
Pouk na daljavo 

GOSPODINJSTVO            8. in 9. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020) 

Dragi petošolec/petošolka!  

 

ŠIVANJE GUMBOV  
Šivanje gumbov je nekaj, kar se mora naučiti vsak že v mladih letih. In kot pravijo, da vaja 
dela mojstra, boš začel/-a z vajo tudi ti. Zato sem ti pripravila res uporaben izziv za 
naslednja dva tedna. 
Običajno učencem šivanje različnih gumbov prikažem sama pri uri gospodinjstva, a tokrat 
je situacija drugačna in si boš moral/-a ogledati kar doma, preko video posnetka.  

 
POMEMBNO! 
Učencem, ki imajo negativno oceno ali pa so med oceno, bom ocenila njihov izdelek po 
kriterijih na naslednji strani. Ostalim izdelka ne bom ocenjevala, razen če to želijo.  
 
Še vedno velja: V primeru vprašanj ali težav mi pošlji sporočilo na naslov 

maja.grenko@guest.arnes.si.  

Želim ti lep teden.    

Maja Grenko                                                                               

    

 

5. a – petek / 5. b – četrtek (2 uri!)                                              ŠIVANJE GUMBOV 

              

1. Naloga: Ogled videa  Šivanje gumba (klikni na povezavo) Prikazano je šivanje treh 
različnih vrst gumbov.  
 
2. Naloga: ŠIVANJE GUMBOV 

➢ Pripravi si material: kvadraten kos blaga (naj ne bo premehek), škarje, 
sukanec, šivanka, 5 ali več različnih gumbov (2 luknjici, 4 luknjice, gumb z 
zanko...) 

➢ Po navodilih iz videa prišij gumbe na krpico blaga. Najprej lahko narediš za 
vajo in naj tvoje delo ocenijo odrasli člani družine. Po potrebi prišij še več 
gubmov. Ko bodo res lepo in močno prišiti, poslikaj svoje delo s sprednje in 
hrbtne strani. 

➢ Pošlji mi fotografije s sprednje in zadnje strani najkasneje do 22. 5. 2020! 
Primer je na naslednji strani: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maja.grenko@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=Du6gq3ks0SQ


 

Primer (ena gotografija prikazje izdelek, ki je potreben izboljšave 😉 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lahko imaš dve plasti 

blaga, da bo lažje! 

Blaga ti ni treba obšiti, to 

se  običajno učimo v šoli!  

Na spodnji 

strani ni vidnih 

vozlov ali 

štrlečih zank  



 
 
 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE, TOČKOVNIK 
 

Področja ocenjevanja 
8 - 10 točk 
(odlično) 

4 - 7 točk 
(dobro) 

0 - 3  točke 
(potrebno 
izboljšave) 

1. Prišitih je najmanj 5 gumbov.    

2. Izdelek vsebuje vsaj 2 različna 
tipa gumbov (npr. na 2, 4 luknjice, 
gumb z zanko) 

   

3. Gumbi so prišiti lepo z obeh 
strani, na spodnji strani ni vidnih 
vozlov ali štrlečih zank. 

   

4. Izdelek je v celoti estetski.    

V primeru, da izdelek (fotografija izdelka) ni oddan v roku in ni objektivnega razloga za zamudo, se ocena 
zmanjša za eno oceno. 
V primeru, da izdelek ni oddan do 10. 6., se zapiše negativna ocena. 

 

TOČKOVNIK: 

odl (5): 36 – 40 točk /  pdb (4): 32 – 35 točk /  db (3): 24 – 31 točk /  zd (2):  20–23  točk / nzd (1): 0 – 19 točk 

 
 
 


