
 
 

 

LETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   

 
1. Status projekta: 

Poročilo je končno, ker projekta v prihodnjem šolskem letu ne nadaljujemo. 
 
 

2. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Je porcija Karlovega zelja pol polna ali pol prazna – prehrana vojakov v 
prvi svetovni vojni s poudarkom na K.U.K. vojski Avstro-Ogrske monarhije 

Leto začetka projekta: 2015/2016 

Vodja projekta: Aleš Žlebnik 

Prijavitelj projekta: Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj 

Strokovni konzulent: dr. Rok Stergar 

Prispevek strokovnega konzulenta: Prispevek v projektu je bil zlasti na spremljanju in 

usmerjanju nastajanja strokovnega spremljevalnega besedila oz. teksta ter končni pregled tega, 

kajti iz strokovno zgodovinskega vidika je bila to osnova za nadaljnje delo. 

 

 
3. Člani projektne skupine: 

Aleš Žlebnik Zbiranje gradiva in virov, priprava strokovnega 
teksta, dokumentarnega filma, učne priprave, 
delovnega lista, kulis, koordinacija z občasno 
zunanjo pomočjo (hišniška dela, kuhinja), nakup 
dela eksponatov, postavitev razstave in vodenje po 
njej ter vodenje spremljevalne dokumentacije in 
udeleževanje refleksij na ZRSŠ.  

Judita Nahtigal, ravnateljica Podpora projektu in zagotovitev dela finančnih 
sredstev 

dr. Rok Stergar Spremljanje, usmerjanje in recenzija strokovnega 
teksta. 

 
 
4. Cilj projekta: 

- Najti nove možnosti, kako lahko dijaški dom s svojimi dejavnostmi pripomore k 
spoznavanju, zlasti pa utrjevanju, učnih tem v šoli, 
- raziskati in nato v praksi preko čutnega zaznavnega kanala – okus in dotik – dijakom 
predstaviti problematiko prehranjevanja na bojiščih prve svetovne vojne s poudarkom na 
K.U.K vojske Avstro-Ogrske monarhije, 
- prikaz dela problemov vojakov preko kulinarike, kar je ob izpostavljanju vojaško 
političnega dogajanja, nov pogled na obstoječo tematiko, ki z aktivacijo novih čutno 
zaznavnih kanalov lahko služi, kot utrditev že izpostavljenih tem,  
- izpostaviti možnost medpredmetnega sodelovanja v inštitucijah, kjer imajo svojo 
lastno kuhinjo, 
- z vključevanjem dijakov pri izdelavi razstave in v dejavnosti, kjer bi poskusili pripraviti 
nekatere jedi, predstaviti možnost reciklaže kartonske embalaže za potrebe izdelave kulis 



razstave, razvijati osebne spretnosti dijakov (prostorska predstava z načrtovanjem kulis in 
kuharske spretnosti), med tem pa omogočiti druženje med udeleženci, torej dijaki, in ob 
iskanju pozabljenih receptov ali spominov svojih prednikov na omenjeno obdobje, tudi s 
starejšimi člani svojih družin, ter odkrivanje skupnih interesov vpletenih, 
- spodbujati čim aktivnejšo vlogo dijakov. 

Pričakovani cilji inovacije so bili doseženi. 
 

 
5. Dosežena raven novosti rezultata: 

3. raven – Razvijanje ideje preko priprave in izvedbe nadgrajene učne enote pri predmetu 
zgodovina, na temo življenja med 1. svetovno vojno na osnovi novih učnih sredstev 

 
V dijaškem domu smo oblikovali novo celoto s kombinacijo že znanih didaktičnih 
elementov. V ta namen je bil napisan strokovni tekst, učna priprava in delovni list, ki so 
namenjeni profesorjem zgodovine pri pripravi na učno uro in pripravljen dokumentarni film, 
ki za razliko od vseh znanih, namenja glavno pozornost ravno življenju v jarkih in prehrani 
– ravno slednji je bil dan v uporabo STŠ Kranj. 
Inovacija tako omogoča, da se učenci in dijaki poleg same tematike, ki izpostavi tudi 
obveznosti šolajočih otrok v vojnem času, posredno seznanijo tudi s posledicami slabe, 
nezadostne ali enolične prehrane. Drugi del inovacije je kot medpredmetno povezovanje 
še najprimerneje izvesti v vzgojni-izobraževalnih organizacijah z lastnimi kuhinjami kjer je 
mogoče izvesti povezovanje različnih akterjev, kar vodi do problemskega oz. projektno 
naravnanega pouka, ki preko spoznavanja zgodovinske tematike, usmerja tudi k 
zdravemu načinu prehranjevanja. Dijake in učence je tako mogoče preko tega usmerjati k 
celostnem, sistemskem, samostojnem, objektivnem, oprijemljivem ali stvarnem in 
kritičnemu mišljenju in posledično odnosu. 

 
 
6. Uporabniki dosežene novosti: 

Projekt je mogoče izvesti v vseh dijaških domovih in na šolah, kjer imajo svojo lastno 
kuhinjo. Na ta način se lahko polno predstavi tematika prehrane vojakov ob okušanju 
nezadostnih ali enoličnih, morda celo neokusnih obrokov. Čeprav so ustanove z lastnimi 
kuhinjami v prednosti, pa je mogoče temo predstaviti tudi tam kjer teh ni. Izvajalec se 
lahko v tem primeru izogne okušanju ali pa sam pripravi dnevni obrok A-O vojaka na 
Piavi. 

 
 
7. Samovrednotenje novosti na osnovi ugotovitev refleksije zadnjega akcijskega 

kroga: 

Dijaki so tematiko spoznavali preko novih (drugačnih) načinov dela, kar se je odražalo tudi 
pri njihovi motivaciji. Kljub temu, da v dijaškem domu ne obstajajo predmeti, ki bi 
omogočali povezovanje, je bila inovacija razvita z namenom povezovanja različnih 
akterjev in za izvajanje sodobnega projektnega načina učenja, ki omogoča vsem 
udeleženim pridobitev vsaj minimalnega standarda poznavanja osnovne tematike, ob tem 
pa preko njihovega aktivnega vključevanja tudi razvoj drugih različnih znanj in spretnosti 
(zbiranje zgodb in informacij, multimedija, priprava predstavitve, ročne spretnosti, 
recikliranje materialov, spoznavanje receptov in priprava hrane). 

 
 
                                                      
Odgovorni nosilec projekta 
Nahtigal Judita, ravnateljica 

                  Vodja projekta 
Žlebnik Aleš 

 
   
Kranj, 10. 6. 2016    


