
 

POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Petka 

Leto začetka projekta: 2016/17 

Vodja projekta: Lidija Šoštarić 

Prijavitelj projekta: OŠ Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, Spodnje Hoče 

Strokovni konzulent: Natalija Komljanc 

Povezava na spletni naslov, kjer je IP predstavljen: 

http://www.os-hoce.si/petka  

 
2. Raziskovalno vprašanje: 

Kako ustvariti primerno klimo, v kateri se bodo učenci počutili prijetno ter se posledično več 
naučili na zavednem in nezavednem nivoju?  

3. Cilj projekta: 

Začetni cilj projekta: usklajevanje učiteljic 

Vsebinski vidik projekta se nanaša na petko – pet prstov, vsak izmed njih nosi svojo vsebino: 
1. strokovni delavci kot vzor čustveno zrelih oseb, 2. jutranja telovadba, 3. skrb za ravno prav 
težko šolsko torbico, 4. knjižni zabojčki – bralne urice, 5. pouk v mešanih skupinah (4 
razredi). 
 
4. Opis dosedanjih aktivnosti: 

Glede na svoje urnike smo učiteljice uskladile termine za 
tedenska delovna srečanja ter zadostile prvemu pogoju 
za uspešen zagon projekta. Z neformalnimi srečanji in 
drobnimi pozornostmi smo poskrbele za svoje dobro 
počutje. Uspešno je stekla prostovoljna jutranja 
telovadba, ki jo vodi učiteljica v jutranjem varstvu pred 
začetkom pouka. Nekajkrat smo uspele učence v 
mešanih skupinah popeljati k enotnemu cilju preko 
različnih dejavnosti. Bralne urice smo otrokom popestrile 
s knjigami v bralnih zabojčkih.   
 

 

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Za delovanje možganov je pomembno dobro počutje in dobri odnosi z okoljem. Ko so bili 
učenci v mešanih skupinah, je bila to zanje nova situacija, ki jim je nudila dober občutek. Ob 
učenju in predstavitvi dosežkov so po Glasserjevi teoriji izbire zadovoljili potrebo po 
pripadnosti in moči. Ob prebiranju poljubne knjige so zadovoljili potrebo po svobodi in zabavi 
in te bralne urice so učenci z navdušenjem sprejeli. 
 
6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja: 

Z načrtovanimi dejavnostmi bomo nadaljevali. V toplejših jutrih se bodo učenci lahko 
razgibali izven šole, tudi bralne urice bodo kdaj potekale na prostem. Potrebno bo še 
poskrbeti za šolske torbice, saj so še vedno pretežke, čeprav učenci lahko puščajo stvari v 
šoli.   
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7. Viri: 

Spletni zvezek formativk: 
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/519793/mod_resource/content/3/Spletni%20zvezek%20i
zkusenih%20formativk%202015.pdf  
                                          
 
 
Odgovorni nosilec projekta 
Alojz Velički 

Vodja projekta 
Lidija Šoštarić 

 
 
Hočko Pohorje, 28. 2. 2017     
 
 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/519793/mod_resource/content/3/Spletni%20zvezek%20izkusenih%20formativk%202015.pdf
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/519793/mod_resource/content/3/Spletni%20zvezek%20izkusenih%20formativk%202015.pdf

