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 Letos bomo že drugo leto izvajali dejavnosti v okviru projekta Popestrimo šolo.   

S spodbujanjem teh oblik dela ima šola še več možnosti posvetiti se v večji meri vzgojno-izobraževalnim 

potrebam učencev ter razvijati prostočasne dejavnosti pod okriljem šole. Vse aktivnosti so brezplačne in 

potekajo izven pouka. Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma v prostih urah kot tudi v času po 

pouku ali deloma kot počitniška dejavnost. Učenec se lahko prijavi na eno ali več aktivnosti.  Dejavnosti 

bodo izvajali naslednji učitelji: Kristjan Pertoci, Silvija Sambt in Karin Cigler Maček. 

OPIS AKTIVNOSTI 

AKTIVNOST: Naš kraj je lep, zanimiv in bogat IN Turizem za otroke 

Ste že kdaj razmišljali, kaj bi bilo, če bi lahko sami oblikovali svojo turistično ponudbo s katero bi v svoj 

kraj privabili vrstnike od drugod? Kakšne dejavnosti bi organizirali za njih in kje bi potekale? In potem 

je tukaj še oblikovanje reklame, da privabite veliko gosto od blizu in daleč… Naredili bomo točno to: s 

skupnimi močmi bomo pripravili čim bolj zanimivo turistično ponudbo, posneli predstavitveni film in 

poiskali najboljšo idejo, s katero bi privabili turiste k nam. Aktivnost je organizirana za učence od 6. do 

9. razreda. 

 

 AKTIVNOST: Učna pot 

V okviru te dejavnosti se bomo odpravili na teren ob učni poti (pohodi, kolesarjenje). Izvedli bomo te-

renske vaje: merili bomo temperaturo zraka in vode, ugotavljali sestavo prsti, popisali rastlinstvo… Na-

to pa bomo z računalnikom izdelali učne liste in ostala učna gradiva, ki jih bodo učenci lahko uporabljali 

pri pouku. Aktivnost je organizirana za učence od 6. do 9. razreda. 

 

AKTIVNOST: Glasbeno-gledališka delavnica 

Radi nastopate in bi se želeli preizkusiti v vlogi igralca ali pa želite pokazati svoj glasbeni talent? Potem 

ste vabljeni v glasbeno-gledališke delavnice, kjer bomo počeli različne stvari: pripravili bomo recital, 

gledališko igro in se preizkusili v snemanju filmčkov. Potem pa nas čakajo nastopi v šoli ter bližnji pa 

morda tudi daljni okolici. Aktivnost je organizirana za učence od 2. do 9. razreda. 

 

AKTIVNOST: Likovno-tehnična delavnica (oprema za predstavo) 

 

Radi ustvarjate in si želite izdelati stvari iz različnih materialov? Nekateri ste se že preizkusili v izdelavi 

ptičjih krmilnic. V tej delavnici bomo izdelovali izdelke iz različnih materialov, likovno ustvarjali, risali in 

barvali velika platna za ozadje. Za delo potrebujete spretne prste in veliko dobrih idej. Aktivnost je 

organizirana za učence od 4. do 9. razreda. 



AKTIVNOST: Kitajščina kot izziv 

Bi se želel naučiti osnov kitajske pisave in izgovarjave? Te morda zanima, kako uporabljaš palčke? Bi rad 

poklepetal z vrstnikom iz Kitajske o njegovem načinu življenja ali naročil hrano v kitajski restavraciji? Po-

tem se pridruži aktivnosti, pri kateri boš spoznal naravo in življenje na Kitajskem, se naučil osnov kitajskega 

jezika in njihove pisave. Pri tem pa se bomo tudi zabavali: igrali njihove športne in družabne igre, skupaj 

izvedli kuharsko delavnico kitajskih jedi, ipd. Aktivnost je organizirana za učence od 6. do 9. razreda. 

AKTIVNOST: E-glasilo 

Dejavnost je kot naročena za vse, ki bi se želeli preizkusiti v vlogi novinarja: fotografirati, posneti intervju, 

pisati o modi, glasbi... V okviru dejavnosti, bomo namreč oblikovali ekipo, ki bo izdajala svoje spletno glasi-

lo na spletni strani šole. Učenci bodo: poročali o dogodkih na šoli in v okolici ter o dogodkih, ki so se jih sa-

mi udeležili; ustvarjali bodo zabavne strani časopisa (šale, križanke, moda, šport…); časopisu dodali še kaj, 

za kar menijo, da je dovolj kul. 

Aktivnost je organizirana za učence od 6. do 9. razreda. 

 

AKTIVNOST: Naučiva se slovensko 

Ste že kdaj razmišljali, kako bi bilo, če bi se preselili v tujo deželo, začeli hoditi v šolo, iskali nove prijatelje 

in bili nasploh postavljeni v situacijo, ko vsega ne razumete popolnoma, še manj pa znate povedati? Šesto-

šolec Dylan in četrtošolec Lennon se vsak dan srečujeta s slovenščino, ki ima z angleščino, le malo skupne-

ga. V okviru te aktivnosti bomo  uporabljali slovenščino za najrazličnejše aktivnosti: igre, pogovore, pesmi, 

opise, pripovedovanja o vsakdanjih dogodkih itd.  

 

AKTIVNOST: Naravoslovne RAZNORAZNARIJE za najmlajše 

Vas zanima, kako je povezan Kameleon s kozarcem? Kašni so čaji za učene glave? Zakaj je sonce čarodej in 

kako srkamo njegove žarke. Poslušali bomo različne zgodbe od tiste o Steklenici iz tisoč in ene noči, O zviti 

lisički,… in s pomočjo poskusov ugotavljali, katere stvari v zgodbah so izmišljene . Aktivnost je namenjena 

učencem od 1. do 6. razreda, ki jih zanima »naravoslovje«, predvsem pa raziskovanje. 

 

AKTIVNOST: Želimo znati več 

Za vse, ki si želite boljših ocen in za vse tiste, ki želite utrditi svoje znanje smo pripravili to aktivnost. Delo bo poteka-

lo individualno ali v manjši skupini. Učenci se bodo seznanili z različnimi načini učenja in spoznali različne pripomoč-

ke, ki jim lahko pomagajo pri premagovanju posameznih učnih težav pri različnih predmetih. Spoznavali bomo tudi 

uporabo računalnika kot koristnega »pomočnika« pri učenju. Aktivnost je organizirana za učence od 1. do 9. razreda. 

Dodatne informacije o urnikih in razporeditvi dejavnosti bodo po zbranih prijavah objavljene na spletni 

strani šole, učenci pa jih lahko dobijo tudi pri učiteljih, ki dejavnosti izvajajo.  Nekaj utrinkov dejavnosti 

pa si lahko pogledate tudi na spletni strani šole  v zavihku Projekti/Popestrimo šolo. 



 

 

 

 

 

PRIJAVNICA 

za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa Spodbujanje izvajanja programov Po-

pestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014 

 

 

Spodaj podpisan/a ________________________________________________    

         (mati/oče/skrbnik-ca)  

prijavljam otroka ______________________________  roj. _______________, ki obiskuje ___ razred 

osnovne šole __________________________________,  v naslednje aktivnosti (podaktivnosti):  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Podpis: 

_______________________ 

 

V/Na _________________, dne ________________ 

 


