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PRETEKLE AKTIVNOSTI 



ZABAVNA SLOVENŠČINA 

(Za učenci 1., 2. in 3. triade; potek: v 
popoldanskem času; kraj: šola) 
 

Učenci so skozi različne dejavnosti bogatili 
besedišče. Izdelovali so stripe in slikanice, 
prisluhnili pravljicam in jih uprizarjali , pisali 
pisma ter ustvarjali in se zabavali.  

 





 
SONCE VETER IN VODA 

 (Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v 
popoldanskem času; kraj: šola, mesto) 
 

Učenci so se spoznali z obnovljivimi viri energije, 
izdelovali vetrnice in vetrne elektrarne, mline na 
vodo, hiše na sončne celice, spremljali porabo 
energije v šolski stavbi ter izdelovali zanimive 
izdelke povezane s Soncem, vetrom in vodo. 







MATEMATIKA JE VSEPOVSOD 

(Za učence 1. do 5. razreda; potek: v 
popoldanskem času; kraj: šola) 
 

Učenci so skozi različne dejavnosti spoznavali, da 
je matematika prepletena skozi naše življenje in 
nas spremlja na vsakem koraku.  

Spoprijemali so se z izzivi s področja logike in 
kompleksnimi matematičnimi problemi. 

 



AKTUALNE AKTIVNOSTI 



BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ S STARŠI 

(Za učence 1. triade; potek: v popoldanskem času; 
kraj: šola, knjižnica) 
 

Namen programa je motivirati učence in njihove 
starše za branje in pisanje ter staršem svetovati s 
praktičnimi nasveti pri opismenjevanju njihovih 
otrok. 
 
TRAJANJE: od januarja do junija 2013 



TUTORSTVO 
(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem času, 
kraj: šola)  
 

Učitelji tutorji: 
• spremljajo ter vodijo učence  v manjših skupinah ter 
individualno;   
•organizirajo dejavnosti, ki so namenjene razvijanju 
zdrave socialne mreže posameznika, vzpostavljanju 
pozitivnih medsebojnih odnosov ter učenju dela in 
življenja v skupini. 
TRAJANJE: od oktobra 2012 do maja 2013 
  



SVETLOBA IN SLIKA 
(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem času; 
kraj: šola, mesto) 
• Spoznavamo delovanje fotoaparata in fotografiramo 
portrete prebivalcev domačega kraja, naravo in njene 
lepote ter znamenite objekte našega mesta.  
• Uporabljamo računalniški program za obdelavo 
fotografij.  
 

Enoletno delo, ki poteka v tedenskih srečanjih, bomo 
sklenili z objavo knjižice z našimi fotografijami. 
 

TRAJANJE: od oktobra 2012 do junija 2013 
 
 









JEZIK OKOLJA 

(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem 
času; kraj: šola, mesto) 
 
Živimo na dvojezičnem območju, zato se učimo 
tipičnih italijanskih običajev in besednih izražanj. 
Skozi kratke italijanske filme, risanke, pesmi in 
pravljice otrokom približujemo italijanski jezik. 
 
TRAJANJE: od oktobra 2012 do junija 2013 
 
 
 



SLOVENSKO, ITALIJANSKO, 
ANGLEŠKO? 

(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem času; 
kraj: šola, mesto)  
 

•Z učenci izdelujemo načrt za promocijo domačega kraja 
in sicer v slovenščini, italijanščini in angleščini.  
•Iščemo čarobne kotičke v mestu, obiskujemo kraje, kjer 
lahko raziskujemo legende in zgodbe, ki pričajo o 
zgodovini Pirana.  
•S pomočjo plakatov, razglednic in drugih izdelkov 
skušamo prikazati Piran v vsej njegovi veličini. 
TRAJANJE: od januarja do junija 2013 
 
 







ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE 
POKRAJINE 

(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem 
času; kraj: šola) 
 
Učenci skrbijo za šolski zeliščni vrt, prirejajo čajanke, 
barvajo kozarce, namenjene hranjenju zelišč, 
izdelujejo peelinge  ter preko spleta in knjig 
raziskujejo uporabnost zelišč in dišavnic …. 
 
TRAJANJE: od oktobra 2012 do junija 2013 
 
 









BARVE OKOLI NAS 

(Za učence 1., 2. in 3. triade, v popoldanskem času) 
 
Učenci raziskujejo:  
• kakšen vpliv imajo barve v prehrani,  
• zakaj so izbrane barve zastav prav takšne, kot so 
• ter ustvarjajo zanimive izdelke (barvajo vazice, 
slikajo na svilo, izdelujejo okvirje za sliko …)  
 
TRAJANJE: od januarja do junija 2013 
 
 





KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK 
(Za učence 1., 2. in 3. triade, v popoldanskem času) 
 
Za učence in njihove družine potekajo srečanja v različnih oblikah – 
predavanja, delavnice, ure pravljic. Rdeča nit naših srečanj so različni materni 
jeziki. Odkrivanje jezikovnega bogastva poteka skozi ples in pesem, ljudsko 
pripovedništvo, tipično hrano, film ter skozi obilico ustvarjalnosti. Spoznanja 
jezikovne zakladnice bomo strnili v multimedijski razstavi, odprti za javnost. 
 
PRETEKLI IN PRIHAJAJOČI DOGODKI: 
predstavitev Bolgarije: 11. februar 2013 
predstavitev Rusije: 11. april 2013 
ogled indijskega filma Tahan: 15. april 2013 
predstavitev BiH: 22. ali 23. april 2013 
 

TRAJANJE: od januarja do junija 2013 
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POČITNIŠKE DEJAVNOSTI  

(Za učence 1., 2. in 3. triade, v času 
počitnic) 

 



POČITNIŠKE DOGAJALNICE 

Učencem skušamo skozi različne aktivnosti 
približati pojem aktivnega preživljanja prostega 
časa.  

 

V času počitnic smo na šoli priredili čajanko, 
veliko ustvarjali, si ogledali zabavno risanko ter 
obiskali knjižnico in akvarij.  

 





PRAVLJIČNI TABOR 

Na otroku zanimiv način želimo mladim bralcem čim 
bolj približati magični svet pisane besede ter jih 
spodbuditi, da bodo večkrat in raje segali po 
knjigah.  

Dejavnosti v okviru tabora:  

•poslušanje pravljice ter upodabljanje literarnih 
junakov v različnih tehnikah,  

•igranje iger vlog, obiskovanje knjižnic, izdelovanje 
lastne slikanice...  

 

 





ŠPORTNI TABOR 

Na počitniškem športnem taboru učenci 
spoznavajo različne športne aktivnosti. 

 

Tako smo se v času zimskih počitnic odpravili na 
Sviščake, kjer smo organizirali pohod ter uživali v 
igrah na snegu.  





USTVARJALNI TABOR 

Učenci na ustvarjalnem taboru spoznavajo razne 
vrste umetnosti in na različne načine doživljajo 
svoje okolje. Navdih za ustvarjanje črpajo iz 
palete naravnih in kulturnih znamenitosti 
domačega kraja.  



NOVE AKTIVNOSTI  
(začetek v aprilu 2013) 



VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem času;  
kraj: šola) 
Cilji delavnic:  
•gojiti pozitivno klimo med učenci ter novo kulturo odnosov v 
šoli;  
•učiti učence mirnega in konstruktivnega reševanja sporov;  
•razvijati učinkovitejše oblike preprečevanja in razreševanja 
nesoglasij in sporov;  
•razvijati sposobnosti aktivnega poslušanja, spoznavanja, 
poglabljanja razumevanja druge osebe, razvijati spoštovanje, 
graditi zaupanje, utrjevati sodelovanje med učenci. 
 

TRAJANJE: od aprila do junija 2013  



PREVENTIVA PRED NASILJEM  

(Za učence 1., 2. in 3. triade; potek: v popoldanskem času; kraj: 
šola) 
 

Problema nasilja se bomo lotili z: 

• učenjem veščin obrambe pred nasilnim vedenjem,  

• z učenjem prepoznavanja nasilnega vedenja,  

• z igro vlog,  

• s krepitvijo pozitivne samopodobe posameznika in skupine ter   

•preko branja pravljic, ki govorijo o različnosti med posamezniki.  

TRAJANJE: od aprila do junija 2013  

 



ZAKAJ SODELOVATI? 

Zaradi novih znanj, zabave in veliko 
ustvarjalnega užitka  

"Več kot znaš, več sreče boš imel."  
   Burmanski pregovor 


