
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skupno končno poročilo     šifra šole: 4309 
 
 
Skupno končno poročilo sestavljajo naslednja poglavja: 

I. Pregled sodelujočih 
II. Poročilo vodje projekta 
III. Poročilo pomočnika vodje projekta  
IV. Poročilo učitelja-izvajalca  
V. Vprašalnik za učence/dijake 
VI. Pogodbe (ne objavljati na spletnih straneh) 
VII. Zahtevki za izplačilo (dopolnete samo število ur in znesek; ne objavljati na 

spletnih straneh) 
 
 
Poglavje I je obvezno in ga podpiše ravnatelj. 
Poglavje II je obvezno in ga podpiše vodja projekta. 
Poglavje III se izpolni v primeru, če ima vodja projekta enega ali dva pomočnika. 
Poglavje IV izpolnijo učitelji-izvajalci (vsak napiše svoje poročilo v taki obliki) 
Poglavje V izpolnijo posamezni učenci/dijaki. Vsak učitelj-izvajalec mora priložiti vsaj 5 teh 
poročil. 
Poglavje VI izpolnijo vsi sodelujoči (vsak svoje glede na vrsto dela) 
Poglavje VII izpolnijo vsi sodelujoči (vsak svoje glede na vrsto dela) 
 
 
 
Skupno končno poročilo mora biti v pisni obliki dostavljeno na naslov: Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, z oznako »SIO 2008«. Prispeti mora najkasneje do 
5.12.2008. Takrat mora biti to poročilo tudi že objavljeno na domači strani šole.  
 
 
Vodja projekta je odgovoren za sestavo poročila in njegovo objavo na internetu. 
 
Plačilo izvajalcem projekta na šoli bo možno le tedaj, če bo Skupno končno poročilo 
prispelo na Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, z oznako 
»SIO 2008« do 5.12.2008 (roki plačil s strani ESS). 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. 



 

 
I. Pregled sodelujočih 
 
1. Naziv in naslov šole: OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, Dragomelj 180, 1230 Domžale 
 
2. Učitelji izvajalci, ki so pri pouku uporabili e-gradiva: 
 
2.1. Ime in priimek učitelja: Alenka Dragan 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

2.b Likanje in liki 1.ura 
2.b Predmeti in ogledalo 1.ura 
2.b Zrcalce, zrcalce 1.ura 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3.ure 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
2.2. Ime in priimek učitelja: Gabrijela Visenjak 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

3.r, matematika http://www.e-um.si, 
http://www.zupca.net 

2 

3.r, spoznavanje okolja http://www.modrijan.si/solski, 1 
   

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
2.3. Ime in priimek učitelja: Irena Kraupner 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

9. SLOVENŠČINA Preseren.net 2 
8.SLOVENŠČINA Preseren.net 2 
8.ANGLEŠČINA e-angleščina učenje na daljavo 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 5 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
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2.4. Ime in priimek učitelja: Jasna Medved Nišavič 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

5.r. Glasbena vzgoja muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/ 
 Pojmovnik teorije glasbe 
 Lestvice in modusi 

1 

6.r. Glasbena vzgoja muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg 
 Pojmovnik teorije glasbe  
 Instrumenti  
 Pihala 

 

1 

8.r. Glasbena vzgoja http://www.e-sola.mladinska.com 
 Glasbena vzgoja 8.razred 
 Skladatelji klasicizma  
 Joseph Haydn 

 
 

1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
2.5. Ime in priimek učitelja: Jasna Škulj 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

9.razred www.e-um.org 1 
8.razred FI8:Trenje 1 
9.razred Virtualna učilnica-fizika 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
2.6. Ime in priimek učitelja: Marija Dokl 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

5. razred - matematika www.e-um.org 1 
5. razred - matematika www.e-um.org 1 
5. razred - matematika www.e-um.org 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
Podpis: ___________________________________ 
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2.7. Ime in priimek učitelja: Martina Pogačar 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur uporabe 

pri pouku 
3. razred – 

Matematika 
E-um za matematiko v devetletki: http://www.e-um.si 

 2 

3. razred – 
Spoznavanje okolja 

Okolje in jaz 3 - interaktivne prosojnice: 
http://www.modrijan.si/solski 

 
1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
2.8. Ime in priimek učitelja: Mojca Grad 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

2. razred - matematika www.e-um.org 1 
2. razred - matematika www.e-um.org 1 
2. razred - matematika www.e-um.org 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
2.9. Ime in priimek učitelja: Mojca Šporn 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

9.b, matematika http://www.e-um.org/ 1 
9., 3.nivo, matematika http://www.e-um.org/ 1 
9., 3. nivo,  matematika http://www.e-um.org/ 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
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3.0. Ime in priimek učitelja: Romana Vrhovec 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur 

uporabe pri 
pouku 

8.A   KEMIJA http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija/ 1 
8.A  KEMIJA http://www.osbos.si/e-kemija/ 1 
9.B   KEMIJA http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija/ 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
 
3.1. Ime in priimek učitelja: Suzana Moder 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur uporabe 

pri pouku 
1. razred – 

Matematika 
E-um za matematiko v devetletki: http://www.e-um.si 

 1 

1. razred – 
Slovenščina 

http://www.ucenje-
on.net/show.aspx?xid=WBT:X:AtomShow&spletaj_id=27&

atom_id=714 
1 

1. razred – 
Glasbena vzgoja www.egradiva.si; Glasbena vzgoja, 1.razred, devetletka 1 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
3.2. Ime in priimek učitelja: Tanja Lojevec 
 
Razred in predmet Uporabljeno e-gradivo Št. ur uporabe 

pri pouku 
1. razred – 

Matematika 
E-um za matematiko v devetletki: http://www.e-um.si 

 1 

1. razred – 
Spoznavanje okolja 

Okolje in jaz 1 - interaktivne prosojnice: 
http://www.modrijan.si/solski 

 
Igraje z Jelko – http://www.vrtec-jelka.nevron.si 

 

2 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 3 
 
 
Podpis: ___________________________________ 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. 



 

3. Vodja projekta 
 
Ime in priimek: Peter Jerina 
 
Število ur dela:  
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
4. Pomočniki vodje projekta 
 
Ime in priimek: ________________________________ 
 
Število ur dela: ______________________ 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
Ime in priimek: ________________________________ 
 
Število ur dela: ______________________ 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
5. Vabljeni predavatelji 
 
Ime in priimek: ________________________________ 
 
Naslov predavanja/delavnice: _________________________________ 
 
Število ur : ______________________ 
 
 
 
6. Končno poročilo je objavljeno na spletnih straneh šole na naslovu: 
 
http://www.osdragomelj.si      Projekti/Mesec širjenja uporabe e-gradiv 
 
7. Direktor/ravnatelj izjavljam, da so vsi navedeni opravili delo skladno s podpisanimi 
podjemnimi in avtorskimi pogodbami, da so to delo opravili  izven svojega delovnega časa in 
da so priloženi zahtevki za izplačilo skladni z opravljenim delom in podpisanimi pogodbami.  
 
 
Datum: ________                      Podpis ravnatelja/direktorja: __________________________ 
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II. Poročilo vodje projekta 
 
 
Ime in priimek vodje projekta: Peter Jerina 
 
Naziv in naslov šole: Osnovna šola Dragomelj, Dragomelj 180, 1230 Domžale 
 
Podrobnejši opis izvajanja projekta: 
Učitelji so dobili na elektronski naslov dopis ministrstva, v katerem ste nas vabili k udeležbi. 
Projekt smo pričeli izvajati 5.11.2008, ko sem učiteljem na konferenci ustno predstavil namen 
in cilje projekta ter jih navdušil za sodelovanje. Do 10.11.2008 se je prijavilo 14 učiteljev – 
žal sta se zaradi drugih obveznosti kasneje dva odjavila, a sta na njuni mesti stopila druga dva 
učitelja, tako je ostala številka udeleženih učiteljev nespremenjena. Ker je bilo časa za 
izvedbo treh ur pouka v računalniški učilnici glede na veliko število učiteljev zelo malo, smo 
se takoj lotili organizacije razporeditve pouka in zasedenosti računalniške učilnice. Učitelji so 
forum spremljali in aktivno sodelovali, a sem kljub temu ob vsaki pomembnejši spremembi 
vsem sodelujočim poslal sporočilo z opisom sprememb – česar so bili v začetku veseli, 
kasneje pa jih je motilo, da je teh naknadnih popravkov in sprememb dokumentacije tako 
veliko. Še posebej je bilo to moteče za »najhitrejše« učitelje, ki so vse tri ure in izpolnjeno 
dokumentacijo oddali zelo kmalu in so morali kasneje že oddano dokumentacijo popravljati. 
Tudi sicer bi kot največjo težavo pri izvedbi projekta ocenil izpolnjevanje dokumentacije, kar 
je nekaterim učiteljem jemalo precej energije in volje. Pri nekaterih učiteljih je bilo moteče 
»na silo« pridobivanje izdelkov učencev, ker ni bilo praktično in načrtovano, da ob uporabi 
določenih e-gradiv izdelki učencev sploh nastanejo. 
Učitelji so se obračali name z številnimi vprašanji glede načina izvedbe pouka ter predvsem 
glede konkretne uporabe določenih e-gradiv. Prisoten sem bil pri večini izvedb ur pouka, 
moja pomoč je bila še zlasti potrebna pri pouku v prvem triletju, kjer so imeli otroci nekaj 
težav z splošnim znanjem uporabe računalnika, tako da smo imeli včasih trije učitelji »polne 
roke« dela. 
Če pogledamo vsebinsko, lahko projekt ocenim z samimi presežniki; učitelji so bili navdušeni 
nad možnostmi in obsegom, ki jih e-gradiva nudijo. Učenci so v učilnico prihajali radi in so 
znanje pridobivali ali utrjevali igraje. Gotovo pa bi bil projekt bolje izpeljan, če bi imeli na 
voljo več časa, manj birokracije in od začetka nespremenjena pravila igre. Kar se tiče časa, 
sem sam porabil več ur, kot pa jih uradno priznate – je pa to gotovo odvisno od računalniške 
pismenosti učiteljev, ki so bili vključeni v projekt 
Želim si, da bi ob upoštevanju zgoraj omenjenih nujno potrebnih sprememb podobne projekte 
organizirali tudi v bodoče. 
 
 
 
Izjavljam, da sem delo na projektu izvajal izven rednega delovnega časa. 
 
 
 
Datum:                                                                        Podpis: _____________________ 
 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo, 
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III. Poročilo pomočnika vodje projekta 
 
 
Ime in priimek: ___________________________________ 
 
Naziv in naslov šole: __________________________________________ 
 
 
Podrobnejši opis izvajanja projekta: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Časovnica izvajanja projekta: 
 
Datum Število ur Kratek opis dela 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

SKUPAJ   
 
 
Izjavljam, da sem delo na projektu izvajal izven rednega delovnega časa. 
 
 
Datum:                                                                        Podpis: _____________________ 
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IV. Poročilo učitelja-izvajalca 
 
Ime in priimek učitelja: _____________________________________ 
 
Naziv in naslov šole: _______________________________________ 
 
Predmet in razred: _________________________________________ 
 
Uporabljeno e-gradivo:  

Naziv e-gradiva: ________________________________________ 
Naslov na internetu: _____________________________________ 

 
Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter 
didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):   

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5) 
  
  
  

 
Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi 
listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni 
strani šole. 
Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa. 
 
 
 
Datum:                                                              Podpis: _____________________ 
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V. Vprašalnik za dijake/učence ob zaključku projekta ali ob koncu učne ure, pri kateri 
se je uporabilo e-gradivo. 
 
Naziv in naslov šole: _________________________________________________ 
 
Predmet: _______________________________________________ 
 
Ime učitelja/profesorja: _________________________________________________ 
 
Ali se je pouk razlikoval od običajnega pouka pri tem predmetu? V čem je bil drugačen? Kaj 
vam je bilo najbolj všeč? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ali bi si želeli še več takega pouka in zakaj? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Predlogi in pripombe: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 KONČNEMU POROČILU PRILOŽITI VSAJ 10 IZPOLNJENIH VPRAŠALNIKOV. 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. 


