
 

  

  
NAPOTKI ZA PISANJE 

 ČASOVNIC   
(Poročil o opravljenem delu) 

 
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski 

inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020  
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« 

 
 

 

 
SPLOŠNO 

 
• Na časovnicah se navede podatke, skladno s prijavo oziroma spremembami na projektu kot 

npr. ustrezen naslov projekta, študijski program, vključeni pedagoški mentorji in strokovni 
sodelavci itd.  

 

• Aktivnosti študentov, pedagoških mentorjev, strokovnih sodelavcev in podpornega 
strokovnega osebja so terminsko usklajene (npr. če je aktivnost usklajevalni sestanek, je 
datum pri vseh sodelujočih v aktivnosti isti).  

 

• Aktivnosti študentov, pedagoških mentorjev, strokovnih sodelavcev in podpornega 
strokovnega osebja so skladne z okviri, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. 

 

• Prav tako so aktivnosti, ki se jih navede v časovnicah, praviloma skladne z aktivnostmi, ki so 
bile predvidene v vlogi.  

 

• Upravičene aktivnosti se na projektu pričnejo najprej 1. 10. 2019. Zadnje aktivnosti se končajo 
najkasneje 31. 7. 2020.  
 

• Faza priprave projekta (snovanje projektne ideje, vzpostavitev povezave s potencialnimi 
partnerji, sodelovanje pri prijavi na javni razpis, izvedba postopka izbora študentov) niso 
upravičene aktivnosti, saj so vezane na čas pred začetkom izvajanja posameznega projekta.  
 

• Kot upravičene aktivnosti se ne štejejo redne študijske obveznosti (npr. opravljanje študijske 
prakse, opravljanje aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa, priprava seminarske, 
diplomske in magistrske naloge ipd.). 
 

• Kot upravičena aktivnost se ne šteje opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje 
rednih delovnih nalog, ki jih pri Partnerju 1 in/ali Partnerju 2 opravljajo zaposleni (in drugi 
sodelavci Partnerja 1 in/ali Partnerja 2) in ki se neposredno ne navezujejo na v vlogi 
opredeljene projektne aktivnosti.  
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POGOSTE POMANJKLJIVOSTI 
 

• Opis aktivnosti je preskop ali presplošen (pri aktivnostih kot so npr. »programiranje«, 
»branje literature«). Npr. aktivnost »branje literature«: iz opisa naj bo razvidno, katere 
literature, kaj se je ugotovilo, s kakšnim namenom in ciljem se je prebiralo in kaj je bil rezultat 
prebiranja. Tudi če se je ugotovilo, da je prebrana literatura neuporabna, naj se navede zakaj. 
Iz opisa naj bodo torej  jasno razvidni namen, cilj in rezultat aktivnosti ter doprinos k projektu.  

 

• Datum podpisa časovnice. Datum podpisa časovnice je skladen oziroma poznejši kot datum 
zadnje aktivnosti (v kolikor je datum zadnje aktivnosti 31. 5. 2020, datum podpisa časovnice 
ne more biti, npr. 25. 5. 2020). 

 

• Razviden doprinos vsake vključene osebe k napredku projekta. Če sta v aktivnost vključeni 
dve ali več oseb, mora biti jasno razviden doprinos k projektu vsake osebe posebej.  
 

• Manjkajoči podpisi. Časovnico podpiše tista vključena oseba, ki je izvedla navedene in opisane 
aktivnosti. Časovnico študenta podpiše tudi pedagoški mentor ali strokovni sodelavec. 
 

• Večkratno ponavljanje (istih) aktivnosti. V kolikor se določena aktivnost (npr. »branje 
literature« ali »kreiranje kode« ipd.) ponavlja skozi več dni, naj se v opisu take aktivnosti 
pojasni, zakaj je bilo tolikšno število ur potrebnih za izvedbo te aktivnosti. Iz opisa naj bodo 
vidni razlog, namen, napredek in rezultat te obsežnejše aktivnosti.  

 

• Nečitljive časovnice (npr. slab optični izpis, slaba kopija, slab izpis ipd.). Časovnice naj bo 
optično prebrana in izpisana na način, da omogoča nemoten pregled časovnice. 
 

• Neusklajeni seštevki ur. Obrazec časovnice je pripravljen tako, da samodejno sešteva število 
ur, navedenih ob opisih aktivnosti, v zbirno mesečno tabelo (zgoraj desno). Ročno vnašanje 
ni primerno.  
 

• Neoriginalni oziroma spremenjeni obrazci. Časovnica mora biti oddana na originalnem 
obrazcu (objavljen je na spletni strani javnega razpisa). Prav tako ni primerno kakršno koli 
poseganje in spreminjanje obrazca časovnice. 

 

• Identične časovnice. Pri nekaterih časovnicah so določeni opisi aktivnosti povsem enaki. Vsaka 
vključena oseba naj svojo časovnico napiše sama oz. samostojno, četudi gre za aktivnost, v 
kateri sodeluje več vključenih oseb hkrati. 

 

• Navajanje oseb pri posameznih aktivnostih se mora ujemati pri navedenih osebah. Npr. 
Janez Novak navaja aktivnost: »Sestanek s študentko Katjo Lončarič. Skupaj sva pregledala 
prebrano literaturo, napisala povzetek delavnice, ki smo jo izvedli prejšnji teden in uskladila 
delo preostalih članov skupine.« Navajanje aktivnosti Katje Lončarič: »S kolegom Janezom 
Novakom sva imela sestanek na katerem sva prediskutirala potek izvedene delavnice, določila 
datum naslednje delavnice, o tem obvestila ostale člane projektne skupine in pregledala 
njihovo dosedanje delo.« Torej, če Janez v svojem opisu aktivnosti navaja sestanek s Katjo, 
ga mora tudi Katja omeniti v svojem opisu aktivnosti, za skupni aktivnosti pa morata 
uveljavljati enako število ur. Prav tako morata Katja in Janez sestanek navajati na enak datum. 
Če Janez aktivnost navaja na 10. 02. 2018 in Katja na dan 11. 02. 2018, sta njuni aktivnosti 
neusklajeni. 
• Priloženi so primeri »dobrih« in »slabih« časovnic. 
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Prlloga St. 2: Porotllo ltudenta o opravltenem delu na prdektu - CASOV ICA

Jdvni razpis Projektno delo

Naziv projekta;

Naziv prilavitelja

Naziv fakultete prijavitelja:

lme in prlimek pedagoskega mentorja / strokovnega sodelavca:

lme ln prllmek Stud€nta:

$tudilski program:

Stevilo
vrsta aktlvnostiDatum

01.06.2017
udelelba na uvodnem
sestanku projekta

N REPUBLIKA SLOVENUA .[-J fif{lsrnswo Z |ZOmAIEV ]tlE,- zM 0$ tt tPoftr .{\,
avlot5tA UNDA

r^rorar r r^]o Firdooio!r

Mesec Ure Mesec Ure

0

0

0

Aprll 2017 0 Jullj 2017

Mel2017 0 Av8ust 2017

Junlj 2017 48

Opls opravliene8a dela na projektu

Na uvodnem sestanku smo ltudentl skupai s psdagolkim mentorjem sftokovnemu mentorju
predstavlli natrt ln vseblno delavnlc, klrlh bomo izva.lall tekom prolekta . Strokovnr

mentor nam Je zatem podal svoje mnenle o posameznl aktlvnostl, ter napotke, kako nai
poteka l2vedba aktlvnostl. Dogovorlll smo se tudl ,a tasovnl razDored aktlvnostl. Na

omenjenem sestanku smo blll delelnl tudl predstavltve, r, poBovorili pa snro

se tudi o tehnltnlh informacuah povezanlh s prolektom (npr. urna postavka sodeluJotih pn

proJektu; belelenJe aktivnostl ltn.).

2

Lokaciia izvedbe
aktivnosti

September 2017

ur
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Datum

ol .o6.20L7

10.06.2017

t4.06.2077

smo se kdo izmed Studentov ie odgovoren za doloieno delavnico, nato pa nam je pedagogki
mentor podal praktitne napotke, kako naj pripravimo vsebine za posamezno aktivnost. Npr.
dobili smo navodila, da mora vsak izmed Studentov pregledati obstojeao znanstveno literaturo
s podrofia, v okviru katerega bomo izvedli posamezno aktivnost; navodila in kontaktne
podatke oseb, ki nam bodo pomagale bodisi pri iskaniu udelelencev delavnice, bodisi pfl
izvedbi dogodka.,.
Na sestanku smo dorekli kdo izmed itudentov bo sodelovat ori naslednjih delavnicah oz.

Opls opravliene8a dela na prolektu

Na sestanku smo si razdelili nalog€, povezane z izvedbo aktivnosti za mesec junij. Dogovorili

aktivnostih, ki so predvidene za mesec iunij: ogled filma o predstavitevproiekta v
u druStva in na radiu Na sestanku smo doloaill tudi kdo izmed Studentov

bo kontaktiral potencialno ustanovo, s katero bi lahko sodelovalitekom projekta (np.

Namen lzobralevania- pridobitev
naSega proiekta, mrelenje in prid

znanja za korektno izvajanje aktivnosti in delavnic v sklopu
obivanje kontaktov, spornavanje s strokovnjaki na podrotju

pridobltev praktitne8a znanja (traianie - 4 ure).

Na s€stanku je strokovni m€ntor predsta vilfasovne termine delavnic, ki ie potekaio v okvi rU
njihovega drustva in je predlagal da lahko doloten€ aktivnosti projekta prikljutimo ie

oieCim aktlvnostim. Hkratije prev€ril, kako poteka i2vajanie posameznih zadoliitev, ki smo
ih prejeli na preisnjem sestanku. Na omenjenem sestanku smo izdelali tudi promocijsko

strategijo in sicer smo se dogovorili, da pripravimo krajii alanek o projektu za glasilo
in da orioravimo prispevek za oddajo na radiu

lzobra:evanie, zbiranje
kontaktov in idej ter
lokacij za lzvedbo nalih
aktivnosti preko
udelelbe na enodnevni
loli

spisanje porotila ter posrdovanie svojega znanja ostarim, derjenJe idej, pogovori o naartih za
proielt (2 uri).

spretna stran proiekta (da vsebuie kratke ,",';TlJ',n:il:,i,,""1'.Li'J,ll;iif,llJi$,'":, ,,,
pa, da bo promociia projelta potekala tudi preko novih medilev (npr. FB). Na sestanku smo se
pogovorili tudi o morebitnih vpralalnikih, ki bijih lahko uporabiti pn
evalvacUl

Stevilo

ur
LokacUa luvedbe

aktlvnostl

2

6

naartovan.ie vsebine
delavnic ra mesec lunli
in razdelitev nalog

1
udelelba na sre(anju s

strokovnim mentorJem

I

)/4

t.

-. _-,]

Vrsta aktlvnostl
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lstudentlsmo se skupai s pedagolklm mentorlem sestall s predstavnlco dru Stva
Slednla nam ie predstavlla akflvnostl, kt ith lzvala nilhova podruinica, mi pa smo

predstavili zamlsli, ka, bl lahko lzvedll v Na sestanku smo studenti predstavili
vsebine, ki bijih leleli realizirati tekom projekta tn Sospa nam je podata povratne
informacije ln svoje mnenie. CilJ sestanka le bll, da preverimo, ae so naae aktivnosti primerne
in izvedljive tudiv sodelovanJu s Na sestanku smo prejelitudi
praktitne napotke o tem, kaksne materlale nal uporabimo npr. na likovnih delavnicah; kakine
vsebine naj predstavimo v kratkih fllmtkih itn. Predstavill smo tudi promocijsko strategijo, ter
se dogovorlll, da bo video material vseboval tudl praktitne napotke za svojce obolelih, kako
naj negulejo oboleleSa (npr. osebna htglena, drurenje z obolelim...).
V wordovem dokumentu sva s sestavili vseblno za predstavitev projekta, kl bo
vkljuaena v junljsko izdaJo glaslla V vseblnl sva na kratko predstavili
kakSen Je namen proiekta in kaklni so niegovl cllllj kdo sodelule v prolektu; kdo ga sofinancrra
itn. Ce povzamem, je namen niegove vsebine promoclja projekta in povabllo tlanom druatva,
da se udeleluo naalh aktivnostl ln delavnlc.

lzdelava lo8o projekta z uporabo Adobe Photoshop in Adobe lllustrator

S pedagolklm mentorjem smo se sreaali na delavnici, na kateri smo prejeli nayodila o rzdelavr

vsebinskega osnutka o?. utemelJltve posamezne delavnice. Prejeli smo navodila o tem, karere

razlskave so relevantne ln llh le potrebno vkljutltl v besedilo, roke do kdaj moramo opravrri
svoje zadollltve ln pa dogovorlli smo se o izdelavi promocijske8a videa projekta.

lzdelava FB stranl, priprava domene spletne strani, posredovanje idej glede oblikovanja
spletne stranl.

prlpravili vseblno za predstavitev proiekta na radiu Namen

izdelka bo predstavitev rn promociia proiekta llr!l javnostl. Predstavitev vkljutu)e inlormacije o

imenu projekta, o sodeluioaih, kdo lahko sodelule, kakiniso cilil projekta itn.

lzdelala sem rerlserski osnutek za lzvedbo promocijskega vldea za nai projekt, si pripravila

materiale, kl bodo uporabljenl ter snemalno opremo.

15.06.2017

't 6.06.201,7

18.06.2017 4

)2.06.201,7

2 3.06.2017

24.06.2011

2\.06.201,7 2

sredanje z vodio

priprava tlanka za

Blasilo drultva

Priprava Brafitnih
materialov

delavnica priprave

vsebinskih osnutkov
delavnic

Konstruiranie in

urelanje promocijskih

mediJev

priprava vsebine 2a

predstavitev proiekta
na radiu

priprava vsebine za

predstavltveni vldeo

)

3

4

Skupa.i s strokovnim in pedagolkim mentorjem ter vodio radio oddaje na radiu

posneli oddajo, kl v sodelovanju z drustvom predstavi nai projelt
smo zateli osvesaati iavnost ter opozariatl nase.

5 tem)7.06.201.7
Snemanje oddale na

Radiu

smo

J/4
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09.06.2017

28.06.2017

25.06.2017

24.06.2017

Poiskala in pregledala sem razliine danke na temo
ielimo tekom projekta izvesti tudi delavnico
poiskati znanstvene tlanke. ki potrjujejo pozitivne uainke

ie posebej pozitiven vpliv na

, sej
Namen or cttl axUvnostije bil

na potek in

Najprei smo ime!!,qgllC&l$tanek s p_edagoskim mentoriqm, ki nam ie podal napotke kaj nai Se
vkljutimo v vsebino promocijskega videa ttn. Zatem smo snimati vtdeo.

5kupaJ

V okviru te ak
predvajaliter

izdelali PR straregiio (katere medije kontaktirati in na kakien nadin)
tvinosti sva tudi poiskali primerne filme, ki se bodo v sklopu delavnic
poiskale leposlovno literaturo, ki se navezuje

m julija predstavljena v sklopu odda
na

iodplaEudeifit--- -- *

rcdpis pedagolkega r' .rnri-,lrokovnec.i^*tFt.w..

ki bo

lzdelava prispevka . Zbrala sem vse kontakt€ pomoti, kamor se svojci
lahko obrnejo po pomoi in iih ureord (ot prispevek za v javnosl.

SkupaJ

Kraj:

Datum

lzdelava PR strategUe

7
avi zpovez

4

3

mentoriem
s pedagolkim

pregled znanswene
literature na temo

v

Prlprava
promociiskega videa za
proiekt in kratek

lzdelava prispevka za
na Facebook in naSo
sPletno stran

46
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pril2018 Julil2018

Mai2018

lunlj2018 0

ifogr'tt. 2: Foroallo atudcnta o 6Fl!*rEfi ddtu n. Foilfat - t^Sovrara^

It-.i! fakuh€te plriavnell.

rmp ln pnihek pedaEoihega mentorl, /strolovneEE eodelavca.

|ft. h priirne* i{rdcnta:
0

c

40

0

r 2018 D

a2 07 2A18

09 07 2018 4

3

Opis opravljenega dela na p.oFknr

Na sestanku smo spozn.lleklpo sodeluloaih {tudentov. PedaSoIkr mentor nam je predsravil
Sreaanje s pedagoakim vsebino projekta- lzmenjalismo slideje omolnostih irvedbe inse pogovoriio zador:itvah.
mentor)em ooloalli5mo datum sreaanja t lfokovnlm mentorjem in predrtavnlkom

04.07.2018 3 Doma, Ltubttan.
2a prlp.avo na sestanek rem p.ipravala okvirni iuedbeni naa.t, ,brela vse

Okvtna izv€dbenr naart potenaialne idejg kt smo s€ llh mora li s strotovno mentorlco an zdruienjem dogovoriri rer st
pripravila potencialne naa(€ !a voaprej.

Studentje in pedagoi ki m enror smo predstaviliprojelt an te pogovorilio
da bi naae aktivnosti aimbolj prilegodili cilini skupini. DoSovori| smo se, da bomo

irdelall spletno stran, ki bo zdruievala vse uporab.e informacije in ,druienJu pomagali pri
' izvedbi delavnosn.

,Sertanek s strokovno

l
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Daium Opis oplaYI€o.€. deL ne proFktu

Naredillsmo kratek povzetek prejanjeSa seslanla s rtrokovno mentorico in predsiavnitom
?d^rlenla K€rsmo vaasu med ob€rra sestankoma lludentje bolie spolnalitemo in trenutno
sranj€, rmo debatireli o molnostih izvedbe proleka. Od mentoria smo dobili napotke glede
pisania prBpevkov in se pogovorill o strokovni llteratu ri, V nadalievaniu ie sledila pr prava na

sestanek s p€daSolko mentoricc

17.07.2018

18 07 2018

19.07 2018 4

21.07.2018 ' 4 Doma, Liubllana

23.07.2018 l

Sestanek s
peda80lkimimehtorji

Pedagoski me ntorlci 5mo na kratlo predstaviliprotekt in id€je, kismo iih dosedai lbra i

lrmentEli 9mo sr mnenta o rzvedbi n preieli napotke kje poiskati vea l(erature. Dobro bi bilo, ae

bisedelanskoudelelili saibitakoboi€spo2naliobravnavc .n lalje pripravili

nkretne vaje in ostale aktivnosrj. PoSovorllismo se tudi o molnostlh izvedbe spletne st,ani
Doma sem spisala zapisnik sestanka, kismo 8a imeli ne vanl sem vkliutila

18 07 2018 2 Doma, Liubliana Zapi5nlk sesranka

18.07.2018 2 Dome, tjubljana

teme, ki tmo iih predelall- napotke, na katero stokovno llteraturo naj se osredototimo, rdete

8lede udelerbe , podpore rer konlr€tnih vaj

Konk.etno sem si priprevila natrt katerim temam re bom tekom projekta posvetila in kako se
Osmilljanie svoje vloSe,bom le8a lotlla - odloaila sem se, da re bom posvetila pasaniu tlankov o
v projektu r , s poudarkom na @.raliskovaniu

Razmirlila sem kje bi lahkodobila dotitno literaturo in sipripravila ornutke'(;iirnica 
otoni

:upanaiaa,
Llubljana

'V knjilnici 5e m poiskela Bradivo, ki ga ie pred laSa I prof. Nato sem poiska le ludi
ipnmerne elektonske alanke, kise navezujejo na

se osredotoaila predvrern na alanke sem nalo de ila s prof.

Porskala sem prl;€rne alant<e, njiaiere se tanro na na!am ori pisafiu alanku o ln
PIeSled literature o

Pt6l -

preSledala in iduaaila bistvo

je tudi posredovalS primernih t ankov, katere sem nato

Zatetna i!de,ava liar nekajidels€m i.brala pravo tirsi pnpravla ves potrebni maier,ai- v pr;gram!

,ala;ke, tirem jih na!|. 19.7.2018 sem kon*retno prebrala in zavrgla neprlmern€. 05redototila
sem se oa to. kar ie trenutno aktualno in sigplsala kratek osnutek zasnove gvojega alanka.

Doma, Ljubljana

Ooma, Ljubliana

Doma, Liubljana

ftnana irdelava logota

Proletta

Pretled lite.aut.e o

adobe lndesign sem pripravila delovno mreio ter postavlla "Layerje" v datoteko
t-ogoiem *p'l'ri ter gi onper.ala do konane rzvedbe, 8a nato posreoova.a ostalim in

upoaleva1a njihove lelie. Nato5em 8a Je dodatno popravila. LoSo bo predstavliainal projekt rn

tlo uporabllen iako na spletnrstra.i, kot !udr na.ocralnr omreijih.
24_07 20tA l

29.0170ta

30 07 20la

Skupaj

2 Doma, Llubljana
Ornutek alanla za 6lede na prebrano lil€raturo sem riirpisa la idejno,asnovo alanka oa temc

40
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lavni itipendi.lskr, razvojni
anvaLidrki in preiivninski
5ktad Repubtike Stoveniie

R'a
REPUELIKA SLOVENllA -
MTN|STRSTVo ZA TZ0BRA2EVANIE,
ZNANOST IN SPORT NALO:iI .:

EVf,OpS(A UN rA

i)riloga 
",t. 

2: Poroiilo itudenta o opravlienem delu na proiektu - eaSOVntCa

l, rvnr !.tlljt.

l"Ja,,i! lJ r ojekta

l'JJ..rv lJr ijavitelia

';tud iiskr progra t

U n iverza

lJalv rakultete prijavitelja

Mesec UrP
llrrre rr priimek pedagoskega mentorja

lntc in priimek Studenta:

Julij 2017

Avgust 2017

September 2017

0

0

0

Datunl I

-+-

t7 06.2017 : 3

- -+

Stevilo I Lokacija izvedbe

ur I aktivnosti
Vrsta aktlvnosti

sezna nitev z

a ktivnostmi

iskanje literature

iskanje literature

bra nje literatu re

iskanje dodatne
literature

Opis opravljenega dela na projektu

Seznanitev z aktivnostmi, dodelitev nalog del po avtorjih in obdobjih

lskanje primerne literature v knjiznici

lskanje primerne literature v knjiznici

26.06.2017 | ft

.r 8.06.2017 8

.B

10.06.2017 I

t9.06.2077

Mesec Ure

April2077 0

Maj 2017 0

Junij 2017 40

Skupaj 40

lskanje primerne literature v knjiznici

lltr

branje literature



Nariv pOekta:

Nariv priiavitelra:

Naziv fakultete priiavitelja:

lme in priimek pedaBotkega mentoria / slrokovnega sodelavca:

lm! ln prlim.k Itud€nt.:

$tudlski program:

Il.vni anp.ndiisli, ...voini,
lnv.tidski in prPrivni.lsli
5l[.d Republll. Slovenit.

FI RTPUgLIXA SLOVENIlA
r{rxr$t$vo I^ fioturEvar{lE.
zrll{osr fl SPoRr

Priloga It. 2: Poroailo Studenta o opravlienem delu na proiektu - CASOVNICA

Javni razpis Proiektno delo z neBospodarskim in neprofitnim sektorjem - Studentski inovativni proiekti za druiberlo korist 2016-2018, 2. odpiranje

Mesec

November'17

December 17

Januar'18

Predelala sem celoton tlanek r naslovom
Avtorlci tlanka sta

(str. 147'158).

Ure

0

0

0

Mesec

Februat'18

Marec '18

April '18

Ure Mesec

0 Maj '18

40 ,uniJ '18

0 Julij '18

Ure

0

0

0

Dalum
Stevrlo Lokaciiaizvedbe

ur aklivnosti
Vrsta aktivnosti

1. sestanek

predelovanie literature

Opis opravljeneta dela na projektu

Do8ovorile smo se o poteku dela, scrnanile smo se z osnovnimi podatkio proiektu,

vsebinskimi irhodi3ti, s cilil ln glavnimi dejavnostmi. okvirno smo le dolotile, kako se bomo

vkljutevale v delo
Predelala sem prve prosoinice, ki,ih uporablja pri svojih
predavanjih in si naredila zapiske. Naslov prosojnic ie

15.03.2018 2

19.03.2018 4 doma

in



llli
lavni ltipcndij5li. r.Ivoini,
inv.tldrli rn prarlvninrkl
!kl.d R!publik? Slov.nije

n RI PUELI(A \IOVINIIA
itrfllslnsn o zr r?dSPrrFvrxlE,
ZIIAM''I N IFORI

E
Datum

20.03.2018 4 doma

21.03.2018 4 doma

23.03.2018 4 doma

Lokaciia iryedbe
aktivnosti

Vrsta aktivnosti

predelovanie literature

predelovanie literature

predelovanie literalure

Stevilo
ur

Opis opravljenega dela na projektu

Predelala sem druge in tretle prosoinice, kl lih uporabl.la pri

svoiih predavaniih insi naredila zapiske Nasova prosoJnlc sta

Predelala sem [etrte in polovico petih prosoinic, kijih uporablia
predavaniih na ' rakultetiv in sinaredila {aplsr(e' ,.aslova

prosoinic sta

Prebrala sem v knjigi, z naslovom

. . Avtorica i€ (str. 5G56).

Predelala sem ie preostalo polovico petih prosolnic, in sicer o

22,03.2018 4 doma, v kniilnici predclovanie literature Aworica Je I

V knjilnici sern poiskela kniigi,

ln

V knil8l, z naslovom

, 3em prebrala str. 113-142.

V knii8i

Predelala sem Seste prosoinice, kijih uporablia
in si naredila zapiske. Naslov prosoinicje

sem prebrala str. 143-160.
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lrvni itipendiirti. r.rvoini,
inv.lldtki in p..tiv ntll
ilt.d t.pubtlk. Stovenir. a

25.03.2018 4 doma

27.03.2018 2 doma, vkniilnici

predelovanje literature

izbor nalog in
prebiranje literature

Predelala sem sedme prosoinice, ki jih uporablia
in si naredila zapiske. Naslov prosoinic je

V knilSi, z naslovom

, sem prebrala str. 16G178. Aworica ie

pregledala sem naloge, ki sem iih s pomotio dveh so5olk v lanskem Studiiskem letu izdelala za

didaktitno i8ro. V kniilnici sem poiskala prirotnik z naslovom
Prebrala sem str.28-48. Urednica le

Prebrala sem naslednle 6ank€, in sicer:

Prebrala sem naslednie alanke, in sicer:

Prebrala sem naslednia dva tlanka, in sicer:

28.03.2018 4 doma

29.03.2018 4 doma

30.03.2018 4 doma

prebiranie literalure

prebiranje literature

prebiranje literature

Skupaj 40
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Kraj:

Datum: 30.3.2018
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