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Učbeniki za predmet tehnika in tehnologija
za 6., 7. in 8. razred devetletne osnovne šole

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič

UČBENIK TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 6
Učbenik je v celoti prenovljen in skladen z novim
učnim načrtom. Učencu omogoča, da se na
zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi
tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem,
stroji, procesi in pojavi. Zasnovan je tako, da je
možno uporabiti sodobne strategije vzgojno–
izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev
znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S
tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in
učence pri poučevanju in učenju, domačem delu,
opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 15,00 EUR

UČBENIK TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 7

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič

Učbenik je v celoti prenovljen in skladen z novim
učnim načrtom. Učencu omogoča, da se na
zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi
tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem,
stroji, procesi in pojavi. Zasnovan je tako, da je
možno uporabiti sodobne strategije vzgojno –
izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev
znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S
tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in
učence pri poučevanju in učenju, domačem delu,
opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 13,50 EUR

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič

UČBENIK TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 8
Učbenik je v celoti prenovljen in skladen z novim
učnim načrtom. Učencu omogoča, da se na
zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi
tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem,
stroji, procesi in pojavi. Zasnovan je tako, da je
možno uporabiti sodobne strategije vzgojno–
izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev
znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S
tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in
učence pri poučevanju in učenju, domačem delu,
opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 13,50 EUR

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 6
Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 19,50 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom je v celoti prenovljen in skladen z učbenikom.
Pisne delovne predloge so zasnovane izredno racionalno, tako glede varčevanja s
prostorom (manj strani) kot s prikazom le bistvenih vsebin (informativnih, procesnih in
tehniško-tehnoloških). Tehniško-tehnološke predloge so namenjene beleženju,
vpisovanju, skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 7
Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 19,50 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom je v celoti prenovljen in skladen z učbenikom.
Pisne delovne predloge so zasnovane izredno racionalno, tako glede varčevanja s
prostorom (manj strani) kot s prikazom le bistvenih vsebin (informativnih, procesnih in
tehniško–tehnoloških). Tehniško–tehnološke predloge so namenjene beleženju,
vpisovanju, skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 8
Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko
Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 19,50 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom je v celoti prenovljen in skladen z učbenikom.
Pisne delovne predloge so zasnovane izredno racionalno, tako glede varčevanja s
prostorom (manj strani) kot s prikazom le bistvenih vsebin (informativnih, procesnih in
tehniško–tehnoloških). Tehniško–tehnološke predloge so namenjene beleženju,
vpisovanju, skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

Učbeniki za izbirne predmete
za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole

UČBENIK ODBELAVA GRADIV: LES
Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in
tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na lesna gradiva,
njihove značilnosti in uporabo. Zasnovan je tako, da je možno uporabiti sodobne strategije
vzgojno–izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev znanja, utrjevanje, poglabljanje in
aktualizacijo. S tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in učence pri poučevanju in
učenju, domačem delu, opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 13,50 EUR

UČBENIK ODBELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in
tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne snovi,
njihove značilnosti in uporabo. Zasnovan je tako, da je možno uporabiti sodobne strategije
vzgojno–izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev znanja, utrjevanje, poglabljanje in
aktualizacijo. S tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in učence pri poučevanju in
učenju, domačem delu, opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 13,50 EUR

UČBENIK ODBELAVA GRADIV: KOVINE
Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in
tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na kovine, njihove
značilnosti in uporabo. Zasnovan je tako, da je možno uporabiti sodobne strategije vzgojno–
izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S
tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in učence pri poučevanju in učenju, domačem
delu, opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.
Cena: 13,50 EUR

UČBENIK ELEKTROTEHNIKA
Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in
tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo temeljne pojme
elektrotehnike ter njeno vlogo in pomen v energetiki in tehnologiji. Zasnovan je tako, da je
možno uporabiti sodobne strategije vzgojno–izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev
znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S tem je učbenik osnovni knjižni vir za
učitelja in učence pri poučevanju in učenju, domačem delu, opazovalnih nalogah, utrjevanju
in preverjanju.
Cena: 15,50 EUR

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
ODBELAVA GRADIV: LES
Avtor: Zdenko Puncer
Cena: 18,00 EUR

Pisne delovne predloge učencu omogočajo, da se na jasen, zanimiv in privlačen način
vključuje v svet konstruiranja, snovanja, ustvarjalnega in produktivnega dela z lesnimi
gradivi. Tehniško–tehnološke predloge pa so namenjene beleženju, vpisovanju,
skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov iz lesnih gradiv.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
ODBELAVA GRADIV:
UMETNE SNOVI
Avtorja: Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 18,00 EUR

Pisne delovne predloge učencu omogočajo, da se na jasen, zanimiv in privlačen način
vključuje v svet konstruiranja, snovanja, ustvarjalnega in produktivnega dela z gradivi
iz umetnih snovi. Tehniško–tehnološke predloge pa so namenjene beleženju,
vpisovanju, skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM
ODBELAVA GRADIV:
KOVINE
Avtorja: Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 18,00 EUR

Pisne delovne predloge učencu omogočajo, da se na jasen, zanimiv in privlačen način
vključuje v svet konstruiranja, snovanja, ustvarjalnega in produktivnega dela z gradivi
iz kovin. Tehniško–tehnološke predloge pa so namenjene beleženju, vpisovanju,
skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

DELOVNI ZVEZEK Z
DELOVNIM GRADIVOM:
ELEKTROTEHNIKA
Avtorja: Drago Slukan, Janez Virtič
Cena: 19,50 EUR

Pisne delovne predloge učencu omogočajo, da se na jasen, zanimiv in privlačen način
vključuje v svet konstruiranja, snovanja, ustvarjalnega in produktivnega dela, ki se
nanaša na osnove elektrotehnike ter njeno vlogo in pomen v energetiki in tehnologiji.
Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo
izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov.
Hkrati pa so v največji povezavi in korelaciji z vsebinami učbenika in delovnih predlog,
kar pomeni, da so nepogrešljivi in nujno potrebni element pri realizaciji predpisanega
učnega načrta.
V "rokah" učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne
in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo
in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

NAJ IZDELEK 2016/2017
Ponovno vas spodbujamo, da izrazite svojo tehniško ustvarjalnost in željo po sodelovanju in
tekmovanju ter vas in učence že petič vabimo k sodelovanju pri razpisu NAJ IZDELEK 2016/2017.
1. Spodbuda
IZOTECH založba d.o.o. želi z razpisom ponovno preizkusiti naš slogan: V krogu ustvarjalnih idej
in izvedljivih rešitev. Prišli smo do zaključka, da učitelji tehnike in tehnologije za takšno aktivnost
potrebujejo ustrezno motivacijo, spodbudo in nenazadnje veselje do ustvarjalnega produktivnega dela.
V IZOTECH založbi smo se ponovno odločili, da z razpisom NAJ IZDELEK 2016/2017 spodbudimo
učitelje tehnike in tehnologije za idejo in izvedbo naj izdelka, ki naj bo plod ustvarjalnega produktivnega dela učitelja (učiteljev) in učencev. Vsekakor pa se zavedamo, da imajo učitelji in
učenci različne možnosti, a na sleherni šoli obstaja veliko neizrabljenih, dobrih in izvirnih rešitev,
ki jih je vredno predstaviti.
2. Zahteve
Izdelki (predmeti, modeli, makete, ponazoritve, delni ali celoviti projekti) morajo biti izdelani iz
gradiv, ki se nahajajo v delovnih zvezkih z delovnim gradivom za pouk tehnike in tehnologije v
6., 7. in 8. razredu ali izbirnih predmetov, obdelava gradiv (les, umetne snovi, kovine,
elektrotehnika) IZOTECH založbe.
Izdelki morajo biti plod idej učencev in učiteljev kot nosilcev varnega, premišljenega in
ustvarjalno - produktivnega dela. Izzivi za izdelke so kot na dlani, če upoštevate vrednost in
pomen kulturne in tehniške dediščine, utrip gospodarskega in urbanega okolja, šege, običaje in
navade ljudi, pripomočke za igro, zabavo in prosti čas in nenazadnje izvirne ideje iz gradiv
IZOTECH založbe. Vsem naj bo skupna inovativnost, vizualni videz in izkazana vnema za praktično
ustvarjanje. Učitelje, ki se boste prijavili na natečaj NAJ IZDELEK 2016/2017, prosimo, da nam do
19.06.2017, pošljete na CD-ju fotografije izdelkov. Število izdelkov in avtorjev (učitelji in učenci)
ni omejeno. Za vsak izdelek zapišite ime šole, ime in priimek učitelja (učiteljev) in imena in priimke
učencev.
3. Vrednotenje
Skupina kompetentnih sodelavcev IZOTECH založbe d.o.o., bo ocenila prispele ter izbrala 3 NAJ
IZDELKE za šolsko leto 2016/2017. Nagradili bomo zavode (šole in učitelje) kot tudi učence, ki
bodo sodelovali pri razvoju ideje in izdelavi prikazanih primerkov (izdelkov). Posnetki nagrajenih
izdelkov bodo objavljeni na spletni strani: www.izotech-zalozba.si. Verjemite nam, da bo tudi
na ta način, tehnika in tehnologija, pridobila na svoji vlogi in pomenu.
Vabimo vas v krog ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev.

Ne spreglejte!

Prenovljena in
posodobljena spletna stran
www.izotech-zalozba.si

Novost!

Vabimo vas, da obiščete naš izobraževalni portal
www.izotech-zalozba.si/portal/, kjer se nahajajo:
• priročniki za učitelje, ki so uporabniki naših kompletov;
• informacije in gradiva za seminarje;
• informacije in gradiva o posvetih.
Veseli bomo vašega obiska!

