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ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: TELO, telesa, TELESU 

Koordinator projekta: Špela Klančar, Astrid Žibert 

Šola/Aktiv: OŠ Gradec, naravoslovno-matematični aktiv 

Sodelujoči učitelji: vsi učitelji naravoslovno – matematičnega aktiva 

Sodelujoči razredi/učenci: matična šola in POŠ Vače, predmetna stopnja 

 

Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
- pripravili smo razstavo za starše, učitelje, predvsem pa učence – 

geometrijska telesa, 
- pripravili smo učne pripomočke (naravoslovje)  – atomi in molekule 

                                                                                    – model DNK, 
- povezali smo se z osebjem ZD Litija, ki so nam pomagali pri izpeljavi 

naravoslovnih dni, 
- z učenci 8. razreda smo pripravili seznam eksperimentov za obisk vrtca, 
- z učenci 8. razreda POŠ Vače smo pripravili učno uro za učence 1. 

razreda, 
- obisk vrtca z učenci 8. razreda POŠ Vače, 
- izvedeno družabno srečanje s starši – Zdravo telo (sodelovanje z ZD 

Litija), 
- pripravili smo učni pripomoček (matematika) – zbirka vaj o 

geometrijskih telesih (naloge iz NPZ), 
- izvedli smo naravoslovni dan z naslovom Prva pomoč, kjer smo 

sodelovali z izšolanimi bolničarji. 
 
Realizirane dejavnosti: 

• dejavnosti za učence: 
- priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku kemije, 
- priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku biologije, 
- priprava eksperimentov za obisk vrtca in prvih razredov na POŠ Vače, 
- izvedba eksperimentalne ure za 1. razred POŠ Vače s strani 8. razreda 

POŠ Vače, 
- obisk vrtca, 
- izvedba naravoslovnega dne Prva pomoč, 

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-008 

                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si                                      

 

- priprava zbirke vaj o geometrijskih telesih. 
 

• dejavnosti za starše: 
- opazovanje nebesnih teles, ki je bilo planirano za 19. december ni bilo 

izvedeno zaradi megle, 
- izvedba delavnice Zdravo telo v okviru junijskih govorilnih ur oziroma 

roditeljskih sestankov. 
 

• tematske razstave: 
- razstava geometrijskih teles (januar 2017 – sovpada z obravnavo 

geometrijskih teles v devetem razredu pri matematiki). 
 
 

  

Sodelovanje: 

• učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- Astrid Žibert in Janja Amršek, 

- učitelji naravoslovnih in matematičnih predmetov, 

- Tadeja Resnik in Uroš Rozina z naravoslovnim aktivom pri izvedbi 

naravoslovnega dne. 

 

• učenci predmetne in razredne stopnje: 

- 1. razred in 8. razred POŠ Vače, 9. razred MŠ. 

 

• z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- Vrtec Litija, enota Sonček, 

- ZD Litija. 
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• z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

           / 

 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

- Zdrava šola, 

- Aktivno v središču  (POŠ Vače), 

- Generacije generacijam, 

- Primi šolo za roge. 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

Skozi projekt  učenci pridobivajo vrednote: 

- varnost, spoštovanje, enakopravnost, strpnost, zaupanje, sprejetost, 

pripadnost (priprava eksperimentov, sodelovanje med različnimi 

razredi) , 

- odgovornost, poštenost (priprava eksperimentov, obisk v 1. razredu)  

- solidarnost, prijateljstvo ( priprava eksperimentov, povezovanje 

starejših in mlajših učencev),  

- znanje in delo  (pomoč učencev pri pripravi razstave, priprava učnih 

pripomočkov),  

- ustvarjalnost, samozavest (priprava razstave, priprava eksperimentov, 

priprava učnih pripomočkov),  

- skrb za zdravje (v okviru naravoslovnih dni s sodelovanjem z ZD Litija). 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

V novem šolskem letu bi nadaljevali z zastavljenim projektom. Pri tem bi izvedli 

dejavnosti, ki so se izkazale za dobre in dodali nekaj novih dejavnosti. To so: 

- povezava razredne in predmetne stopnje: EKSPERIMENTI S TELESI, 

- družabno srečanje za starše: ZDRAVO TELO in OPAZOVANJE NEBESNIH 

TELES, 

- priprava knjižice z matematičnimi nalogami, 

- izdelava učnih pripomočkov, 

- sodelovanje z ostalimi aktivi, 

- vključevanje nekdanjih učencev in staršev v projekt, 

- sodelovanje z lokalnimi organizacijami (Vrtec Litija in ZD Litija). 

 

 

 

 

 

  Litija, 26.6.2017                                                         Podpis koordinatorja projekta: 

        Špela Klančar, Astrid Žibert 
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