
  

Popestrimo šolo 2012- 2014 

UTRINKI IZ AKTIVNOSTI, KI SO POTEKALE OD 

SEPTEMBRA 2013 DO JANUARJA 2014. 

Zabavna slovenščina 

Učenci so prisluhnili najrazličnejšim pravljicam, sestavljali nadaljevanja zgodb ter igrali 

prizore iz zgodb. 

  

Kulturna raznolikost skozi jezik 

Učenci so si ogledali vrsto tujih filmov ter spoznali naravne in kulturne značilnosti držav, od 

koder prihajajo filmi. Preko predstavitev, fotografij in pesmi so spoznali zanimivosti različnih   

držav.  

 

Hiša pravljic      Mumini lovijo komet 

Mesec december je bil namenjen spoznavanju prazničnih običajev pri nas in po svetu. Otroci 

so spoznali tri dobre može, ki obdarujejo otroke v decembru. Veliko smo tudi ustvarjali.  

  

Učenci so spoznali Kanado, prisluhnili kanadskim pesmim in legendam in se preizkusili v 

kvizu. 
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Slovensko, italijansko in angleško  

V septembru smo  z učenci obiskali Turistično-informacijski center v Piranu, kjer so otroci 

prejeli veliko zanimivih informacij (npr.: katerih turistov je največ v Piranu, kaj turiste najbolj 

zanima …).  V oktobru smo odšli v Akvarij Piran. 

   

TIC Piran  Akvarij Piran 

V novembru in decembru smo raziskovali kulturne znamenitosti Pirana. Obiskali smo 

piranske cerkve ter preučevali njihovo zgodovino in zanimivosti. Povzpeli smo se tudi na 

Piransko obzidje.  

    

Minoritski samostan v Piranu       Cerkev sv. Jurija v Piranu 

   

Piransko obizdje 

Obiskali smo tudi društvo Anbot v Piranu. 

 



Vrstniška mediacija 

Učenci so igrali igre vlog na različne teme: JAZ mediator, čustva, reševanje sporov … Iz 

odpadnih materialov so izdelovali lutke, sestavljali zgodbe ter igrali igre na temo mediator in 

mediacija. V okviru dejavnosti so izdelovali tudi medalje za starše ter naprstne lutke. 

    

Jezik okolja 

Učenci so poslušali pesem Giro giro tondo ter med pesmijo zaplesali. Poslušali so pravljice v 

italijanskem jeziku - Ponosni netopir, Trije prašički, Sneguljčica, … Pravljice smo sproti 

prevajali in nato še poustvarjali. Izdelali smo netopirje, prašičke in palčke. 

Preventiva pred nasiljem 

Učenci so igrali različne socialne igre ter poslušali veliko pravljic. Poslušali so pravljice Koza 

trapasta, gos neumna, Picko in Packo, Janko in Metka … ter se pogovarjali o različnih tipih 

nasilja in kako se soočiti, ko do nasilja pride. 

  

Janko in Metka 

 

Beremo in pišemo skupaj 

Otroci so spoznali pravljice Robin Hood, Alica v čudežni deželi, Rdeča kapica ter mnoge 

druge. Junake so opisovali, risali in jih zaigrali. Ni manjkalo niti ustvarjanja. Naredili so svoje 

kapice, barčice in medvedke. 



Bakterije 

Učenci so preko zgodbic, slik in mikroskopiranja spoznali bakterije in nekatere druge 

mikroorganizme. Spoznali so mikroskop in njegovo delovanje ter enostaven mikroskop celo 

sami izdelali. Naučili so se pripraviti enostavne mikroskopske preparate, pod mikroskopom so 

si ogledali celice, prah, lase, dlake in peresa živali, kristale ter morske planktonske organizme. 

Izdelali so enostavno gojišče za mikroorganizme in si jih nato tudi ogledali pod 

mikroskopom. 

 

Barve okoli nas 

Učenci so spoznali mavrico, kako se mešajo barve, ugotavljali, katere so njihove najljubše 

barve, likovno ustvarjali, izdelali pisane vrtavke. Na novoletni delavnici so izdelovali 

novoletne voščilnice. 

Matematika je vsepovsod 

Učenci so reševali naloge iz prostorske predstavljivosti. V svoji okolici so iskali vzorce in jih 

tudi risali in barvali. Igrali so se matematične miselne igre z vžigalicami, sestavljali tangrame 

ter igrali domine. Spoznali so Fibonaccijevo spiralo, primere njenega pojavljanja v naravi in 

jo tudi narisali. Prav tako so se preizkusili tudi v kreiranju lastnega labirinta. Izmerili so 

nekatere svoje količine, vpisovali podatke v tabele in jih nato predstavili tudi z grafom. 

   

Sonce, veter in voda 

Učenci so spoznali razliko med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije, izdelovali 

vetrnice, letala, zmaje in enostavne baterije. Izdelali so vodno kolo, spoznali načelo delovanja 

obmorskih solin. S pomočjo fotografij in spleta so spoznali Islandijo in njeno geotermalno 



energijo. Reševali so »energetski« kviz in v didaktični računalniški igrici zmanjševali porabo 

električne energije v hiši. Izdelali so sončno uro in svoj papir. 

   

Svetloba in slika 

Učenci so spoznali nekatere lastnosti svetlobe, spoznali naše osončje, zvezde in druge objekte, 

ki jih vidimo na nočnem nebu. Poslušali so pripovedke o junakih in živalih, ki so danes našli 

svoja mesta v ozvezdjih, ter jih tudi likovno upodabljali. Spoznali so osnovno zgradbo in 

princip delovanja fotoaparata in teleskopa. Preizkusili so se v fotografiranju panoramskih 

posnetkov in detajlov ter v digitalni obdelavi posnetih fotografij. Učenci in starši so 

prisluhnili tudi predavanju o astronomiji. Ogledali so si tudi dokumentarec o Zemlji, njenih 

življenjskih okoljih in življenju v njih. 

 

 

   

panorama - Jakob    detajl – Ajda 



   

detajl – Maksim    detajl - Rok 

Tujerodne rastline v domačem okolju 

Učenci so spoznali pojem tujerodnih vrst ter spoznali, da je lahko ena od značilnosti teh vrst 

tudi invazivnost. Na sprehodih po Piranu in njegovi okolici smo spoznavali samonikle in 

tujerodne rastline. Izvedeli so, kako so nekatere tujerodne vrste, predvsem gojene, prišle v 

naše kraje. Za učence Portoroške podružnične šole in njihove starše je bil organiziran tudi 

izlet po Krajinskem parku Strunjan. 

Zelišča in dišavnice naše domače pokrajine 

Učenci so spoznali nekatera sredozemska zelišča in dišavnice. Spoznali so šolski vrtiček ter 

na njem nabrali in nato posušili rožmarin in žajbelj, v njegovi bližini pa tudi lovor. V 

hladnejših mesecih smo kuhali najrazličnejše čaje in se preko njih iz naših krajev odpravili 

tudi na druge celine: v Azijo, Afriko in Južno Ameriko. Ob tem so spoznavali tudi 

učinkovanje zelišč ter izdelali liste z njihovimi imeni, slikami in informacijami glede njihove 

uporabe. 

   

 


