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OŠ OB RINŽI, Kočevje – v projekt vključeni nadarjeni učenci 1. in 2. triade; mentorstvo: Petra Poje 

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV, Kočevje – v projekt vključeni učenci 5. razreda; mentorstvo: Staša Kobler in Andreja 

Mlekuž (koordinatorica projekta) 

OŠ STARA CERKEV, Stara Cerkev – v projekt vključeni učenci 6. razreda; mentorstvo: Gabrijela Pohar 

OŠ PREVOLE, Hinje – v projekt vključeni učenci 3., 4. in 5. razreda; mentorstvo: Mateja Plot 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Projekt RTM Kočevska:) je dosegel 1300 učencev, njihove učitelje in družine. Bistveno je pripomogel k poznavanju skorajda neznane 
kočevske preteklosti. Projekt je zasnovan dolgoročno, s tihim ciljem, da bodo postali prebivalci Kočevske ponosni na preteklost kraja, kjer 
živijo, s tem pa se bo spremenila tudi njihova samopodoba. Zato je bil projekt namenjen učencem, ki bodo kmalu nosilci razvoja tega 
območja. 
 

Leto 2012 je bilo posvečeno gozdarju Leopoldu Hufnaglu, ki je bil upravitelj Auerspergovih gozdnih posesti in je leta 1892 pripravil prvi 
gozdnogospodarski načrt, ki je bil za takratni čas prava revolucija. Namesto sekanja na golo je uvedel sonaravno, prebiralno gospodarjenje, 
ki je še danes temelj gospodarjenja z gozdovi. Obenem pa je v gozdnogospodarskem načrtu z drobno opombo »naj tu ostane pragozd« kot 
prvi v Evropi in med prvimi v svetu izločil pragozd iz gospodarske rabe. Zato je Leopold Hufnagl začetnik načrtnega varstva narave v 
Sloveniji. 

Namen projekta RTM Kočevska:): osnovnošolcem in učiteljem posredovati pomembne informacije o lokalnem okolju in ljudeh, na podlagi 
katerih ne bodo samo pridobili določena znanja in vedenja, ampak si bodo na tej osnovi oblikovali tudi svoj odnos do domačih krajev, ljudi, 
zgodovine.  
Cilj: vplivati na stopnjo pripadnosti lokalnemu okolju, da se bodo kot izobraženi odrasli vrnili ter s svojim delom in življenjem prispevali k 
razvoju, energiji in prepoznavnosti Kočevske. 
 

 
Vir: http://www.mlad.si/ (Klub mladih Kočevje) 
 
 

http://www.mlad.si/


Nekaj utrinkov … 
 
OŠ OB RINŽI, KOČEVJE 
Mentorica: Petra Poje 
Sodelujoči: nadarjeni učenci 2. triade 

 
OŠ ZBORA ODPOSLANCEV, KOČEVJE 
Mentorici: Andreja Mlekuž in Staša Kobler 
Sodelujoči: učenci 5. razreda 
 
 

  



OŠ STARA CERKEV, KOČEVJE 

Mentorica: Gabrijela Pohar 

Sodelujoči: učenci 6. razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Prevole, Hinje 

Mentorica: Mateja Plot 

Sodelujoči: učenci 3., 4. in 5. razreda 

 



HIGH POINT 1  
Nastop učencev v Športni dvorani Kočevje (gostje: župan mesta Kočevje, ravnatelji kočevskih OŠ in drugi predstavniki lokalne skupnosti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGH POINT 2 

Raziskovanje in zaključno druženje z gozdarji, jamarji in skavti 

 

  



O pristopu Storyline in projektu … 
 
 
Resnično življenje zunaj učilnice smo doživeli v razredu … 

 
Gozdno življenje smo iz vsakdanjega življenja prenesli v učilnice. Učenci so posvojili drevo in ga odnesli v učilnico. Sami pa so se spremenili v 
gozdne škrate- vsaka mentorica je uporabila različen material in nastali so pisani škratje. Seveda so dobili tudi svoja imena in osebne 
izkaznice. Vsak škrat je imel posebno vlogo- službo v gozdu. V varnem zavetju Leopolda so učenci škratje izdelali bivališča in prav zanimivo 
jih je bilo med odmori opazovati pri igri. Vsi skupaj so se na Lepoldovo povabilo odpravili na gozdno dogodivščino v Nacionalni park Risnjak 
in tako potovali celo čez mejo. Pozimi so škratje poskrbeli za ptice in jim izdelali ptičje krmilnice. S pomočjo čudežnih klobukov so učenci 
pridobili osebnostno lastnost, ki se jim je zdela zanje najbolj pomembna. Tako so plašni postali pogumni, žalostni veseli, … Preko 
Gozdnega časopisa in pesmi so stopili v svet slepih in uspešno nastopili na zaključku občinskega tematskega leta, ki je bil posvečen 
gozdarju Leopoldu Hufnaglu. S skupnim srečanjem s  taborniki ob Željnskih jamah so se na koncu poigrali z gozdno pedagogiko, naučili so 
se zakuriti ogenj in postaviti šotor. Na palici pečene hrenovke pa so naše škratke ponovno popeljale v svet ljudi. 
Otroci so preko zgodbe spoznali veliko novih in poučnih stvari, ves čas so skupaj sodelovali, spletla so se prava prijateljstva med šolami. Vsa 
nova znanja bodo lahko uporabili v vsakdanjem življenju. 
 
Pristop SL in motivacija učencev 
 
Storyline učencem dopušča, da so ves čas aktivni sooblikovalci zgodbe. Preko vživetja v nove osebe lahko lažje spoznajo nove vsebine, jih 
doživijo in zato tudi  hitreje in trajneje usvojijo. Učenci so bili ves čas zelo motivirani , saj so lahko svoji domišljiji in ustvarjalnosti pustili 
prosto pot. Skrivnostna pisma, vabila, članki pa so jih še dodatno »držala« v ustvarjalni napetosti.  
 
  



Kako smo učiteljice mentorice in naši učenci doživeli projekt … 
 
Tako za učence kot tudi učiteljice je bil projekt zelo prijetna izkušnja. Vsi smo zelo uživali tako ob načrtovanju kot tudi izvedbi posameznih 
dejavnosti. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ki so se popolnoma vživeli v svoje nove like. Skupaj so se naučili reševati probleme, 
načrtovati, iskati informacije. Zelo so tudi uživali, saj so pri svojem delu lahko uporabili svojo domišljijo, ustvarjalnost, predloge. Ob 
takšnem načinu dela se poleg učnih vsebin ogromno pridobi na socialnem, čustvenem področju. Preizkusijo se v novih situacijah, 
prevzamejo odgovornost, spoznavajo ne le druge, ampak tudi sebe. V skupini se vzpostavi zaupanje. Otroci lahko drugače preživljajo prosti 
čas, odnosi se krepijo, zelo pomembna se mi zdi igra, saj se lahko sproščeno igrajo, saj se prava otroška igra izgublja, ker se otroci ne 
družijo več toliko. Bistveno je, da so vse  ali večina dejavnosti potekale v naravi. 
Poudariti pa moramo, da smo se tudi učiteljice kot mentorice veliko novega naučile. Veliko nam je pomagalo tudi skupno sodelovanje in 
načrtovanje. Vsak tak projekt je izziv tudi za učitelja in priložnost za osebnostni in strokovni razvoj. 
Kot učiteljicam nam je bila to odlična priložnost, da prekinemo z ustaljeno prakso, ki je prisotna pri vsakodnevnem delu, tak način dela je 
dopolnilo h klasičnim oblikam dela in predstavlja ustvarjalni izhod iz rutine. 
Za vse udeležene je to odlična šola za življenje. Tudi odnos med učiteljico in učenci se spremeni, postane bolj poglobljen, otroke spoznaš z 
druge plati, bolj osebno. Kot učiteljice-mentorice  smo dobile nova znanja in smernice, ideje za nadaljnje delo z učenci. 
Delo na tak način prinaša samo in predvsem pozitivne učinke. V dveh skupinah so sodelovali učenci, ki so prepoznani za nadarjene, enako 
uspešna pa je bila tudi skupine celega razreda z vsemi svojimi učenci- nadarjeni, Romi, tujci in učenci s specifičnimi učnimi težavami. 
 
 
O pristopu zapisale: Andreja Mlekuž in Staša Kobler (OŠ Zbora odposlancev), Petra Poje (OŠ Ob Rinži), Gabrijela Pohar (OŠ Stara Cerkev) 
 


