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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta:   Look, a book! 

Koordinator projekta:  Tjaša Lemut Novak 

Šola/Aktiv:    vse/Aktiv tujih jezikov 

Sodelujoči učitelji:   vse učiteljice tujih jezikov (angleščine, nemščine) 

Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 9. razreda 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
Večina ciljev je celoletnih (prav tako tudi precej dejavnosti), potekajo pa po 
različnih razredih, med ali izven pouka.  
 

Najpomembnejši cilji: 
- približati knjige (branje) učencem 
- spodbujati branje v tujem jeziku, razvijati bralne strategije, omogočiti branje 
v tujem jeziku vsem, ki bi si to želeli (prostor, čas, znanje, gradivo – knjige, 
revije itd.) ter biti prisotni kot zgled 
- skupno branje, pogovor o prebranem ter preverjanje bralnega razumevanja 
in razvijanje te veščine 
- predstaviti knjigo/knjige 
- ustvariti/izdelati knjigo (ali strip, revijo, knjižico, ilustracijo, modernizacijo 
obstoječega dela; napisati isto zgodbo, a skozi oče enega izmed likov; dodati 
zaplet ali drugačen razplet ali nov lik itd.) 
- pod imenom OWL OKA izvesti nekaj aktivnosti in se z njimi navezati tudi na 
nekatere druge projekte ali aktivnosti [STRIPI na to temo so na ogled na 
razstavi v avli šole 15. januar – 8. marec 2017] 
- pripraviti razstavo v avli na temo BOOKS (druga polovica januarja in februar) 
- izvesti družabno srečanje v decembru (BUKVARNA)/v marcu bodo nova 
družabna srečanja – gledališki večeri 
- izdelati uporabne učne pripomočke oziroma predmete za učilnici TJA 
- uporabljati izdelane slikanice za zgodnje poučevanje angleščine ter z njimi 
nadgraditi aktivnosti pri urah (v lanskem šolskem letu smo priredile zgodbe ter 
izdelale slikanice, delovne liste, lutke itd. za naslednje zgodbice: 
- The Very Hungry Caterpillar, The Enormous Turnip, The Mitten, The 
Gingerbread Man, Goldilocks and the Three bears)/narejene bodo še nove 
slikanice 
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Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
- priprava govornih nastopov (izhodišče: prebrana knjiga, strip)/6.-9.r 
Vače; 7.r MŠ, itd. 
- bralne minutke (ko bere celoten razred/skupina ali učenci, ki so že 
zaključili z delom)/različni razredi; s seboj prinesene knjige ali odlomki, ki 
jih pripravi učiteljica ali aktivna izposoja obstoječih gradiv iz šolskih 
knjižnic 
- branje revij v tujem jeziku/dobili smo podarjeno zbirko revij National 
Geographic, nekaj revij v tujem jeziku pa je na voljo tudi v knjižnici 
- izposoja knjig iz BUKVARNE (na MŠ 1. 12. 2016, v Kresnicah pa 8. 12. 
2016) 
- opravljanje angleške in/ali nemške bralne značke/razredi od 4. do 9. na 
vseh šolah – učenci, ki so si to izbrali za svoj cilj 
- literarno ustvarjanje/od 4. razreda naprej; pri urah in/ali doma – 
nekateri izdelki so vidni na razstavi v avli, drugi po učilnicah 
- branje besedil (z različnimi tehnikami, z različnimi nameni, etc.)/vsi 
razredi, vse šole – v sklopu rednih ur pouka 
- pogovori o prebranem/individualno ali v skupinah oziroma razredih – 
skozi celo leto pri vseh 
- spodbujanje branja z zgledom (ter mini pozornostmi: knjižna kazala, 
bralni listi itd.) 
- intenzivno delo s scenariji za različne gledališke predstave/učenci, ki so v 
gledaliških skupinah The Balck & White Theatre in Šund'r – svoje delo 
bodo predstavili na gledaliških večerih, festivalih in nastopih za vrstnike 

 

 dejavnosti za starše: 
- izposoja knjig iz BUKVARNE (na MŠ 1. 12. 2016, v Kresnicah pa 8. 12. 
2016) – izvedeni sta bili v popoldanskem času, obisk je bil kar velik in 
izposojena gradiva se že vračajo; morda bomo dogodek še ponovili 
- individualni pogovoru o branju, bralnih navadah ter knjigah (izvedeni v 
času obeh BUKVARN in ob drugih priložnostih) 

 

 tematske razstave: 
- v avli je na ogled razstava aktiva tujih jezikov (povabilo in predstavitev 
razstave je tudi na šolskih internetnih straneh) – 15. januar 2017 do 8. 
marec 2017/izdelki učencev, knjige in še mnogo več 
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Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- vse učiteljice tujih jezikov (angleščine, nemščine), razen tistih, ki so 

vključene v projekte pri drugih aktivih (npr. OPB) 

- na BUKVARNAH so se nam pridružili tudi drugi kolegi učitelji ter s svojim 

zgledom (tudi oni so si izposodili knjige) še dodatno motivirali starše in 

učence po branju in izposoji knjig 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

         - vključeni so vsi na vseh šolah (dejavnosti ter njihovo pogostost  

         pa avtonomno določajo njihove učiteljice) 

 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

        - s knjižnicami (mestno in šolskimi) 

        - JSKD Litija (ki bo omogočil učencem dramskih skupin tudi vajo na  

        »pravem« gledališkem odru) 

 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

        - vabilo na ogled kakšnega nastopa nekdanjih učencev (npr.  

         predstave, muzikala) 

 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

       - sprotno in glede na povabila 

 

 

http://www.osgradec.si/
mailto:info@osgradec.si


 

Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 
Tel.: 01/8973-300 Fax.: 01/8973-329 

DŠ: 42070651, MŠ: 5689155 
                                  Spletna stran: http://www.osgradec.si,                       P-038 

                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si                                      

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

- preko posameznih aktivnosti ter v skladu s cilji projekta 

 
 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- nadaljevati z dosedanjim načinom dela in dejavnostmi (ker jih je precej 

celoletnih) 

- izvesti še enega ali celo dva starševska večera/dogodka [izvedeno bo še 

družabno srečanje v marcu s kulturnim programom (gledališka 

predstava, recital ali kaj drugega); morda celo dva – en v aprilu] 

- izdelati še nove slikanice za zgodnje poučevanje angleščine ter z njimi 

nadgraditi aktivnosti pri urah 

- izdelati uporabne učne pripomočke oziroma predmete za učilnici TJA 

- pod imenom OWL OKA izvesti nekaj aktivnosti in se z njimi navezati tudi 

na nekatere druge projekte ali aktivnosti 

 

 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

        ___Tjaša Lemut Novak___ 

Litija, 14. 2. 2017 
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