
 

 
 

 
 

 

 

šol. l.: 2014/2015 
 

- OPIS DEJAVNOSTI - 
 

AKTIVNOSTI SE BODO IZVAJALE DO KONCA ŠOLSKEGA LETA. 

O IZVEDBI BOSTE SPROTI OBVEŠČENI NA OGLASNI DESKI IN  

NA SPLETNI STRANI ŠOLE. 



 S POMOČJO JE LAŽJE 

 za učence od 1. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

Individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah v spodbudnem 

okolju zelo pozitivno vpliva na doseganje boljših rezultatov. Učenci bodo 

deležni dodatne razlage s prilagojenimi metodami in oblikami dela ter 

tehnikami, ki pripomorejo k lažjemu usvajanju snovi.  

Aktivnost je namenjena učencem, ki niso upravičeni do dodatne 

strokovne pomoči.  

 

 USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE (UČIMO SE UČITI) 

za učence od 1. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

Učenci bodo prepoznavali svoj učni stil in učne navade, jih ovrednotili 

glede na svoj uspeh ter spoznali nove in učinkovitejše metode učenja. 

Pridobili bodo izkušnje za lažje učenje pri posameznih predmetih. 

Prepoznavali bodo svoje strahove in se jih naučili premagovati s pomočjo 

različnih tehnik (vaje sproščanja, koncentracije, metoda EFT ipd.). 

Učenci bodo spoznavali osnove logičnega razmišljannja preko 

razvedrilnih nalog in problemov polnih zabavnih izzivov. Sami bodo 

oblikovali logične naloge. 

Naučili se bodo razmišljati, načrtovati in odločati ter snovati rešitve. Z 

različnimi dejavnostmi bodo povečali svojo osredotočenost, 

ustvarjalnost in samopodobo. 

 

 OD VRTA DO MIZE 

za učence od 4. – 9. razreda čas izvajanja: od februarja do junija  

Pri tej dejavnosti bomo lahko povezali okoljsko-podnebno problematiko 

in zdravo prehrano z globalnim učenjem/izobraževanjem. Izdelali bomo 

tematske zasaditve (zeliščne,  zelenjavne, cvetlične grede) in izvajali 

praktično delo na vrtu – pripravljali gredice, sejali oz. sadili, gojili rastline 

in pobirali ter hranili pridelke, pripravljali jedi in izdelke iz pridelanih 

vrtnin (kreme, mila ipd.). 



 MLADI NARAVOSLOVEC 

za učence od 6. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

Učenci bodo ob aktivnostih spoznavali, kolikšen pomen ima narava za 

naše življenje in zakaj moramo biti do nje še posebej prijazni (recikliranje, 

ločevanje odpadkov, vremenske spremembe... ).  

Spoznali bodo različne vire pridobivanja energije, si ogledali šolsko 

sončno elektrarno in spoznali njeno delovanje. Primerjali vetrno in 

sončno energijo ipd. 

 

 ŽOGICA NOGICA 

za učence od 1. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

Učenci bodo pri tej aktivnosti razvijali gibalne zmožnosti preko različnih 

zabavno-gibalnih iger, naravnih oblik gibanja, štafet, poligonov, 

moštvenih in plesnih iger, iger z žogo, orientacijskih pohodov, tekov, ki 

so kot oblika športno-rekreativne dejavnosti čedalje popularnejši ipd. 

Petošolci bodo z elementarno vadbo s kolesom nadgradili motorično 

koordinacijske spretnosti, trenirali vožnjo po spretnostnem poligonu ter 

izboljšali praktično znanje kolesarstva, ki jim bo ob opravljanju 

kolesarskega izpita nedvomno koristilo. 

 

 RANA URA, ZLATA URA 

za učence od 1. – 5. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

V jutranjih delavnicah bodo učenci spoznavali: kako se spoprijeti z 

različnimi čustvi in odnosi, reševati konflikte ter se učili različnih 

socialnih veščin, izdelovali bodo lutke, ki jih bodo uporabili v lutkovni 

predstavi, ustvarjali iz različnih materialov in izdelke razstavili na dnevu 

šole. 

 

 ČEZ PLANKE 

za učence od 1. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija 



Učenci bodo spoznavali raznovrstnost kultur, jezikov, običajev in navad 

svojih sošolcev, ki prihajajo iz drugih držav. Razvijali bodo strpnost do 

drugih kultur in ozaveščali medkulturne odnose. Naučili se bodo pesmi in 

ljudskega plesa ter priprave značilne jedi iz druge države. Spoznavanje 

bodo širili še na druge države v Evropi. 

 

 MLADI TURISTI 

za učence od 4. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija  

Učenci spoznavajo naravne in družbeno-geografske značilnosti svoje 

domače pokrajine. Iščejo možnosti za razvoj turizma, trženja in 

oglaševanja. Povežejo se s TIC-em ter občino in naredijo turistično 

zgibanko in promocijski video, s katerim privabljajo obiskovalce. 

Zgibanko prevedejo v različne tuje jezike. Promocijski material ter video 

bi poleg šole tudi občina uporabljala za pospeševanje razvoja turizma. 

 

 GOVORNIŠKA GREDICA 

za učence od 6. – 9. razreda čas izvajanja: od januarja do junija 

Učenci se bodo učili besednega izražanja in javnega nastopanja. Z 

različnimi tehnikami bodo pridobivali na pozitivni samopodobi in se učili 

rabe zbornega jezika. Učenci bodo naučeno preizkušali z vodenjem 

šolskega radia in prireditev. 
 

 POČITNIKUJMO SKUPAJ 

za učence od 1. – 9. razredačas izvajanja: počitnice 

Učenci se bodo lahko udeležili številnih aktivnosti: igre na prostem, 

sprehodi v gozd, na travnik in raziskovanje teh okolij, gibalne in rajalne 

igre, družbene igre, risanje, slikanje in številna druga likovna ustvarjanja, 

glasbene in pravljične urice, spoznavanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. 

Aktivnosti se bodo izvajale v različnih vaseh v občini. 


