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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: Zdrav  življenjski slog 

Koordinatorja projekta: Luka Leitinger 

Šola/Aktiv: OŠ Gradec; ŠPORT 

Sodelujoči učitelji: Matej Bajde 

Sodelujoči razredi/učenci: Zajeti so vsi razredi in oddelki MŠ Gradec in 
podružnic 

 

 
Realizacija zastavljenih ciljev : 
 
- Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo 

dodatne športne aktivnosti; 
- Redno izvajanje športne vadbe v času po pouku; 
- V času jesenskih počitnic je bila za učence tudi izvedena vadba na MŠ 

Gradec; 
- Realizacijo ciljev sem prilagajal glede na prostorske zmožnosti in starost 

Učencev; 
- Zaradi cilja, ki je po mojem mnenju športna animacija otrok in zanimivost 

vadbe sem lahko večkrat odstopil od prvotnega LDN in delal na zanimivosti 
vadbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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                                      

 

 
 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
- redno izvajanje športne vadbe v času po pouku brez prekinitev; 
- izvedba vadbe v času jesenskih počitnic  na MŠ Gradec; 
- sodelovanje z lokalnim športnim društvom NK Litija  
- sodelovanje s KZS ter KK Litija (izpeljava predstavitve programa Igriva 

košarka) 
- sodelovanje z Ženskim rokometnim društvom Litija ( izpeljava vadbe in 

animacija učenk za prihod v klub) 
 

 dejavnosti za starše:  
- predviden je pohod na Svibno  ali kakšen drug bližnji vrh v okolici Litije in bo 

izveden predvidoma v mesecu aprilu oz. maju 
 

 tematske razstave: 

- tematske razstave so predvidene v mesecu maju in juniju. 
 
 
 
 

  

 

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- na PŠ Jevnica sem s  pomočjo učiteljice Darje Rajšek  izpeljal predstavitev 

igrive košarke v povezavi s košarkarskim klubom Litija; 

- s pomočjo učiteljice Angelce Koprivnikar ter predsednikom NK Kresnice smo 

dosegli, da se je v zimskem obdobju uporabljala športna dvorana v 

Kresnicah. V tem obdobju smo imeli resnično vrhunske pogoje za vadbo, 

kar je na učence vplivalo zelo pozitivno. Do dvorane smo se lahko odpravili 

peš, saj je pot neprometna; 

- Sodelovali smo tudi z učiteljama Srečkom Somrakom in Petro Kobe, ki 

izvajata projekt Šolska olimpijada. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
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- vkolikor se je v projektu Zdrav življenjski slog ponudila opcija, da se je 

motorično uspešnejši učenec, predvsem na MŠ odločil, da bi igral s 

starejšimi učenci. (deklice med dvema ognjema oz. fantje nogomet), sva s 

kolegom precenila, da, če je varnost zagotovljena, da ni problemov, da se 

učenec vključi v igro. S tem je prišlo do med vrstniške povezanosti. Mlajšim 

učencem je veliko pomenilo, da so igrali s starejšimi. Starejši pa so bili 

vzorniki mlajšim in neke vrste mentorji. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- sodelovanje z NK Litija ( izvedba vadbe v času jesenskih počitnic) 

- sodelovanje z NK Kresnice ( omogočil nam je uporabo objekta- telovadnice  

v času zimskega obdobja) 

- sodelovanje z Ženskim rokometnim društvom Litija (predstavitev ženskega 

rokometa) 

- sodelovanje s KZS in KK Litija ( predstavitev programa Igriva košarka na PŠ 

Jevnica) 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
- ni prišlo do sodelovanja. 

 

 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

- povezovanje s projektom Šolska olimpijada 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

- Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo 

dodatne športne aktivnosti; 

- Navajanje na športno kulturo (kultura obnašanja, kultura oblačenja…); 

- Spoštljiv odnos do učiteljev in učencev; 
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- Spodbujanje »fair playa« v športnih igrah in strogo sankcioniranje ob 

neupoštevanju le tega. 

 

 

 
 
 
 
 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- Cilj je sodelovanje s preostalimi lokalnimi športnimi društvi v občini Litija 

predvsem s karate klubom Kensei ter tenis klubom AS Litija; 

- Izpeljati dogodek za starše ( cilj je pohod na Svibno ali katerega izmed 

okoliških hribov); 

- Še bolje izkoristiti športne površine izven šole v projektu ZŽS ( športni park 

Jevnica ter športni park Kresnice). Na učence menjava okolja vpliva zelo 

pozitivno  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Podpis koordinatorja projekta: 

          Luka Leitinger 

Litija, 13.2.2017 
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