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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: S TAČKO V ROKI ŠOLSKIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 

Šola/Aktiv: 1. – 3. razred matične šole in podružničnih šol, oddelek 7.b 

Sodelujoči učitelji: razredniki 1. – 3. razred, Nives Videc, Maja Bregar, Damjan 
Grobljar 

Sodelujoči razredi/učenci: učenci 1. – 3. razred, učenci 7. b 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
 

- pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, je zaznana daljša zbranost, 
- učenci poznajo in upoštevajo elemente lepega odnosa do živali,  
- učenci samostojno pripravijo in uredijo bivališče morskega prašička, 
- učenci poznajo eksotične vrste živali in se soočijo s svojimi strahovi in 

predsodki, 
- učenci poznajo različne vrste zelenjave,  
- učenci užijejo več zelenjavnih obrokov, 
- učenci se ob morskemu prašičku sprostijo in lažje sodelujejo pri pouku, 
- učenci samostojno oblikujejo zapis v dnevniku. 

 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
 

- vključitev terapevtskega psa v naravoslovni dan Primi šolo za roge – 
stres in sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- vključitev terapevtskega para v pouk (1.r. Vače, matična šola 1.a in 2.b) 
– 3 ure, 

-  prisotnost terapevtskega para v jutranjem varstvu – 2 uri, 
- R.E.A.D. program (individualno) – 3 ure, 
- pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
- izdelava in predstavitev plakatov o morskih prašičkih, 
- skrb za morskega prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, 

prazniki), 
- obisk 21. razstave eksotičnih živali Bioexo (30. 9. 2016), 
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- pisanje dnevnika morske prašičke. 
 

 dejavnosti za starše: 
 

- predstavitev projekta na vpisu za prvošolce (26.1.2017), 
- predstavitev projekta na seji sveta staršev (19.9.2016), 
- predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku (14. 9. 2016). 

 

 tematske razstave: 
razstava na šoli (februar 2017). 

 
  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- stres in sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- predstavitev terapevtskega para v razredu (1.r. Vače, matična šola 1.a in 

2.b) – 3 ure, 

 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

- stres in sproščanje (7.b) – 1 ura, 

- predstavitev terapevtskega para v razredu (1.r. Vače, matična šola 1.a in 

2.b) – 3 ure, 

- individualno terapevtsko branje R.E.A.D. program – 3 ure, 

- učenci 1.a in 2.b: stalna prisotnost morskega prašička v razredu. 

 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- Knjižnica Litija,  

- SVC Litija, 
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- Veterinarska ambulanta Gaber. 

 

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

- Eva Lesjak, veterinarka. 

 

 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

- Zdrava šola,  

- Primi šolo za roge. 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

razvijanje občutka varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance, strpnosti, 

spoštovanja, solidarnosti, pripadnosti;  

vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti; 

razvijanje občutka varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja, 

oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom;  

razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin; 

razvijanje pozitivne šolske klime in kulture; 

povezovanje učiteljev, učencev in staršev; 

vseživljenjsko učenje. 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- redno izvajanje R.E.A.D. programa v dogovoru z učitelji in soglasjem 

staršev učencev, 
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- izvedba ankete o vključevanju živali v šolsko delo, 

- dejavnosti ob prisotnosti morskega prašička, stalna skrb in nega živali. 

 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

           Tatjana Gombač 

        

  

Litija, 14.02.2017 
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