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Namen in cilji:

motivirati dijake za samostojno branje doma in v šoli

širiti bralno kulturo, da bi postala vseživljenjska navada naših dijakov

povezovati branje z digitalno pismenostjo

uvajati v pouk sodobne načine poučevanja
delo v skupinah
kritično branje
medvrstniško vrednotenje in sodelovanje

nadgradnja klasičnega pouka z novimi in za dijake zanimivimi metodami



Balada o drevesu

Pred projektnim dnem smo morali dijaki prebrati
mladinski roman pisateljice Mateje Gomboc z
naslovom Balada o drevesu.

Roman govori o deklici Adi, ki jo nekega torka doleti
tragedija. Njen ljubljeni Majk stori samomor, ona pa
ostane sama z množico vprašanj, občutkom krivde in
silovitimi čustvi, ki nihajo od žalosti do jeze. 



Vizualizacija motivov

Dijaki smo za domačo nalogo morali pri
slovenščini interpretirati odlomek oz. motiv,
dogodek iz romana, ki nas je najbolj
presenetil, s pomočjo vizualizacije.
Pri tem smo si lahko pomagali z različnimi
računalniškimi programi ali pa smo
preprosto risbo narisali na papir. Nekaj
dijakov je že uporabilo umetno inteligenco.

motivi drevesa



-stiska-
-vprašanja--stiska-

-stiska-

-pogreb- -življenjski načrti-



 čustvih, s katerimi se  dekle
spopada.

ljudeh, ki so Adi priskočili na
pomoč, ko ji je bilo najtežje.

adinih prijetnih spominih na
Majka.

 težavah s katerimi se
spopada dekle.

Delo v skupinah

Na projektnem dnevu smo eno uro slovenščine namenili
skupinskem delu ter tako skupaj iskali odgovore na različna
vprašanja o:

Ob pogovoru o vsebini romana smo skušali vsebino tudi aktualizirati.





Izdelovanje stripov

Pouk je potekal medpredmetno, vključena sta bila še predmeta informatika in likovna umetnost.

Štiri ure smo izdelovali stripe v aplikaciji Pixton.



Stripi





Mnenja pri izdelavi
stripov

Pozitivna Negativna

naučili smo se rokovati z aplikacijo Pixton

se vživeli v glavno junakinjo

si medvrstniško pomagali

razvijali stripovsko pismenost

primankovanje določenih elementov v
aplikaciji Pixton



Izdelki dijakov 1. a, 1. b in 1. e

Dijaki smo združili izdelke 1. a, 1. b in 1. e v skupen plakat, ki je
razstavljen v avli naše šole. Usmerjali sta nas knjižničarka Dijana
Grgurić Vidic in profesorica Nina Papež. 



Mentimeter 

obisk knjižnice Kočevje

predstavitev domače naloge drug drugemu

končna predstavitev za starše



Hvala za vašo pozornost!

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
                                           Neil Gaiman


