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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: ŠOLSKA OLIMPIJADA 

Koordinator projekta: PETRA KOBE 

Šola/Aktiv: OŠ GRADEC, AKTIV ŠPORTNIH PEDAGOGOV 

Sodelujoči učitelji: SREČKO SOMRAK, PETRA KOBE IN RAZREDNIČARKE 4. IN 5. 
RAZREDOV 

Sodelujoči razredi/učenci: 4. IN 5. RAZREDI MATIČNE ŠOLE 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
 
Do sedaj so bili realizirani naslednji zastavljeni cilji: 

- vzpodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti, 
- vzpodbujanje pozitivnega športnega duha, 
- vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja, 
- vzpodbujanje razvoja motoričnih in drugih gibalnih sposobnosti, 
- vzpodbujanje razumevanja in sočutja do manj sposobnih učencev. 

 
 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
V prvi konferenci so v okviru našega projekta potekala različna med 
razredna tekmovanja za učence 4. in 5. razredov. V okviru ur športa, so 
se učenci pomerili v igri med dvema ognjema, dvoranskem hokeju in 
suhem biatlonu. Za učence 5. razredov sva tekmovanja organizirala 
Petra Kobe in Srečko Somrak ob pomoči razredničark 5. razredov, učenci 
4. razredov pa so enake dejavnosti izvajali pod vodstvom Mateje Gorše 
in Anite Kušar. Učenci so se z razredničarkami veliko pogovarjali o 
športnem obnašanju, športni kulturi, medsebojnem sodelovanju. Vse 
omenjeno pa ves čas vzpodbujamo tudi v sami praksi, v telovadnici. 

 

 dejavnosti za starše: 
Dejavnosti za starše do sedaj še ni bilo, načrtovane so v drugi konferenci 
in sicer delavnica s starši, kjer bomo izdelovali medalje, katere bodo vsi 
sodelujoči učenci prejeli ob koncu šolskega leta. 
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 tematske razstave: 
V mesecu maju in juniju. 

 
  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Učitelji predmetne in razredne stopnje nenehno sodelujemo in se 
usklajujemo. Skupaj oblikujemo projekt in se sproti dogovarjamo o 
poteku projekta.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

           / 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

         Načrtujemo sodelovanje z OŠ Litija – izvedba tekmovanja v igri med   
dvema ognjema. 

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

         / 

 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

Povezujemo se s projektom ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG in ZDRAVA ŠOLA. 
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Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Pri našem projektu uresničujemo vzgojni načrt z naslednjimi dejavnostmi: 
- razvijanje pozitivne šolske klime (športne igre), 
- vseživljenjsko učenje (vzgoja z zgledom), 
- povezovanje učiteljev, učencev in staršev (delavnice), 
- vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti. 

Vzgojni postopki, katerih se poslužujemo: 
- svetovanje učitelja, 
- pogovor po stopnjah, 
- individualni osebni svetovalni pogovor kot oblika pomoči, 
- vključitev v opravljanje koristnega dela. 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

V drugi polovici šolskega leta bomo stremeli k uresničitvi ciljev, ki niso bili 
doseženi v prvi polovici leta: 

- povezovanje učencev, učiteljev in staršev, 

- predstavitev znanih športnikov. 

 
Nadaljevali bomo z med razrednimi tekmovanji v različnih športnih igrah  
Dogovarjamo se tudi, da bi z Litijsko šolo izvedli prijateljski turnir v nogometu 
ali igri med dvema ognjema za 4. in 5 razrede. Namen tega druženja bi bil 
vzpodbujanje zdravega tekmovalnega duha in upoštevanje pravil FAIR PLAYA. 
Skratka v drugi polovici leta bomo izvedli vse tiste dejavnosti, ki smo jih 
načrtovali, če pa se porodi kakšna nova ideja, jo bomo vključili v naš projekt.  

Dejavnosti, ki jih imamo namen izpeljati: 

- obisk znanega športnika, 

- ogled filma LEDENA STEZA, 

- delavnice za starše (izdelava medalj), 

- LITIJSKI TEK, 

- Zaključek projekta z MINI ŠOLSKO OLIMPIJADO. 
 

Litija, 13. 2. 2017                                                         Podpis koordinatorja projekta: 

        ________________________ 
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