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HOSPITACIJE 1. URA 
 

Ime in priimek: 
Čas: 8.20 – 9.05 

Karmen Pokorny 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Kako uvajati neznan tuj jezik 
s strategijo globalnega 

opismenjevanja - Švedščina 

Razred: 3.,4. r 
 
Predmet: Švedščina – 
fakultativni pouk 

Kratka predstavitev ure: 

Kako približati učencem (za njih/nas) eksotični jezik, kako jih 
motivirati in katere dejavnosti uporabiti, da bodo učenci našli 
smisel učenja tega jezika... 
Jezikovna kopel je ena najučinkovitejših metod. Uporabna 
je tudi pri poučevanju otrok tujcev v slovenskih šolah, za 
katere je slovenščina eksotični jezik. 

 

 
Ime in priimek: 

Čas: 8.20 – 9.05 
Katja Saksida, Nataša Puhner  

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Skupinsko delo in projektni 
delo v 2. triadi   

Razred: 5. 
 
Predmet: Naravoslovje 

Kratka predstavitev ure: 

Uvod z izrazom telesa ob glasbi v projektno delo 
Vremenske spremembe   
(Vse skupaj je načrtovano za več kot šolsko uro. Udeleženci 
lahko ostanejo dlje ali odidejo po koncu 1. Ure.) 
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Ime in priimek  

Čas: 8.20 – 9.05 
Maja Zobavnik 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Jutranja harmonizacija in 
samoregulacija vedenja  

Razred: 2.a 
 
Predmet: slovenščina 

Kratka predstavitev ure: 

Otroci bodo predstavili jutranjo organizacijo, spretnosti in 
interese, ki vodijo  k uspešnemu začetku katerekoli 
dejavnosti v razredu ter učinkovitemu delovanju znotraj 
skupine. Gradili bodo odnos do drugih, se osvobajali, 
sproščali in zadovoljevali potrebe. 

 

Ime in priimek  Lidija Šavli, Monika Pogačar  

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Globalno opismenjevanje v 
prvem razredu  

Razred: 1.c 
 
Predmet: slovenščina 

Kratka predstavitev ure 
(par stavkov): 

Pri uri bo predstavljeno globalno opismenjevanje ob obnovi 
pravljice Zrcalce ter delo s plakatom in učnimi listi. 

 

Ime in priimek: 
Čas: 8.20 – 9.05 

Kristina Ferel 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Od paprike do življenja 

FORMATIVNO SREMLJANJE 
Razred: 1. r 
 
 

Kratka predstavitev ure: 

Globalno učenje naravoslovja ob podpori formativnega 
spremljanja. Ogledali si boste lahko uro naravoslovja, v 
kateri bo poskušala učiteljica s pomočjo različnih vprašanj 
spodbuditi učence k raziskovanju, razmišljanju ter povezala 
več učnih ciljev. 
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Ime in priimek  

Čas: 8.20 – 9.05 
Bojana Lužar 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Pouk za polno 
usposobljenost  

Razred: 4.b 
 
Predmet: v uro bodo 
vključene vsebine iz različnih 
predmetov 

Kratka predstavitev ure: Udeleženci bodo med uro opazovali različne pristope in 
metode dela, ki vodijo k otrokovi polni usposobljenosti. 

 

Ime in priimek  

Čas: 8.20 – 9.05 
Mateja Korošec 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Globalno opismenjevanje pri 
slovenščini  

Razred: 3.b 
 
Predmet: slovenščina  

Kratka predstavitev ure: 

Popravljalnica igrač (B. Š. Žmavc) - orientacija v besedilu, 
funkcionalni gib,  oblikovanje učnega lista z nalogami – 
učenec oblikuje učni list z nalogami za sošolca/ko, 
reševanje učnega lista, izdelava igrače po načrtu. (Vse 
skupaj je načrtovano za šolsko uro in pol ali dve šolski uri. 
Udeleženci lahko ostanejo dlje ali odidejo po koncu 1. ure) 

 

Ime in priimek  

Čas: 8.20 – 9.05 
Ruška Zupančič 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Formativno spremljanje Razred: 4.a 
 
Predmet: matematika 

Kratka predstavitev ure: Formativno spremljanje pri matematiki v 2. triadi. 
Samospremljava in samopresoja pri pisnem množenju. 
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HOSPITACIJE 2. URA 

Ime in priimek: 
Čas: 9.25 – 10.05  

Karmen Pokorny, Manca Mihelčič, Barbara Črnak Rešek 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Integracija angleščine v 1. 
razredu  

Razred: 1.a 
 
Predmet: ITA (Integracija 
angleščine) 

Kratka predstavitev ure: 

Pri integraciji angleščine gre za učenje tujega jezika na 
drugačen, bolj aktiven način, kjer s pomočjo izraza telesa ob 
glasbi (ITG-ja), igri vlog in jezikovne kopeli učenci gradijo 
globalno razumevanje, razvijajo domišljijo, 
sposobnosti poslušanja, branja, izražanja čustev... 

 

Ime in priimek: 

Čas: 9.25 – 10.05  
Mateja Peršolja 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Formativno spremljanje pri 
matematiki v 6.r 

Razred: 6.b 
 
Predmet: matematika 

Kratka predstavitev ure: 

Pri uri bo mogoče opazovati del procesa formativnega 
spremljanja:  

peer-assessment – medsebojno spremljanje znanja in 
povratno informiranje oz. priprava izdelka za portfolio 

 

Ime in priimek: 

Čas: 9.25 – 10.05  
Katja Kukovec in Marjana Borovnica 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Medvrstniško učenje športa Razred: telovadnica 
 
Predmet: šport 

Kratka predstavitev ure: Na uri športa bodo učenke 9. razredov sodelovale pri učenju 
in organizaciji vadbe za učence 3. razredov. 
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Ime in priimek: 

Čas: 9.25 – 10.05  
Jasmina Pogačnik 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Slovenski jezik Razred: 7. r 
 
Predmet: slovenščina 

Kratka predstavitev ure: 

Samostojno pripravljanje na test. 

Učenci v skupinah po trije sestavljajo test snovi oblikoslovja 
(pregled besednih vrst). S tovrstnim načinom spodbujam 
kreativnost, sodelovanje, dogovarjanje. Njihovi testi služijo 
za popolno ponovitev snovi in v naslednjih urah učenci 
rešujejo vse teste samostojno, torej vsak učenec reši cca. 8 
testov.  

 

Ime in priimek  Blaž Mikuž 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Delo v skupinah  Razred: 9.b 
 
Predmet: Biologija 

Kratka predstavitev ure: 

Na začetku ure bo imel učitelj kratek uvod, s katerim bo 
podal navodila za delo. Z vprašanji bo učence vzpodbujal in 
jih usmerjal pri delu.  

Pri uri bo mogoče spremljati negospodovalno vodenje.  

Cilj ure bo predstaviti razvoj človeka nižjim razredom. 
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Ime in priimek  Tina Verbančič, Magdalena Tehovnik, Darja Pekolj, 

Metka Čižmek, Tanja Kastelic 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Delo z učenci s posebnimi 
potrebami in vzgojno delo z 

učenci  
 

Kratka predstavitev ure: 

Svetovalne delavke (pedagoginja, specialni pedagoginji in 
socialna pedagoginja) bodo predstavile šolsko svetovalno 
delo po načelih Glasserjeve kakovostne šole. Svoje delo z 
različnih specifičnih področij (učenci s posebnimi potrebami, 
nadarjeni učenci, usmerjeno individualno in skupinsko 
vzgojno delo) bodo povezovale z osnovnimi pojmi iz teorije 
izbire. Med drugim bosta predstavljeni tudi modra soba in 
dnevna soba. 

Na predstavitvi boste lahko tudi vprašali kar vas zanima v 
povezavi s to temo.  

 

 
 
 
HOSPITACIJE 3. URA 
Ime in priimek: 

Čas: 10.25 – 11.10 
Karmen Pokorny, Mateja Korošec 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Integracija angleščine v 3. 
razredu v povezavi z 

umetnostjo 

Razred: 3.b 
 
Predmet: ITA (Integracija 
angleščine) 

Kratka predstavitev ure: 

Z bogatejšim besediščem, različnimi načini izražanja čustev 
in domišljije, doživljajo učenci v 3. razredu tuj jezik že na 
višjem nivoju. Zato lahko situacije iz vsakdanjega življenja 
razširimo na bolj kompleksna področja.  
Tako vas bomo skozi učenčeve detektivske oči popeljali 
v svet plesne umetnosti in slikarstva. 
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Ime in priimek  

Čas: 10.25 – 11.10 
Saša Kosten Zabret  

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Skupinsko delo  

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Razred: 9. b 
 
Predmet: GEO 

Kratka predstavitev ure 
(par stavkov): 

Učenci so razdeljeni v pet skupin, na vsako slovensko 
pokrajino. Vsak je zadolžen za konkretno temo in delo 
znotraj skupine.  

Pri uri geo. bomo z učenci skupaj določili kriterije 
ocenjevanja in samopresoje skupinske seminarske naloge 
in njene predstavitve. 

 

Ime in priimek  Blaž Mikuž 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Delo v skupinah in 
medvrstniško učenje 

(poročanje)  

Razred: 6.c 
 
Predmet: Naravoslovje 

Kratka predstavitev ure 
(par stavkov): 

Na začetku ure bodo učenci predstavili znanje prejšnjih ur 
na različne načine. Delo bo skupinsko. 

Cilj ure je, da učenci na svoj način predstavijo novo znanje 
in ga podkrepijo z uporabo v praksi.  

Pri uri bo mogoče spremljati še negospodovalno vodenje in 
upoštevanje učenčevih potreb. 
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Ime in priimek: 
Čas: 10.25 – 11.10 

Kristina Ferel 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Govorni nastop 

FORMATIVNO SREMLJANJE 
Razred: 1. r 
 
 

Kratka predstavitev ure: 
Priprava govorne vaje v šoli, izbolševanje, povratno 
informiranje, postavljanje kriterijev in samopresoja ob 
kriterijih. 

 

Ime in priimek: 
Čas: 10.25 – 11.10  Mateja Peršolja 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Medvrstniško učenje 
matematike 

Razred: 8.r 
 
Predmet: matematika 

Kratka predstavitev ure: 

Učenci 8.r bodo pomagali učencem 3. razreda pri učenju 
matematike (ponavljanje poštevanke, vpeljava in ponovitev 
pojmov vsota, razlika, količnik, zmnožek ter reševanje 
besedilnih nalog). 

 

Ime in priimek  

Čas: 10.25 – 11.10 
MONIKA ŠVIGELJ, NATAŠA PUHNER  

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

NERODNA STONOGA NA 
SPREHODU MED JEZIKI  

Razred: 2. C 
 
Predmet: TJA, SLO 

Kratka predstavitev ure: 

Poslušanje zgodbe v tujem jeziku kot jezikovna kopel. 
Preverjanje razumevanja besedila v dveh jezikih: 

•  slovenščini ustna obnova z vsemi elementi zgodbe  
(uvod jedro zaključek) 

• v tujem jeziku preverjanje globalnega razumevanja 
besedila (preko ključnih besed potrebnih za 
razumevanje zgodbe in giba). 
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Ime in priimek: 
Čas: 10.25 – 11.10  Olga Šraj Kristan 

PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Odnosi pri uri športa Razred: 7.r 
 
Predmet: šport 

Kratka predstavitev ure: 
Športna gimnastika. 

Skrb za odnose in komunikacija pri uri športa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


