
 

OPIS DEJAVNOSTI, 

ki se bodo izvajale v okviru programa »Popestrimo šolo 2016 – 2021 – Izobraževanje 

strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« 

 

BRALNE URICE (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

Branje in rokovanje s knjigami približa svet domišljije in spodbudi potrebo po branju in 

širjenju obzorij. Prav tako bogati besedni zaklad in literarni okus. V okviru bralnih uric 

bomo prebirali najrazličnejše knjige in se o njih pogovarjali. Prav tako bomo kdaj na 

temo želene knjige odigrali igro vlog, izdelali plakat, interaktivno prezentacijo ali 

poustvarili književne junake. Enkrat v letu bomo v šoli izvedli tudi noč branja. 

ENGLISH IS FUN (primerno za učence od 1. do 3. r.)  

V okviru delavnic v tujem jeziku bomo igrali najrazličnejše igre, 

poslušali zgodbe, peli pesmi, poslušali rime in še kaj. Pri tem bomo 

upoštevali temeljna načela zgodnjega poučevanja angleščine. Za 

učence bo pripravljenih veliko gibalnih iger, pesmi, plesov, 

videoposnetkov, risank, kartic, igralnih polj, didaktičnih iger itd. 

Delavnice bomo tako popestrili, saj se bomo trudili spodbuditi radovednost, humor in sproščenost.  

ZDRAVO Z NARAVO (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

Na delavnicah bomo v prvi vrsti dajali poudarek zdravemu načinu življenja in ohranjanju zdravja ter 

okolja. Izvajali bomo dejavnosti, pomembne za dobro počutje – gibanje, zdrava in domača prehrana. 

Tako bomo v sklopu teh dejavnosti veliko v naravi (pohodi, tek) in v telovadnici. Prav tako bomo kdaj 

pripravili kak zdrav obrok in se učili o rokovanju s hrano. Pripravili bomo tudi razmišljujoče delavnice, 

kjer se bomo pogovorili o skrbi za naše okolje in veliko časa namenili trajnostnemu razvoju. Tukaj bomo  

spoznavali predvsem svoj življenjski slog in se naučili, da vse dobrine niso samoumevne. Poudarek 

bomo dali vodi, proizvodnji in reciklaži pametnih telefonov ter proizvodnji tekstila in trajnostni energiji. 

SPOZNAJMO TEHNOLOGIJO (primerno za učence od 5. do 9. r.) 

Računalniška pismenost je v današnjem času zelo pomembna. Seznanili se bomo s programsko opremo 

Microsoft Office. Pridobili bomo osnovno znanje za delo z interaktivno tablo (Notebook, Interwrite…) 

V sklopu spoznavanja tehnologije bomo učencem predstavili tudi zanimive in uporabne spletne 

programe oz. spletne strani (npr. google maps, rokovanje z e-pošto, iskanje informacij…) Nekaj časa 

bomo namenili tudi kritičnemu vrednotenju informacij, ki jih najdemo na spletu. 

URE ZA KULTURO – GLASBA IN FILM (primerno za učence od 1. do 5. r.) 

Kultura je pomemben del otrokovega odraščanja. V sklopu teh delavnic bomo 

veliko peli – se učili novih pesmi in prepevali stare. Ustvarili bomo mini pevski 

zborček in se igrali glasbenike. Po želji učencev se bomo učili znanih pesmi in ustvarjali svoje ritme in 

melodije. Spoznavali bomo različna glasbila in kakšnega tudi izdelali. Pripravili bomo nastop za otroke 

v vrtcu, obiskali kino in gledališče…  

 

 



 

NAŠA POKRAJINA (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

V okviru delavnice Naša pokrajina, bomo spoznavali vse naravne in kulturne značilnosti domače 

pokrajine. Osredotočili se bomo na vrsto in značilnosti pokrajine, vodovje, rastlinski in živalski svet, 

urejenost okolja itd. Odpravili se bomo tudi na sprehod do slivniških ribnikov, kjer bomo raziskovali 

rastlinske in živalske vrste ter značilnosti vode. Spoznavali bomo različne metode raziskovalnega dela. 

Prav tako bomo spoznali javne zavode, nevladne organizacije in gospodarske družbe v naši občini ter 

nekatere izmed njih tudi obiskali oz. z njimi večkrat sodelovali. 

MISELNI OREHI (primerno za učence od 1. do 5. r.) 

Aktivnost Miselni orehi, je namenjena tistim, ki si želijo še več znanja iz področja, 

na katerem so dobri. Osredotočali se bomo na miselne, zahtevnejše, logične 

naloge. Utrjevali bomo znanja z različnimi kvizi in poudarjali različne poti 

reševanja, ki vodijo do istega cilja oz. rezultata. Dolgoročni cilj delavnice je 

povečati osredotočenost, ustvarjalnost in samopodobo učencev. Tudi sprejemanje 

mnenj drugih bo pomemben cilj naše delavnice. 

IZPOPOLNIMO SVOJE ZNANJE (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

V okviru delavnice Izpopolnimo svoje znanje, se bomo posvečali individualnemu delu ali delu v manjših 

skupinah. Učenci bodo deležni dodatne razlage težje dojemljive vsebine. Temu bodo posebej 

prilagojene metode in oblike dela, hkrati bo individualizirano vodenje do usvajanja snovi. V sklopu učne 

pomoči bodo učenci opozorjeni tudi na različne tehnike in možnosti učenja. 

KO BOM VELIK BOM… (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

V okviru te dejavnosti bomo predstavili različne poklice. Pogovorili se bomo o njih 

in si ogledali delo različnih ljudi. Na šolo bomo povabili tudi kakšnega gosta (npr. 

policist, gasilec), ali ga bomo pri delu z njegovim poklicem obiskali kar sami (npr. 

proizvodni delavec, varnostnik, čebelar, kmet). Diskutirali bomo, kaj si otroci želijo 

početi ko bodo veliki in bomo poskušali poklic vsakega otroka predstaviti in 

prikazati drugim učencem ter se v njega vživeti. Za mlajše učence se obeta tudi 

zanimiv izlet v Ljubljano… 

LEGO GRADNIKI (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

Priredili bomo tekmovanje iz lego konstruktorstva, zato bomo v okviru te delavnice gradili različne 

oblike iz lego gradnikov (glede na izbrano temo). Učenci bodo spoznavali in gradili preproste predmete 

in oblikovali razgibane, samostojne in sestavljene konstrukcije ter opisovali njihovo namembnost. 

Oblikovali bodo zgradbe in prostorske tvorbe ter reševali probleme in se učili načrtovati in nadzorovati 

potek reševanja. 

ŠOLSKI VRT IN TRAVNIŠKE RASTLINE (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

V okviru te dejavnosti, bomo postavili zasadili/zasejali zelišča in druge rastline. Šolska greda bo 

predstavljala popestritev v urbanem okolju, skozi vseh 5 let pa bomo lahko opazovali tudi spreminjanje 

grede. S pomočjo grede bomo skrbeli za naš planet, ekologijo in za ohranjanje živalske in rastlinske 

raznolikosti. Pri tej delavnici bomo prav tako opazovali travnik in rastline na njem. V okviru pohodništva 

in pri drugih dejavnostih, bodo učenci nabrali travniške rastline in izdelali herbarij. 

 



 

MALI ZNANSTVENIKI (primerno za učence od 1. do 5. r.) 

Namen te aktivnosti je otroke seznaniti z osnovnimi eksperimentalnimi dejavnostmi. 

Skozi praktične poskuse jim bomo približali pojave, ki se odvijajo v naravi. Izvajali bomo 

poskuse z vodo, zrakom, svetlobo, zvokom. Spoznavali in ugotavljali bomo spreminjanja 

lastnosti teles in snovi. Začudenja ne bo manjkalo… 

DELO Z OTROKI PRISELJENCI (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

V sklopu te aktivnosti bomo pomagali učencem priseljencem oz. otrokom, katerih materni jezik ni 

slovenščina ali so iz dvojezičnih družin. Otrokom drugih kultur bomo pomagali pri pripravi v šolo, da jih 

bodo drugi otroci lažje in lepše sprejeli, pripravljali bomo igre in plese v maternem jeziku otroka, 

pripravili bomo minimalni besedni slovar, ki ga bo otrok lahko predstavil v svojem razredu, prilagodili 

jim bomo učenje za njegove potrebe in si za vsakega posameznika vzeli čas. 

USTVARJALNE DELAVNICE (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

Delavnice bodo potekale glede na prihajajoče praznike. 

Ustvarjali bomo božične voščilnice in voščilnice za novo leto, 

pekli piškote, napisali svojo pesem za Prešernov dan, izdelali 

svoje pustne maske, ustvarjali voščilnice za materinski dan, 

izdelovali izdelke za veliko noč ipd. Uporabljali bomo različne 

materiale in igre po zamisli otrok.  

Aktivnosti, ki so vezane na letne čase, bomo načrtovali 

sproti. V okviru teh dejavnosti bomo izvajali aktivnosti, značilne za določen letni čas. 

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI (primerno za učence od 1. do 9. r.) 

Za počitnice pripravljamo prav posebne dejavnosti, vezane letni čas in bližnje dogodke. Veliko bomo 

ustvarjali in se sproščali. Zabave ne bo manjkalo.  

 

 

 

Dejavnosti, ki se bodo izvajale vse leto, bodo potekale po 

vnaprej dogovorjenem urniku. Urnik bo objavljen na spletni strani in na oglasni deski šole. O 

dejavnostih, ki se bodo izvajale občasno, bodo učenci obveščeni vnaprej. Glede na interes 

učencev, se bo izvajanje dejavnosti prilagajalo.  

Učiteljica Maja 


