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OŠ „Jožeta Krajca“ Rakek

PROJEKT O B J E M

Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Model



Cilj projekta OBJEM

• Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki 
bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu 
vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in 
dijakov.
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Rezultati projekta OBJEM

5. predlog vsebin usposabljanj strokovnih delavcev

https://e-thessalia.gr/o-kosmos-poli-ke-o-anthropos-parousiasi-tou-vivliou-tou-gianni-fika/
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Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt PRIORITETNO PODROČJE

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

S katerimi aktivnostmi ob uporabi različnih učnih gradiv 
in/ali učnih pripomočkov obogatiti učenčevo besedišče in 
izboljšati nivo razumevanja? 



14. september 2020, sestanek ŠPT

• Učitelji – raziskovalci lastne 
prakse

• Raziskovalno vprašanje –
orodje SMART

• Izzivi 



14. oktober 2020, sestanek ŠPT
• NMSB20

• Individualna raziskovalna vprašanja
• Tjaša P.  - Kako, s katerimi strategijami povečati 

aktivnost učencev ob uporabi učnih gradiv? (6.A, 
6.B)

• Marina K. - Kako z izbiro različnih besedil in 
poustvarjalnih nalog pri pouku književnosti učence 
motivirati za branje in izboljšati razumevanje 
prebranega? (5.A)

• Polona K. - Kako z zapisanimi navodili gibalnih 
nalog izboljšati razumevanje prebranega? (9.A, 9.B 
– dekleta) 

• Irena P. K. - Kako učence vzpodbuditi, da bodo ob 
sliki/poskusu/modelu tvorili besedilo z 
naravoslovno terminologijo? (6.A, 6.B, 7.B)

• Vida R. - S katerimi aktivnostmi bom vzpodbudila 
učence 2. razreda, da bodo usvajali in širili 
besedišče različnih predmetnih področij ter 
razumeli prebrana besedila? (2.A)

• Silvestra K. - Ali uporaba osnovnih BUS vpliva na 
samostojnost in motiviranost učencev pri 
sprejemanju kateregakoli prebranega besedila ter 
posledično na boljše razumevanje teh besedil? 
(6.A, 6.B, 9.A, 9.B)

• Sandra P. - S katerimi aktivnostmi pri pouku 
matematike izboljšati učenčevo razumevanje 
kompleksnejših navodil? (7.B)

• Lea S. - Kako povečati izposojo knjig v tretji triadi? 
(III. triada)

• Anja Š. I. – Katere aktivnosti pomembno vplivajo 
na širjenje besedišča učencev, sklepanje 
razumevanja besedišča in stalnih besednih zvez? 
(9. R)

• Maruša N. - V kolikšni meri metoda NTC vpliva na 
motivacijo za delo z besedili? (7.A, 7.B)



11. november 2020, sestanek ŠPT

• Minutka za jezik

• OBJEM v obdobju dela na 
daljavo - priložnosti



Kolegialna hospitacija pri Silvestri, 
19. 11. 2020

• Učenci so bili aktivni (v skladu z 
zmožnostmi učenja na daljavo).

• Učiteljica spodbuja razmišljanje 
učencev in jih usmerja, da ga 
podprejo z dokazi. To počne tudi s 
svojim zgledom. 

• Učenci so drug drugemu vir učenja 
(delo na daljavo in uvodna ura). 

• Umirjeno vodenje ure (Polona K.)

• Predanost jeziku in pesništvu – dober 
zgled (Vida R.)

• Z našim odnosom in z delom pri uri 
pouka, analizo književnih del … 
posredno spodbujamo motivacijo za 
branje (Marina K.)

• Toplina in spodbujanje učencev (Lea 
S.) 

• Spodbuda k branju poezije 
(ravnateljica)

• Sodelovanje s Silvestro (Tjaša P.)



MREŽENJE, 10. 12. 2021



Kolegialna hospitacija pri Tjaši, 14. 12. 2020

• Učenci so bili zelo aktivni skozi 
celotni sklop, nekateri so se celo 
preizkusili v vlogi vodenja, ko so 
delili svoj zaslon in svojo 
predstavitev (učenje uporabe 
tehnologije). 

• Učitelj spodbuja razmišljanje 
učencev in jih usmerja, da ga 
podpre s podvprašanji. Varno okolje 
ob težavah – mirnost, spodbuda.

• Učenci so drug drugemu vir učenja 
(delo na daljavo, predstavitve, 
analiza dela/uspešnosti). 

• Vloženega veliko lastnega dela za pripravo, 
pregled vseh predstavitev, podajanje povratnih 
informacije – pred predstavitvami učencev; 
nadgradnja – dokument, kjer bi vsak učenec 
kljukal kriterije uspešnosti; dovoliti si tudi 
negativno povratno informacijo – ni vedno vse 
super; s takšnim delom lahko pokriješ cilje več 
različnih sklopov/tem (Irena);

• Učenje učenja; odlično, ker se učenci učijo rabe 
tehnologije; uporaba vprašanj (Polona);

• Vzorna ura; kriteriji uspešnosti – nadgradnja kot 
predlaga Irena; super – uporaba palčk v 
različne namene (Marina);

• Sproščenost, povezovanje, aktivnost, 
preverjanje informacij z odprtimi vprašanji, 
sklepanje, argumentiranje, povezani vsi učenci, 
osebni pristop – lepa ura; uporaba palčk (Anja);

• Lepo razdelani kriteriji uspešnosti, jasna 
navodila učencem (da, treba je omejiti dolžino 
PP); prednost, da sta dve uri na teden (Lea);

• Vodenje učiteljice, jasna navodila, mirnost, 
spodbuda (Vida);

• Nadgradnja – povezava s slovenščino 
(pravopis, knjižna izreka); obvezno poslušanje 
vseh v skupini, saj mora na koncu nekdo podati 
analizo – izbor s palčkami (Silvestra).



16. december 2020, sestanek ŠPT

• Poročila iz usposabljanj

• Zapis dejavnosti
UČNI CILJI NAMEN SKLOPA/DEJAVNOSTI:  DEJAVNOSTI ZA 

DOSEGANJE CILJEV: 
 

  KONKRETIZACIJA BP 

OPIS GRADNIKA 
Učenec/dijak ga izkaže 

tako, da:  

DOKAZI 
(Na osnovi česa vemo, 

da je učenec nekaj 
dosegel? 

Operativni cilji (tudi procesni): 
 
 
 
 
 
 
- s sodelovalnim delom in uporabo virov spoznali glavne 

dogodke v zvezi z nastankom RS, razumeli pomen 
simbolov in praznikov RS; 

 

Učenci znajo:  
- opisati nastanek RS (del nedemokratične Jugoslavije, 

svobodne demokratične volitve, 23. december 1990 
plebiscit, , 26. december 1990 rezultati - 88 % volivcev 
ZA, 25. junij 1991 razglasitev države, 10-dnevna vojna, 
7. julij 1991 – brionska deklaracija, 1992 članica OZN, 
1. maj 2004, članica EU); 

- razložiti pomen simbolov (zastava – opis, kdaj se jo 
izobeša, uporablja; grb – opis in pomen, himna – opis 
in pomen, kdaj se jo uporablja); 

- našteti in razložiti pomen praznikov (26. december 
Dan samostojnosti in enotnosti, 25. junij Dan 
državnosti). 

 

Namen učenja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Učim se: 
- o nastanku RS; 
- opisati simbole RS, razložiti pomen državnih 

praznikov; 

 
Kriteriji uspešnosti:   
 
 
 
 
 
 
Uspešen bom, ko: 
- bom smiselno opisal nastanek Slovenije, 

poznal njeno zgodovino; 
- bom opisal simbole RS; 
- naštel praznike RS in razložim njihov pomen; 

 
 

Učne dejavnosti, 
metode: 
 
 

  
 
 
 
 

Standardi znanja: 
 
 
 
- Opiše nastanek Republike Slovenije. 
- Opredeli pomen glavnih simbolov Republike 

 
 

Prepisani iz učnega 
načrta. 

UČITELJ UČENCI 

Tu zapišete cilje iz UČ, ki jih pretvorite v 
operacionalizacijo (način). 

ZAČETEK 
Navežite se na cilje projekta BP (gradnike) in cilje 

predmeta. Razmislite o namenu z vidika učencev (Kaj bodo 
učenci na koncu znali, naredili, dokazali?, Zakaj bodo 

izvajali te dejavnosti?). 

KONEC 
Iz ciljev izpeljite kriterije uspešnosti, kdaj bom uspešen. 



6. januar 2021, sestanek ŠPT

• Teden pisanja z roko

• Oblikovanje zapisa dejavnosti

• Predstavitev zapisa 
dejavnosti - Silvestra



10. februar 2021, sestanek ŠPT

• Teden pisanja z roko

• Oblikovanje zapisa dejavnosti

• Predstavitev zapisa 
dejavnosti - Silvestra



10. marec 2021, sestanek ŠPT

• Poglej nazaj

• Pogled naprej



Kolegialna hospitacija pri Poloni, 17. 3. 
2021



MREŽENJE, 13. 4. 2021



Kolegialna hospitacija pri Ireni, 16. 4. 2021



13. maj 2021, sestanek ŠPT

• Povzetki iz usposabljanj

• OBJEM v zaključnem letu



1. julij 2021, sestanek ŠPT

• Pregled dela

• POGLED NAPREJ



• Sio skupnost – projekt 
OBJEM (ključ OBJEM)

• OBJEM@LNICA 

• Office 365 – mapa 
projekta OBJEM

KAM PO INFORMACIJE



Usposabljanje: Medpredmetnost in načrtovanje (6. 10. 2020)

Usposabljanje: Gradnik tekoče branje (21. 10. 2020)

Usposabljanje: Gradnik razumevanja bralnega gradiva in multimodalnost (18. 11. 2020)

Usposabljanje: Gradnik glasovno zavedanje (2. 12. 2020)

Usposabljanje: Priložnost poučevanja s ŠK (8. 12. 2020)

Usposabljanje: Medpredmetno povezovanje s knjižnico z vidika učitelja/strokovnega delavca (12. 1. 2021)

Usposabljanje: Razumevanje besedil in postavljanje vprašanj pri pogovoru z otroki v vrtcu in 1. VIO (13. 1. 2021)

Usposabljanje: Zakaj imajo lahko tudi neumetnostna besedila več pomenov (19. 1. 2021)

Usposabljanje: Branje kot preživetvena strategija (26. 1. 2021)

Usposabljanje: Kvalitetna šolska knjižnica (9. 2. 2021)

Usposabljanje: Pomen socialnozvrstnega glasovnega zavedanja pri razumevanju besedila in odzivu na besedilo od vrtca 
do srednje šole (7. 4. 2021)

Usposabljanje: Jezikovno vključevanje otrok/učencev/dijakov, govorcev slovenščine kot drugega tujega jezika

Usposabljanje: Govorno nastopanje v vrtcu, razredu (12. 5. 2021)

Usposabljanje: Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok (26. 5. 2021)

Usposabljanja


