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PROJEKT POGUM – AKCIJSKI NAČRT ŠOLE 

 

Šolsko leto: 2019/20 

Šola: Osnovna šola Metlika 

Ravnatelj/ravnateljica: Željka Janjac 

Vodja ŠPT: Janja Jakljič 

Člani ŠPT: Darja Juršič Fir, Barbara Forstner, Andi Jambrošić, Barbara Čadonič, Maja Jelerčič Jesih, Erika Horvat 

Skrbnik/skrbnica: Andreja Čuk, Mojca Dolinar 

 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Kako urediti okolico šole v ustvarjalno, spodbudno in igrivo učno okolje? 

 
S KATERIMI STRATEGIJAMI/DIDAKTIČNIMI PRISTOPI BOMO VKLJUČEVALI PODJETNOSTNO KOMPETENCO V POUK?  

 
Sodelovalno učenje, projektno delo, izkustveno učenje, problemsko učenje,  raziskovalno učenje, razprava, delo z viri, debata, viharjenje 
možgan, demonstracija 

 
1 ANALIZA STANJA OB ZAČETKU PROJEKTA  
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a) Opis dejstev, stanja na področju izbrane prioritete: 
V okolic šole je veliko površin, ki bi jo lahko lepše uredili in boljše izkoristili za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela.  
Imamo veliko obstoječih struktur, ki jih je potrebno obnoviti oz. preoblikovati. 

b) Zakaj menite, da je stanje tako (možni vzroki): 
V preteklosti se je več pozornosti posvečalo urejanju notranjih prostorov. 

c) Izbrane razvojne prioritete šole (glede na področja in veščine podjetnostne kompetence): 
IDEJE in PRILOŽNOSTI 

- kreativnost  
- odkrivanje priložnosti 

VIRI 
- motivacija in vztrajnost 

AKCIJA 
- sodelovanje  
- izkustveno učenje 

 
2 LETNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLE (glede na izbrane razvojne prioritete): 

Pričakovani rezultati Časovnica 
izvedbe 

Nosilec aktivnosti 
(posameznik ali tim, zunanji 
partnerji) 

Vključeni učenci (kje, kako) Kazalniki 

Oblikovane zamisli, 
izdelani načrti in izdelane 
ptičje hišice. 

Oktober - 
december 

Učiteljica tehnike in 
tehnologije Sonja Lahajner 

Vključeni so učenci 7. razreda 
pri izbirnem predmetu 
obdelave lesa. Učenci so 
vključeni v celoten proces 
izdelave izdelka (ideja, 
načrtovanje, izdelava) 

Izdelane ptičje hišice 
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Oblikovane zamisli, 
predstavljeni načrti idej, 
izdelane vremenske 
hišice, opravljene 
meritve. 

Oktober – junij 
 

Učiteljica tehnike in 
tehnologije Darja Juršič Fir, 
učiteljica geografije Stanislava 
Panjan in učitelj zgodovine 
Bojan Vukšinič. 

Vključeni so učenci 9. razreda, 
ki obiskujejo modelarski 
krožek. Učenci se bodo 
povezovali z učiteljico tehnike 
in tehnologije ter učiteljema 
geografije in zgodovine pri 
raziskovanju izdelave 
vremenske hišice. Učenci so 
vključeni v celoten proces 
izdelave in postavitve izdelka 
ter pri vključitvi potrebnih 
aparatur.  

Vremenska hišica 

Iščejo in naredijo seznam 
primernih donatorjev po 
Beli krajini. 

oktober–marec Slovenistke (Helena Kostelec, 
Petra Kostelec, Nina Bradica) 

Učenci 9. razredov Napisana prošnja 

Učenci razširijo besedišče 
za poimenovanje rastlin, 
predmetov in živali v 
okolici šole. 

 

Oktober 2019, 
Pomlad 2020 
(M.J.J.) 
 
 
 
 

Maja Jelerčič Jesih 
 
 
 
 
 

Krožek TJA – Angleščina malo 
drugače (6. razred) 
 
 
 

Poimenovanje rastlin, 
predmetov in živali v 
okolici šole. 
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Učenec izdela ptičjo hišico 
iz odpadne embalaže, pri 
tem izkaže skrb do okolja 
(reciklaža) in do živali 
(hranjenje). 

 
 

December 2019 
 
 

Učiteljice 2. razreda 
Andreja Mušič 
Darinka Vrlinič 
Martina Štukelj 
Tina Sajko 

Učenci 2. razreda 
 
Učenci izdelajo izdelke pri 
pouku SPO in LUM 
 
Načrtovanje in vodenje: 
učenci oblikujejo načrt, kako 
bodo povečali količino zbranih 
recikliranih materialov, 
oblikujejo načrt/skico za ptičjo 
hišico (kratkoročne in 
dolgoročne) ter določijo 
prioritete (katere materiale 
bodo zbirali). 

Zadovoljstvo učencev ob 
izdelavi ptičje hišice in 
skrbi za živali 

Izdelan osnutek ali 
maketa učilnice na 
prostem. 
 

januar - april 3. razredi z razredničarkami Učenci so vključeni v 
načrtovanje, risanje osnutka 
ter izdelovanje makete 
učilnice na prostem. 

Izdelan osnutek učilnice 
na prostem. 
 

Poznajo vrtnine, 
pripomočke za delo na 
vrtu in skrbijo za rastline. 
 

Pomladni meseci 
(februar – junij 
2020) 

Aktiv 1. razreda v sodelovanju 
z učenci, ki obiskujejo krožek 
Šolski vrt, z učitelji 
naravoslovja, z vodjo šolske 
prehrane, z zaposlenimi v 
šolski kuhinji. 
 

1. a, 1. b, 1. c, 1. d 

 

Pouk spoznavanja okolja 

Učenci zbirajo semena, 

vzgojijo sadike, skrbijo za 

rastline, opazujejo rast rastlin, 

pobirajo pridelek. 

Pridelek (zelenjava) 
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Izdelajo oznake na vrtu (ime 

rastline, opis, uporabnost). 

 

Ekološka ozaveščenost – 
zbiranje in ponovna 
uporaba odpadnih 
lončkov. 

Pripravi dnevnik za 
vodenje rasti rastline. 
Označi lončke. 
Zalivanje rastlin, puljenje 
plevela in okopavanje. 

Februar 2020 
 
 
 
Februar 2020 
 
 
Marec 2020 
 
Do konca 
šolskega leta 

Učiteljice 4. razreda Učenci 4. razreda, med 
poukom in izven pouka .  

Priprava lončkov in korit 
za sajenje ( napisi, zemlja, 
vodenje dnevnika,)... 
 
Skrb za rastline na gredi. 

Popis rastlin,  
nabrane rastline , 
osvojeni učni cilji. 

Marec Aktiv naravoslovja  - Danica 
Fabac, Nives Bradica 

Vključeni so učenci 6. razreda 
pri pouku naravoslovja. V 
okviru seminarske naloge 
bodo učenci raziskovali 
travniški ekosistem, zbirali,  
popisovali in risali rastline ter 
iskali načine za predstavitev, 
umestitev in ureditev učnega 
travnika. 

Učni travnik 

Drevored iz brez 
 
 
 

Marec, april 
 
 
 

Nives Bradica 
 
 
 

PB 5 
Načrt, kje dobiti sadike dreves 
Načrt zasaditve dreves 
Zasaditev dreves 

Zasajen drevored 
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Sprostitveni kotiček 
 
 
 
 
 
 
Zasajena gredica z lanom 
 
 
 
 

 
Marec – junij 
 
 
 
 
 
 
April – junij 
 

 
Jasmina Nedanovski 
 
 
 
 
 
 
Barbara Čadonič 
 

PB 3 
Izdelava idejne zasnove 
Načrt izdelave 
Nabava materiala 
Postavitev kotička 
 
 
PB 1 
Načrt kje narediti gredico 
Načrt kako naj gredica izgleda 
Ureditev gredice 
Sejanje lanu 
Vzdrževanje gredice 
Opazovanje cvetočega lana 

 
Izdelan sprostitveni 
kotiček 
 
 
 
 
 
 
Izdelana cvetoča gredica z 
lanom 

Učenci se naučijo napisati 
opis živali v angleščini. 

Pomlad 2020 
(učitelji TJA v 6. 
razredu - (Maja 
Jelerčič Jesih, 
Marija 
Dragičević, Vojko 
Spudić)) 

Učitelji TJA v 6. razredu  
(Maja Jelerčič Jesih, Marija 
Dragičević, Vojko Spudić) 

Vsi oddelki 6. razreda v šol. L. 
2019/20. 

Opis rastlin, predmetov in 
živali v okolici šole. 
 

Izmerjene šolske površine 
in objekti. 

Marec, april Aktiv matematike Vključeni so učenci 6. in 9. 
razreda pri pouku 
matematike, v sklopu učne 
snovi merjenje in podobnost. 
Učenci bodo merili šolske 
površine, merili višine zgradb 
in dreves in skali priložnosti za 

Izmerjene površine 
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umestitev dodatnih objektov v 
prostor. 

Ureditev šolskega 
stopnišča  

Marec, april 
2020. 

Razredniki 5. razreda, hišniki, Učenci 5. razreda. Tehniški 
dan, barvna poslikava 
stopnišča. 

Vsi učenci skupaj 
ustvarjajo enotno likovno 
delo. 

Oblikovane zamisli, 
narisani načrti in izdelavni 
ptičji krmilniki. 
 

Marec – maj 
 

Učiteljica tehnike in 
tehnologije Darja Juršič Fir 

Vključeni so učenci 6. razreda 
pri pouku tehnike in 
tehnologije v sklopu učne 
snovi načrtovanja izdelka iz 
lesa. Učenci so vključeni v 
celoten proces izdelave 
izdelka (ideja, načrtovanje, 
izdelava). 

Izdelani ptičji krmilniki. 

Pridobljene slike in video 
zapisi pred, med in po 
spremembi posameznega 
dela okolice šole. 
 

 

 

Končna ureditev 
predstavitve okolice šole. 

Pred začetkom 
dela, med 
urejanjem in po 
ureditvi okolice 
šole. 
 
 
 
 
 
 
Po končanem 
delu ureditve 
šole. 

Učitelj računalništva ter 
posamezni učitelji, ki 
sodelujejo pri ureditvi okolice. 

Učenci predmeta 
računalništvo multimedija 
slikajo ter snemajo okolico 
šole ter izdelke namenjene za 
ureditev ter ostale učence, ki 
sodelujejo pri urejanju okolice 
 
Učenci skupaj s pomočjo 
učitelja naredijo končno video 
predstavitev. 

Slikovno ter video gradivo 
okolice šole pred in po 
spremembi. 
 
 
 
 
 
 
Video predstavitev poteka 
ureditve okolice šole 
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Podružnična šola Suhor 

Pričakovani rezultati Časovnica 
izvedbe 

Nosilec aktivnosti 
(posameznik ali tim, zunanji 
partnerji) 

Vključeni učenci (kje, kako) Kazalniki 

Učenci iščejo ideje 
postavitve visoke grede in 
jo predstavijo v razredu 

Ogledajo si primer visoke 
grede v domačem kraju 

Odločijo se za obliko in 
velikost visoke grede 

Naredijo načrt visoke 
grede 

oktober-februar Razrednik 4.r (Erika Horvat) Učenci 4. razreda pri pouku 
RU, DR, MAT, dnevi dejavnosti 

Fotografije in slike visoke 
grede 
 
Načrt visoke grede 

postavitev visoke grede 

1. preučitev sestave 

visoke grede 

2. sestavljanje visoke 

grede po korakih 

november 2019 
do maj 2020 

mentorica krožka Nadja 
Videtič 

učenci vrtnarskega krožka in 
mentorica 

Šolski stenčas 

Primerjajo različna 
življenjska okolja in 

januar - maj 3.razred (Tatjana Muhič) Učenci 3. razreda pri pouku 
SPO, dnevi dejavnosti 

Fotografije, zapiski 
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preučujejo sestavo visoke 
grede 
 

Primerjajo različna 
življenjska okolja. 

Raziščejo prednosti visoke 
grede. 

Marec, april, maj Učiteljica in učenci 1. in 2. 
razreda (Duška Ramuščak) 

Šola, okolica šole Fotografije, slike 

 
 
3 OPERATIVNI NAČRT AKTIVNOSTI ( operativni načrt pripravi vsak član tima posebej, vključite aktivnosti za doseganje želenega stanja in 

spremljanje kazalcev želenega stanja.):  
 

Vodja ŠPT   Janja Jakljič 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 

 september V LDN za šol. leto 2019/20 
vpisane dejavnosti iz akcijskega 
načrta šole 
  

  Učitelji bodo znotraj 
aktivov dopolnili 
predloge aktivnosti 
za razvijanje 
podjetnostnih 
kompetenc 

Predlog akcijskega 
načrta šole 

Učitelji bodo sprejeli 
načrtovane 
aktivnosti za 
razvijanje 
podjetnosti kot del 
letnega delovnega 
načrta 

september - 
junij 

Sklic in izvedba mesečnih 
sestankov ( po potrebi tudi 
večkrat) 

  Aktivno sodelovanje 
članov projektnega 
tima 

Določen termin v 
tednu (dan in ura) 

Zapisniki sestankov 
projektnega tima, 
objavljeni v skupni 



 

 

10 
 

mapi in spletni 
učilnici 

september - 
junij 

Udeležba na regijskih srečanjih 
vodij projekta 

    Prilagojen urnik dela Poročila o službeni 
poti – udeležbi na 
srečanju 

september - 
junij 

Uspešno izvedene dejavnosti v 
projektu 

  Spremljanje 
realizacije 
načrtovanih 
aktivnosti in 
koordinacija 
  
Sodelovanje s 
konzorcijskimi 
partnerji v projektu 

Priprava 
dokumentacije, 
predstavitve 
dejavnosti 

Realizirani 
zastavljeni cilji ter 
zadovoljstvo 
udeleženih v 
projektu 

 
 
 

Član ŠPT    Darja Juršič Fir 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 

September – 
junij 
 
 
 
 

Sodelovanje na sestankih 
projektnega tima. 

 Aktivna udeležba na 
sestankih 

Določen termin v 
tednu. 

Zapisnik sestanka 
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Oktober – 
junij 
 

Uspešno izvedene dejavnosti v 
projektu POGUM na področju 
tehnike in tehnologije, 
matematike in naravoslovja.  

 Koordinacija dela, 
svetovanje in pomoč 
pri izvedbi 
aktivnosti. 

 Izdelane ptičje 
hišice, izmerjene 
šolske površine, 
postavljen učni 
travnik.  

Oktober – 
junij 
 

Izdelana vremenska hišica in 
opravljene meritve vremenskih 
vplivov. 
 

- Individualno delo in 
delo v skupini, 
- oblikujejo načrt, 
- izdelajo vremensko 
hišico iz lesa, 
- pridobijo ustrezne 
merilne 
instrumente,  
- postavijo 
vremensko hišico, 
- izvajajo meritve. 

Priprava učilnice 
koordinacija dela, 
svetovanje in pomoč 
pri izvedbi 
aktivnosti. 
 

- Revija TIM, 
- tiskana gradiva, 
- spletna gradiva, 
- les, 
- orodja in 
pripomočki za 
obdelavo lesa. 
 

Postavljena 
vremenska hišica in 
opravljene  meritve 
vremenskih vplivov 
 
 

Marec – maj  Oblikovane zamisli, narisani 
načrti, izdelani ptičji krmilniki. 

-  Oblikujejo lastno 
zamisel za ptičji 
krmilnik, 
- predstavijo idejo z 
načrtom, 
- izdelajo ptičjo 
krmilnico. 

Priprava učilnice 
koordinacija dela, 
svetovanje in pomoč 
pri izvedbi 
aktivnosti. 

- Revija TIM, 
- tiskana gradiva, 
- spletna gradiva, 
- les, 
- orodja in 
pripomočki za 
obdelavo lesa 

Izdelani ptičji 
krmilniki. 

 
 
 
 



 

 

12 
 

 
 
 
 
 

Član ŠPT Andi Jambrošić 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 

sept.2019–
junij 2020 

Sodelovanje na sestankih 
projektnega tima. 

 Udeležba na 
sestankih 
projektnega tima. 

Zapisniki sestanka, 
gradiva projekta 
Pogum. 

Zapisniki sestanka. 

sept.2019–
junij 2020 

Projektna dokumentacija.  Urejanje projektne 
dokumentacije 
(zapisniki, načrti, …) 
projektnega tima. 

Projektna 
dokumentacija, 
računalnik. 

Projektna 
dokumentacija. 

sept.2019–
junij 2020 

Pridobljene slike in video zapisi 
pred, med in po spremembi 
posameznega dela okolice šole. 

Zajemanje slik in 
video gradiv. 

Koordinacija dela, 
svetovanje in pomoč 
pri izvedbi aktivnosti. 

Digitalni fotoaparat, 
mobiteli, kamera za 
zajem 360° 
posnetkov, 
računalnik. 

Slikovno te video 
gradivo okolice šole 
pred in po 
spremembi. 

junij 2020 Ureditev končne video ali ppt 
predstavitve okolice šole. 

Urejanje končne 
predstavitve na 
računalniku. 

Koordinacija dela, 
svetovanje in pomoč 
pri izvedbi aktivnosti. 

Računalnik, 
programi za urejanje 
videa. 

Video predstavitev. 

 
Član ŠPT  Barbara Forstner 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 
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September – 
junij 

Aktivno sodelovanje na 
sestankih projektnega tima 

/ Udeležba na 
sestankih 
projektnega tima. 

Zapisniki sestanka, 
gradiva projekta 
Pogum. 

Zapisnik sestanka, 
izvajanje zadolžitev 

Oktober Osnutek kotička POGUM Zainteresirani 
devetošolci (kot 
izbrani poklic so 
predstavili npr. 
mizarja); podajo 
svoje predloge, 
iščejo druge 
možnosti. 
 
 

Motiviranje, 
usmerjanje, 
navodila. 

Določen dan in ura v 
tednu. 
Ustrezne internetne 
strani. 
Osnutki. 

Konkreten predlog 
za kotiček 
 

November 
(do 
govorilnih ur) 
 

Kotiček POGUM Zainteresirani 
devetošolci v okviru 
karierne orientacije 
ustvarijo Kotiček 
POGUM. 

Pomoč pri izvedbi. Ustrezen prostor v 
avli šole. 

V avli šole ustrezno 
umeščen kotiček z 
aktualnimi podatki o 
pomenu projekta 
POGUM 
 

 
November - 
junij 
 
 
 
 
 

Aktualizacija dogodkov 
predstavljenih v kotičku 
POGUM 
 
 
 
 
 

 
Učenci različnih 
krožkov, drugi 
zainteresirani učenci 
zbirajo in predstavijo 
realizirane 
dejavnosti v 
projektu. 

Izbor in oblikovanje 
slikovnega gradiva. 
 
Motivacija učencev. 
 

Uporaba 
računalniške 
učilnice, povezava s 
timom, ki zbira 
slikovni material. 

Sprotno objavljene 
fotografije in 
informacije o 
aktivnostih vezanih 
na projekt (s 
povabilom o 
možnosti 
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sodelovanja), 
razstava izdelkov. 

 

Član ŠPT Barbara Čadonič 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 

  

sept. – jun. 

  

  

Sodelovanje na sestankih 
projektnega tima 

  

/ 

  

- aktivna udeležba 
na sestankih 

  

  

  

- zapisnik sestanka 
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april – junij Zasajena gredica z lanom 
Načrt kje narediti 
gredico 
Načrt kako naj gredica 
izgleda 
Ureditev gredice 
Sejanje lanu 
Vzdrževanje gredice 

Koordiniranje,  
svetovanje, razlaga 
in pomoč učiteljem 
in učencem pri delu 

  

Šolska knjižnica, 
računalnica, okolica 
šole 

Izdelana cvetoča 
gredica z lanom 

sept. – jun. 

  

Uspešno izvedene dejavnosti v 
projektu na razredni stopnji in v 
podaljšanem bivanju 

  Spremljanje in 
koordinacija 
aktivnosti na 
razredni stopnji in v 
podaljšanem 
bivanju 

  Uspešno izvedene 
dejavnosti v projektu 

 
 
 
 
 
 

Član ŠPT MAJA JELERČIČ JESIH 
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Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti 
učiteljev 

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 

  

september 
– junij 

  

spetember 
- junih 

  

  

  

Sodelovanje na sestankih 

  

  

Koordinacija dela aktivov in 
pomoč pri izvedbi aktivnosti 

  

/ 

  

  

/ 

  

Aktivna udeležba 
na sestankih 

  

Pomoč učiteljem 

  

Določen dan in ura v 
tednu 

  

/ 

  

Zapisnik sestanka 

  

  

Izvedba aktivnosti 
aktivov 

  

 
 
 
 
 
 
Član ŠPT    Erika Horvat 

Mesec Pričakovani rezultati Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki 
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sept.2019–
junij 2020 

- mesečni sestanki 
projektnega tima 

- sodelovanje na 
sestankih projektnega 
tima 

 

spremljanje 
dejavnosti v projektu 
aktivno sodelovanje 
v razpravah 

sodelovanje na 
sestankih in drugih 
dejavnostih 
projektnega tima 
 

določen dan v tednu 
in ura 

mesečni zapisniki 
sestanka 
projektnega tima na 
šoli objavljeni v 
spletni učilnici 

 
 
Oktober2019 
–februar 
2020 
 
 
 
 

-predstavitev slikovnega gradiva 
in ostalih raziskav pri pouku 
 
- izdelovanje plakatov 
 
-pozna sestavo visoke grede 

 
 
 

- zbiranje slikovnega  
 gradiva in zapisov 
-opazovanje visokih 
gred v domačem 
kraju in bližnji okolici 
-risanje načrta 
-urejanje šolskega 
stenčasa 
-primerjajo različna 
življenjska okolja-----
raziščejo prednosti 
visoke grede 
-načrtujejo 
postavitev visoke 
grede (kako, kdaj, 
kdo) 

-spremlja delo 
učencev in jih 
usmerja pri delu 
 
 

- prostor : šola, oklica 
šole 
 
-navodila za delo 
-delo na terenu 
(opazovanje, 
pogovori z lastniki 
visokih gred) 
-delo z računalniki, 
revijami, časopisi, 
knjigami 
-knjižnica 
-risanje v učilnici 
 

-fotografije in slike 
visoke grede 
-načrt visoke grede 
-šolski stenčas 
-plakati 

Marec, april, 
maj, 
junij2020 

-postavitev visoke grede 

-pozna sestavo visoke grede 

-aktivno sodelovanje 
s hišniki pri 
postavitvi visoke 
grede 
-polnjenje visoke 
grede po plasteh 

-spremlja delo 
učencev in jih 
usmerja pri delu 

-terensko delo 
-okolica šole; ob 
igrišču 

 
visoka greda 
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-sestavljanje visoke grede po 
korakih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


