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42. SREČANJE MLADIH TEHNIKOV IN TEKMOVANJE IZ KONSTRUKTORSTVA
IN TEHNOLOGIJE OBDELAV ZA LJUBLJANSKO REGIJO

V četrtek, 4. 4., in v petek 5. 4. 2019, je na Osnovni šoli Horjul potekala osrednja prireditev 42.
regijskega tekmovanja iz konstruktorstva in tehnologije obdelav za Ljubljansko regijo. Program
tekmovanja in srečanja je obsegalo področja rednega učnega programa tehnike in tehnologije,
tehničnih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti učencev šol občin Brezovica, Dobrova - Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.
Učenci so tekmovali v štirih panogah: konstruktorstvo, tehnologija obdelav, iz učenčeve domače
delavnice in razstava tehničnih izdelkov.
Iz naše šole so se tekmovanja udeležili trije učenci. Miha Kosanc iz 8. b se je lotil reševanja problema
s konstrukcijsko zbirko Lego in uspelo se mu je uvrstiti na 3. mesto, kar pa je bilo žal premalo za
uvrstitev na državno tekmovanje. Katja Javornik in Rok Benedičič iz 8. a sta se preizkusila v izdelavi
uporabnega izdelka iz kovine, in sicer lopatice za torto, in se uvrstila na 9. mesto.
Na srečanju mladih tehnikov smo iz naše šole pripravili tudi svojo zbirko tehničnih izdelkov učencev
šestih, sedmih in osmih razredov. Komisija jih je nekaj izbrala za državno tekmovanje, ki je potekalo
v soboto, 18. maja 2019, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in še s tremi šolami ljubljanske regije smo
si prislužili posebno priznanje.
Vse informacije o tekmovanju so zbrane v biltenu.
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