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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: Z glasbo po Kresnicah 

Koordinator projekta: Angelca Koprivnikar 

Šola/Aktiv: POŠ Kresnice 

Sodelujoči učitelji: Anica Brvar, Eva Divjak, Špela Kovič, Andrejka Setničar, 
Barbara Toš 

Sodelujoči razredi/učenci: Vsi razredi POŠ Kresnice 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
 
Učenci so spoznavali različne zvrsti glasbe in različne instrumente. Na 
prireditvah so se predstavili s pesmijo in plesom. Pri pouku so izdelovali 
preproste inštrumente. 
Razvijajo kulturne vrednote. 
 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
Nastopali so na različnih prireditvah in spoznavali tudi glasbenike 
Kresnic. 

 

 dejavnosti za starše: 
 
Na novoletni šolski prireditvi so bili glasbeni gostje: dedi Jože Setničar z 
vnukoma Mašo in Jakobom. Maša je zaigrala na violončelo, Jože in Jakob 
na trobento. 

 tematske razstave: 
 

 
 
 
 

  

Sodelovanje: 
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 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Učiteljice smo pri pouku, OPZ in v OPB,  učence seznanjale z različno 

glasbo, plesi in inštrumenti. 

 

 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Sodelujemo s KD Kresnice, z gasilci, krajevno skupnostjo. 

 

 

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

Naš bivši učenec Timotej Raspotnik, je na novoletni prireditvi za starše nastopil 

s harmoniko in spremljal naše učence   pri petju pesmi »Čebelar«. 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Bralna pismenost  
Bralni nabiralnik je drugemu razredu prinašal knjige prilagojene različnim 
bralnim sposobnostim. Trenutno pa si knjige izposojajo v knjižnici. Po domačem 
branju otroci knjigo obnovijo s pomočjo bralnega kartončka. Pri večini učencev 
je opaziti napredek pri bralni tehniki in razumevanju prebranega. Prvemu 
razredu, ki je pričel z branjem je ponujeno več bralnih listov, ki jih pridno 
berejo in shranjujejo. Izvajali smo bralne minute ali branje v nadaljevanjih. Kar 
nekaj učencev je že zaključilo bralno značko. 
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Vzgojni cilj 

Za sprotna opozorila in pohvale uporabljamo »kartončke vedenja«. Vsi učenci si 
prizadevajo upoštevati razredna pravila. V prvem redovalnem obdobju ni bilo 
opaziti večjih vedenjskih odstopanj. 
Izvajali smo bralne minute ali branje v nadaljevanjih. Kar nekaj učencev je že 
zaključilo bralno značko. 
Medsebojni odnosi: 
Vsak učenec je imel lonček. Skriti sošolec ali sošolka je opazoval drugega 
sošolca in zapisoval njegovo pozitivno vedenje. Ob koncu meseca so učenci 
brali zapise, ki so jih našli v svojem lončku. Vsak mesec smo zamenjali 
opazovalce. Še vedno je treba nekatere učence navajati na pozdravljanje. 
 
 

 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

Ostale zastavljene cilje bomo realizirali do konca šolskega leta, kot so predvideni v 

LDN. 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

        Angelca Koprivnikar 

Litija, 8. 2. 2017 
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