
                                                                                                                    

                                                                                                                     

 

___________________________________________________________________________ 

DREVO = ŽIVLJENJE  

nacionalni projekt 

 

EVALVACIJSKO POROČILO 2017/2018 

 

 

Ime šole: OŠ Hinka Smrekarja  

Naslov: Gorazdova 16, 1000 Ljubljana  

Telefon: 01 500 81 70 

Ime in priimek vodje projekta: Igorcho Angelov  

Elektronski naslov: igorcho.angelov@guest.arnes.si 

 

Število učencev, ki so sodelovali v projektu: 22 

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali:1 

Podatki mentorjev (ime, priimek): 

Igorcho Angelov   

 

Tri najboljše izjave, ki so jih podali učenci: 

1. Lakota je huda stvar, ko nam je učitelj bral o lakoti, sem kar ostrmela. Zato skupaj 

stopimo in lačnim ter revnim pomagajmo. (Katarina Natić, 3.a razred). 

2. Veliko ljudi je lačnih in vsi trpijo. Zbirati moramo denar in jim pomagati. Ne norčujemo 

se iz hrane. Zato delamo plakate in zbirajmo denar. »Lakota ni hec«. (Nina Oman, 3. a).  

3. Na svetu je preveč lačnih ljudi, ampak se mi tega ne zavedamo. V Afriki je preveč suše 

in zato ni hrane. (Gaber Pokorn, 3. a). 

4. Lakota je, kadar je nekdo lačen. Če smo lačni, nimamo energije in se ne moremo 

ukvarjati z ničemer. Hrana je zelo pomemba za ljudi in živali. Če ne bi imeli hrane, bi 

vsi umrli. (Jon Đukić, 3. a) 
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Mnenja mentorjev: 

  

O tem projektu smo se začeli pogovarjati takoj po prijavi v sodelovanju. Z učenci smo se veliko 

trudili in temu projektu namenili veliko časa. Najprej smo se pripravili na določeno temo tako, 

da smo si na spletu pogledali filmček o lakoti po svetu, natančno o Afriki. Delali smo v vseh 

oblikah pouka - individualno, po parih in skupinsko, kar je razvidno iz fotografij. 

 

Za učence sem pripravil dve besedili, ki smo ju v času podaljšanega bivanja tudi prebrali in 

analizirali. Pogovorili smo se o lakoti po svetu in v Sloveniji.  

Prva delavnica v podaljšanem bivanju je bila, da učenci na listke napišejo svoje mnenje, 

argumente, spis ali pesmico na temo Lakota po svetu. Listke smo prilepili na plakat. 

Na drugi delavnici so učenci ilustrirali lakoto v obliki prometnih znakov prepovedi in 

obveznosti ter ustno pripovedovali, kaj znak pomeni.  

 

Na tretji delavnici so učenci v dveh posodah sadili zelišča – peteršilj in janež. Od takrat naprej 

za rastline skrbijo zelo lepo in jih lepo vzgajajo.  

Na četrti delavnici so učenci delali po parih tako, da so list A3 razdelili na dva dela. Na eni 

strani so učenci risali, na drugi pa so opisovali risbo.  

Učenci so na zadnji delavnici ilustrirali tudi znake solidarnosti, ki smo jih nato prilepili na obeh 

lončkih z zelišči. Listki bodo prilepljeni na posodi, dokler rastlin ne presadimo na naš šolski 

eko vrt. 

 

Z učenci smo se veliko pogovarjali, veliko novega smo se naučili in se imeli res lepo. 

 

Veseli smo, da smo del vašega projekta in se veselimo sodelovanja v prihodnosti. 

 

Lepo Vas pozdravljamo. 

Učenci in mentor Igorcho Angelov  
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