
 

POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
  
1. 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 

Konzulent: dr. Rok Stergar 

 
 
2. Aktualno raziskovalno vprašanje =: 

Kako preko problematike hrane, s katero so se srečali naši predniki na bojiščih prve svetovne 
vojne, spodbuditi pri dijakih večji interes za tematiko prve svetovne vojne in hkrati omogočiti 
spoznavanje omenjenega obdobja preko čutnih zaznavnih kanalov – okus in dotik – ki sta je pri 
rednem izvajanju pouka zapostavljena? 

 
 
3. 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. 
 
 
4. Kratek opis zadnjega akcijskega kroga (AR): 

Delo je potekalo dvotirno. Na eni strani je ob usmeritvah konzulenta potekalo zbiranje virov in 
priprava teksta, ki bi služil kot gradivo ob nadaljnjem delu. Na drugi strani pa se je izhajalo iz 
izkušnje, ko dijakinja v 4. letniku ni poznala osnovnih zgodovinskih dejstev. Po pripravi prve 
verzije spremljevalnega teksta, se je tega predstavilo dijakom. Tako so se seznanili s 
projektom, hkrati pa se jih je spodbudilo, da doma pobrskajo za starimi recepti in spomini na 
raziskovalno obdobje. Z isto skupino dijakov se je nato pričelo zbirati odpadno kartonažo in 
pripravljati spremljevalno razstavo z izdelavo kulis. Ker se je poskusilo zadolžitve dijakov 
približati zadolžitvam otrok v I. SV, so bile poleg aktivnosti zbiranja receptov, izveden tečaj 
pletenja in uporabe zelišč. Ker pa se je tekom sprotnih pogovorov pri ciljni populaciji 
zasledilo, da bi nekatere tema zanimala, če bi jo spoznali preko dokumentarnega filma, je 
bila vzpostavljena ekipa, ki je pripravila spremljevalno predstavitev. V začetku marca se bo 
odvila spremljevalna razstava, hkrati bo predstavljen dokumentarni film, dijaki pa bodo iz 
zbranih receptov, pripravili nekaj skromnih vojnih jedi. 

 

 
5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 



                INOVACIJSKI PROJEKTI 
                polletno poročilo 
__________________________________________________________________________ 

Izhodiščna predpostavka je bila, da dijaki zaradi različnih razlogov, ne osvojijo trajno nekaterih, tudi 
osnovnih, tem po učnem načrtu. Med razloge bi se lahko pripisovalo nezanimanje, prenatrpanost 
kurikuluma in še kaj, a v tem projektu se je razloge za neuspeh iskalo v neuporabi nekaterih metod 
učenja s strani učiteljev. Tako je bila izbrana tematika, ki je v slovenskem zgodovinopisju še dokaj 
neraziskana. Dijakom je bila nato predstavljena frontalno v manjših skupinah, preko projektnega 
dela, ko so bile posamezne faze razdeljene glede na notranjo motivacijo za učenje, na prvi pogled, 
popolnoma nepovezanih tem (dokumentarni film, recikliranje in izdelava kulis), preko individualnih 
pogovorov (s starši, starimi starši), lastnega preizkušanja reševanja nekaterih problemov v 
raziskovalnem obdobju (priprava vojne hrane oz. kuhanje v času krize in pomanjkanja) ter 
samostojno branje in ogled pripravljenega ob okušanju (zadnje bo pripravljeno za širšo populacijo). 

V začetku marca bo projekt predstavljen širši populaciji in zainteresirani javnosti, s čemer se bo 
pričelo s preizkušanjem takšnega načina podajanja tematike. 

 
 
6. Za dosego cilja potrebujem pomoč (obkroži):      

NE                

 
7. Uporabljeni viri: 

Stergar, Rok, Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne: izkušnje slovenskih vojakov, v: 
Prispevki za novejšo zgodovino, let. 55, št. 2 (2015), str. 22-53. 

Žlebnik, Aleš, Prehrana vojakov v prvi svetovni vojni s poudarkom na vojakih K.U.K. 
vojske Avstro-Ogrske monarhije: spremljevalno besedilo inovacijskega projekta, Kranj, 
2015. 
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