijske vezi in 
(ne)polarnostjo molekule vode;

- na osnovi odboja veznih in neveznih el. parov sklepam na obliko 
molekule vode in nastanek dipola;

- izdelam model molekule vode in razvijam prostorsko 
predstavljivost le-te;

- natančno po korakih narišem in izdelam 3D molekulo vode v 3D 
modelirniku Creo Parametric.



MOLEKULA VODE- NAČRTOVANJE

1.šolska ura:

- predstavitev vsebine, 
ciljev, namenov

- razdelitev v sobe/kanale

- razdelitev nalog

- časovna organizacija

- dokazni material

- kriteriji vrednotenja

2. šolska ura:

- pridobivanje informacij o 
zgradbi vode preko spleta

-izdelava miselni vzorcev, 
plakatov, …

3. šolska ura:

- načrt in izdelava 
modela molekule vode

-medvrstniško
vrednotenje znotraj 

skupine

4. šolska ura:

-načrt, priprava, izdelava 
in natis 3D modela 

molekule vode s

Creo parametric

5. šolska ura:

- poročanje skupin

- medvrstniško
vrednotenje dela 

skupin

- refleksija dela



PRIČAKOVANI DOSEŽKI, DOKAZNI MATERIAL

avtentični 
modeli 

molekule 
vode 

3D model 
molekule vode

izdelava 
miselnih 
vzorcev, 
tabelskih 

slik, 
plakatov

CILJI
KRITERIJI 

USPEŠNOSTI



DOKAZNI MATERIAL:
2. UČNA URA: ZAPISI V ZVEZEK, MISELNI VZORCI



DOKAZNI MATERIAL:
2. UČNA URA: TABELSKE SLIKE: PADLET, WHITEBOARD





DOKAZNI MATERIAL:
2. UČNA URA: PRIPRAVA PLAKATOV S SPLETNIMI ORODJI: CANWA







DOKAZNI MATERIAL:
3. UČNA URA: IZDELAVA MODELA MOLEKULE VODE IZ DOMAČIH 
MATERIALOV





MEDPREDMETNO POVEZOVANJE KEM-PMPD

• Predmet PMPD: prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

• Creo Parametric
• brezplačna licenca za šolsko leto

• CAD sistem (Computer Aided Design) za volumsko modeliranje

• s pomočjo njegovih aplikacij => iz obstoječih modelov => 
delavniške slike, sestavne risbe, …



1. Na ravnini najprej narišemo z ukazom sketch dvodimenzionalno 
polovico kroga, ki bo predstavljala atom kisika. Dodamo še srednjico z 
ukazom centerline.

2. Z ukazom appearances lahko posameznemu gradniku-kroglici določimo 
ustrezno barvo. Tako po mednarodnem dogovoru rdeča kroglica 
predstavlja kisikov atom.

3. Z ukazom revolve to polovico kroga zavrtimo okoli narisane srednjice 
za 360ᵒ in s tem dobimo 3D model kroglice kisika, katere premer znaša 
100 mm.

4. Nato narišemo kemijsko vez. V ravnini narišemo ravno linijo, ki bo v 3D 
modelu vode predstavljala kemijsko vez. Le-ta mora biti ustrezne dolžine, 
da med seboj povezuje obe središči atomov vodika ter ustreznega kota 
(104,5ᵒ). 

5. Valj, ki predstavlja kemijsko vez, dobimo tako, 
da z ukazom sweep po narisani liniji potegnemo
krog premera 20 mm. 

NAVODILA ZA IZDELAVO



6. Potrebno je dodati še atom vodika. Na koncu kemijske vezi (valja) narišemo polovico kroga, ki ga z 
ukazom revolve zavrtimo okoli srednjice po enakem postopku kot smo narisali kroglico kisika. Premer 
vodikove kroglice znaša 80 mm.

7. Z ukazom mirror (zrcaljenje) kemijsko vez in kroglico vodika prezrcalimo preko navpične ravnine in 
tako dobimo 3D model molekule vode s kotno obliko in kotom 104,5ᵒ.



8. Zaradi lažjega natisa 3D modela vode, celoten model prerežemo na polovico.

9. V programu Creo parametric lahko 3D model vode tudi natisnemo. Še preden ga 
natisnemo, moramo 3D model vode shraniti v obliki stereolithography (*.stl), s programom 
Makerbot.print uvozimo  z ukazom fire inport in tako na izbranem 3D tiskalniku naš model 
vode tudi natisnemo. Obe polovici na koncu ročno zlepimo.



DOKAZNI MATERIAL:
4. UČNA URA: IZDELAVA 3D MOLEKULE VODE S CREO PARAMETRIC





NEUPOŠTEVANJE NAVODIL IZDELAVE



REFLEKSIJA DIJAKI

• zanimivo, ustvarjalno, drugačno;

• dobro organizirano, zabavno, poučno;

• dobra organizacija in medsebojna usklajenost dejavnosti;

• aktivno učenje, ker je bilo sproščeno vzdušje;

• naučili smo se veliko novega in zanimivega;

• dobra organizacija, drugačen zanimiv pristop k usvajanju nove učne snovi; 

• zelo dobro in na zanimiv način predstavljeno;

• več kontakta med dijakom in učiteljem;

- težave z internetnimi povezavami;

- težave s socializacijo v razredu;

- različna zainteresiranost dijakov do dela…



REFLEKSIJA PROFESORJI

• razgiban način dela;

• večja motivacija dijakov za delo na daljavo;

• medvrstniško sodelovanje;

• trajnostni razvoj v izobraževanju;

• timsko sodelovanje strokovnih delavcev;

• dvig kakovosti učenja in poučevanja;

• učenje kemijskih vsebin za prihodnost, za celo življenje v povezavi s stroko;




