
S TIMSKIM DELOM  
DO ZMAGE PRI PROJEKTU  

„HRANA NI ZA TJAVENDAN“ 



ZAKAJ POUDAREK NA TIMSKEM DELU 
IN DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSIH? 

Dobri medosebni odnosi v šolskih kolektivih so 
izjemnega pomena, saj omogočajo: 

- preživljanje časa v prijetnem delovnem okolju, 

- zaposlene spodbujajo k delu, 

- lahko pomagajo k premostitvi mnogih delovnih težav, 
 

so pa tudi eden glavnih razlogov za uspešno 

sodelovanje naše šole na številnih državnih in 

mednarodnih projektih. 



 



KAKO NA NAŠI ŠOLI SKRBIMO ZA 
DOBRE MEDOSEBNE ODNOSE? 

• Z dobro komunikacijo; 

• Z medsebojnim poznavanjem in zaupanjem; 

• Z medosebnim sprejemanjem in potrjevanjem; 

• S konstruktivnim reševanjem konfliktov. 

 



S TIMSKIM DELOM DO ZMAGE 

Učitelji se na osnovni šoli Zadobrova timskega dela 
poslužujemo predvsem zato, ker so temeljne prednosti 
članov našega pedagoškega tima predvsem večja 
medsebojna pomoč in skupno reševanje problemov 
oziroma doseganje zastavljenih ciljev, delitev vlog ter 
nalog itd. 

 



• Učitelji smo v okviru delovnega 
tima, opredelili cilje in naloge, 
ki smo jih želeli doseči. 
 

• V času izvajanja projekta smo si 
učitelji med seboj konstantno 
pomagali z različnimi idejami, si 
razdeljevali naloge, drug 
drugemu pomagali… 
 

• Skozi celoten projekt smo se 
dopolnjevali in izkazovali 
pozitivni pristopom do samega 
projekta. 

    
 

FAZE IZVAJANJA PROJEKTA 



• Na začetku smo si zadali dolgoročne cilje, ki jih 
še vedno uresničujemo v več etapah – saj 
vemo, da lahko LE SKUPAJ Z MALIMI KORAKI 
PRIDEMO DO RESNIČNO VELIKEGA CILJA, ki je: 

     ZMANJŠATI oz. PREPREČITI NASTAJANJE 
ZAVRŽENE HRANE NA NAŠI OSNOVNI ŠOLI. 



Šola ima pomembno vlogo, nikakor pa ne 
odločilne vloge pri oblikovanju kulturnega 
odnosa do hrane in prehranskih navad otrok in 
mladostnikov ZATO smo v naš projekt vključili 
tudi starše naših učencev oz. njihove družine. 

 



 

SODELOVANJE S STARŠI 



S „HRANO“ SMO PREPLETALI NAŠE 
ŠOLSKE VSAKDANJIKE  

 



DNEVNIK ZAVRŽENE HRANE 

 



 



 



ANALIZA DNEVNIKA 

 



 



KUHARSKA RECIKLAŽA 

 



 

TUDI PREKO KUHANJA GOJIMO 
ODNOS DO HRANE 



 

OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA KOTIČKA 



PREKO IGRE DO SPOZNAVANJA NOVIH 
OKUSOV 



SPOZNALI SMO ŠOLSKO KUHINJO 

 



POZITIVNE SPODBUDE S STRANI 
UČITELJA 

 



SODELOVANJE, DOPOLNJEVANJE, VZTAJANJE 
Resnično pomembno je, da se delo in sodelovanje med vsemi akterji v 
projektu ČIM BOLJ dopolnjuje - da bomo lahko s KAKOVOSTNO 
zasnovanimi projekti, z dobrim TIMSKIM delom, učencem z majhnimi a 
odločnimi koraki z vztrajnostjo poskušali privzgojiti pravilne prehranske 
navade in kulturen do hrane. 

 

 


