
Pozdravljeni, sem Lana Oblak, dijakinja 1. letnika gimnazije. Predstavila vam bom dogajanje 

projektnega dne, ki je povezan z nacionalnim projektom Rastem s knjigo.   

Naš projektni dan je bil razpotegnjen čez kar nekaj tednov. Najprej smo dobili knjigo avtorice 

Mateje Gomboc  Balada o drevesu in smo morali roman doma prebrati.  

Pri pouku slovenščine smo se v skupinah pogovarjali o vsebini in jo tudi aktualizirali. Glavna 

junakinja Ada, ki se sooča s samomorom fanta Majka, se srečuje s podobnimi stiskami kot 

mi, mladi, vsak dan v šoli, doma ali v ljubezni in še na katerem drugem področji. Glede 

reševanja stisk smo omenili tudi telefonske linije, kamor se mladi lahko zatečemo po pomoč 

in če v naši bližini ni nikogar, ki bi mu lahko zaupali težave. 

Nato smo imeli nalogo, da odlomek iz knjige samostojno, v programu Pixton, priredimo v 

strip. Vsak si je zbral tisti odlomek, ki se mu je najbolj vtisnil v spomin. Hrati je nastajal skupni 

plakat razredov 1. a , 1. b in 1. E, ki je razstavljen v avli šole. 

Dobili smo tudi zelo zanimivo domačo nalogo - vizualizacijo motiva, dogodka ali osebe iz 

romana. Končni izdelek smo lahko narisali ali pa naredili s pomočjo računalnika oz. slikarskih 

programov. Tukaj je nekaj primerov. 

Pri pouku slovenščine smo nato tudi komenitali vse izdelke, ki so nastali. Naloga nam je bila 

najbolj všeč zato, ker smo lahko izrazili svojo kreativnost, nismo bili omejeni in ker smo se 

učili na zabaven način. Pri nalogah sošolcev pa nas je predvsem presenetila izvirnost, 

ustvarjalnost, domiselnost in umetniškost. 

Nekaj tednov kasneje smo obiskali tudi Knjižnico Kočevje, kjer je knjižničarka tudi nadgradila 

poznavanje romana s pomočjo vodenih vprašanj. 

Skupaj s sošolko Zino Lovšin sva tudi napisali članek, ki je objavljen na spletni strani šole pod 

zavihkom projekta. 

Projektni dan nam je bil všeč, saj je bila tema aktualna, o kateri se nikoli ali premalo govori. 

Nekaterim se nam je zdela tema knjige zamorjena, saj smo se morali skupaj z Ado spopasti s 

samomorom, ki je zagotovo huda življenjska izkušnja, a menim, da smo pridobili ob branju in 

s pogovori v šoli nove življenskih izkušnje in poglede, ki nam bodo v življenju zagotovo prišli 

prav. Kar nekaj bi nas želelo, da se o teh temah še pogovarjamo, a je profesorica rekla, da 

vsako besedilo, ki ga bomo brali v šoli, odstira večna vprašanja o živlejnju, smislu, vrednotah 

in bivanju posameznika.  

S tem bi zaključila svojo predstavitev. Hvala za vašo pozornost.  


