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Osnovna šola Cirila Kosmača Piran je bila sprejeta v program »Popestrimo šolo« za šolski leti 

2012/2013 in 2013/2014. Kot partnersko šolo smo si izbrali center za usposabljanje Elvira 

Vatovec Strunjan.  

 

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13  

TUTORSTVO 

ZABAVNA SLOVENŠČINA 

JEZIK OKOLJA 

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ S STARŠI 

SONCE, VETER IN VODA 

SVETLOBA IN SLIKA 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE POKRAJINE 

MATEMATIKA JE VSEPOVSOD 

KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK 

SLOVENSKO, ITALIJANSKO, ANGLEŠKO 

BARVE OKOLI NAS 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

PREVENTIVA PRED NASILJEM  

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 
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TUTORSTVO 

Učitelji tutorji so spremljali ter vodili učence v manjših skupinah in individualno ter 
organizirali dejavnosti, ki so namenjene razvijanju zdrave socialne mreže posameznika, 
vzpostavljanju pozitivnih medsebojnih odnosov ter učenju dela in življenja v skupini.  
 
Število udeležencev  v šolskem letu 2012/13: 

 4. razred- 1 udeleženka 

 5. razred – 1 udeleženka 

 6. razred –  5 udeležencev 

 7. razred –  5 udeležencev 

 8. razred- 7 udeležencev 

 9. razred – 2 udeleženca 
 
 

ZABAVNA SLOVENŠČINA 

Oktober 2012 

Učenci so ob sličicah, urejenih v smiselno zaporedje, sestavljali svoje zgodbe ter izdelovali 

stripe. Prisluhnili so različnim pravljicam, kot so Polž in lisica, Bela kača, Čarovnica Vilma ter 

jih odigrali. Odigrali so tudi najrazličnejše gibalne zgodbe, katerih cilj je bil krepiti otrokovo 

pomnjenje, predstavo in domišljijo ter gibalne spretnosti (priloga št. 1 – gibalna zgodba Slon 

v slaščičarni).  

 

IZDELALA Mersia Brulič, 2. a 

November 2012 

Starejši  učenci (4. in 5. razred) so pisali proste spise, reševali spletne križanke ter sestavljali 

svojo križanko, ki so jo nato ostali učenci reševali (priloga  2 - Križanka).  

Mlajši učenci  so barvali pobarvanke, utrjevali branje ter reševali učne liste. Ko smo bili 'malo 

utrujeni', so učenci za motivacijo igrali pantomimo: tako so se naučili, kako samo z gibi 

prikazati delo policista, pilota, učiteljice ali frizerke, s pomočjo kartic KAKO pa smo utrjevali 
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znane in manj znane pojme ( npr. kako naj hodim bahaško, dinamično, trepetajoče , vzvišeno 

…) Ob pantomimi smo se neizmerno zabavali ter veliko nasmejali, obenem pa krepili besedni 

zaklad. 

December 2012 

Učenci so si ogledali božično-novoletne risanke ter obnavljali vsebine zgodb.  Izdelovali  so 

tudi božično-novoletne voščilnice ter vanje zapisovali verze, ki so si jih sami izmislili oz. so jih 

citirali od znanih avtorjev. Skupaj smo se naučili tudi nekaj zimskih pesmic (priloga 3 – 

pesmica Bele snežinke).  

  

 Januar 2013 

Učenci so prisluhnili različnim pravljicam (Kako se je ženil jež, Sava, Drava in Soča, O poljski in 

mestni miški …) ter vsebino dramsko uprizorili. Izdelali so vabila na zabavo in se naučili vrsto 

novih pesmic (Bosi in obuti vrabci , Medvedek na mostičku) ter jih ob petju še gibalno 

uprizorili. (Priloga 4 - Bosi in obuti vrabci ter Medvedek na mostičku.) 

Februar  2013 

Učenci so si ogledali risanke s poučno vsebino ter risali junake iz zgodb. Izdelali so tudi svojo 

slikanico ter jo predstavili. 

Darijan, 2. a: Zgodba je poučna. Pripoveduje o rdečem balonu, ki si želi prijatelja. Zeleni 

balon, ki  se pretvarja, da želi postati njegov prijatelj, pa je dejansko nesramnež, ki se mu 

posmehuje. Konec je srečen, saj nesramni balon spozna, da so pravi prijatelji redki.  
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Marec 2013 

Učenci so izdelovali voščilnice ob 8. marcu ter  v njih zapisovali verze. Prisluhnili so tudi vrsti 

slovenskih in tujih pravljic ter obnovili moralne nauke zgodb: O treh grahkih, Ogenj in voda … 

JEZIK OKOLJA 

Oktober 2012 

Učenci so se naučili poimenovati živali v italijanskem jeziku, barvali pobarvanke ter se naučili 

nekaj italijanskih pesmic.  

November 2012 

Z učenci smo si ogledali nekaj risank, ter obnavljali vsebino zgodb v italijanskem jeziku. 

Učenci so risali junake zgodb ter prevedli nekaj besed iz risank v italijanski jezik.  

December 2012 

Dejavnost je bila božično in novoletno obarvana. Vsak učenec je iz različnih materialov 

izdelal svojo voščilnico ter staršem v italijanščini voščil srečno novo leto. 

Januar 2013 

Januar je bil pravljično in pesniško obarvan. Z učenci smo odkrili različne načine kako 

posredovati zgodbo. To smo storili skozi film, strip, knjigo, risanko in risbo. Naučili smo se 

tudi veliko novih pesmi. 

Februar 2013 

Učenci so se naučili v italijanskem jeziku opisovati sošolce in različne vrste hrane. 

Marec 2013 

Učenci so poslušali različne pravljice v italijanskem jeziku. Pravljice so obnavljali najprej ustno 

nato pisno v obliki stripa. 

April 2013 

Učenci so se naučili našteti letne čase v italijanskem jeziku. Poudarek smo dali na pomlad in 

se naučili italijanske besede povezane s tem letnim časom. 
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Maj 2013 

Učenci so v italijanskem jeziku poslušali pravljico Lepotica in zver ter poimenovali besede za 

zlobo. 

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ S STARŠI 

Marec 2013 

Učenci so se poskusili v dramatizaciji recitacij in utrjevali branje ter pisanje. Pred 

velikonočnimi prazniki so prisluhnili pravljici o Velikonočnem zajčku ter izdelovali 

velikonočne pirhe, zajčke in košarice. Priloga 5- recitacija Čmrlj 

   

April 2013 

Prisluhnili smo pravljici Hopek išče pomlad, se pogovarjali  o pomladi, ter iz modelirne mase 

ustvarjali pomladne motive. 

 

Maj  2013 

Učenci so prisluhnili pravljicam, ki govorijo o slovenskih književnih junakih (Martin Krpan, 

Peter Klepec, Kralj Matjaž, Kako je Pavliha Kukca prodal). Pogovarjali smo se o lastnostih 

posameznega junaka. Nato so učenci iz kartona izdelovali izbranega junaka. 
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Kako je Pavliha kukca prodal 

SONCE VETER IN VODA 

Oktober 2012 

 Učenci so spoznali obnovljive vire energije ter proučevali šolsko stavbo (izolacija, dvojna 

zastekljenost oken …).  

Pogovarjali smo se o vetru. Nekoč ga je človek izkoriščal zlasti za mletje žita ter črpanje vode 

(mlini), v današnjem času pa za proizvajanje električne energije – v ta namen se gradijo 

vetrne elektrarne.  V okviru delavnic so  učenci izdelovali vetrnice in vetrokaze.  

  

November 2012 

Učenci so iz modelirne mase izdelovali unikatne obeske za verižico  (na temo sonce, veter in 

voda). 
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December 2012 

Učenci so se seznanili s pomenom vode za življenje ter preko poizkusov spoznali njene 

lastnosti. Spoznali so naprave, ki s pomočjo vode ustvarjajo energijo: hidroelektrarne, mlini 

na vodo. Učenci so v okviru delavnice izdelali vodni mlin ter poizkusili njegovo delovanje. 

 

Reševali so tudi križanko o soncu, vetru in vodi. Priloga 6- križanka Sonce, veter in voda 

Januar 2013 

Z učenci smo se pogovarjali o Soncu, njegovem pomenu za življenje, sončnih celicah. Na 

dvorišču smo opazovali, kakšna je naša senca popoldan ter zakaj, kje sonce vzhaja ter kje 

zahaja … Učenci so izdelovali tudi plakate na temo sonce, veter in voda ter reševali križanko 

za utrjevanje znanja. Priloga 7 – križanka Energija 

Februar 2013 

S pomočjo videoposnetkov so učenci spoznali delovanje hidroelektrarn, vetrnih elektrarn in 

sončnih celic. Nato je vsak ustvaril svoj izdelek na temo: Moj svet energije. Za izdelavo so 

uporabljali materiale, kot so karton, alu folija, zamaški iz plute, plastični lončki , … in iz njih 

izdelali mline, hiše na sončne celice, vetrne elektrarne, drevesa in ostalo naravo. Ob 

izdelovanju so se zelo zabavali.  

         

Mnenja otrok o delavnici: 

Merisa, 2. a: Ta delavnica mi je bila zelo všeč. Všeč mi je, ker smo veliko ustvarjali: obeske, 

mline, vetrnice, hiške ...  

Ela, 3. a: Všeč mi je bilo, ker sem veliko izvedela o soncu, vetru in vodi. Veliko smo se naučili, 

tekmovali v znanju ter izdelovali super izdelke.  
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SVETLOBA IN SLIKA 

December 2012 

Učenci so se učili osnov fotografije ter različnih pristopov in  tehnik. Fotografije učencev so 

bile razstavljene v Apolonijevi palači v Piranu. 

   

Januar 2013 

V januarju smo z otroki raziskali zgodovino fotoaparata in fotografije ter poiskali in 

fotografirali piranske znamenitosti.  
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Februar 2013 

Fotografi so hodili po mestu in iskali dokaze, da je Piran dvojezično mesto. Fotografirali so 

table napisane v dveh jezikih. 

      

Marec 2013 

Učenci so s svojimi fotoaparati prikazali, kako se narava spomladi prebuja. 

  

April 2013 

S fotografi smo se odpravili k obali in slikali raznolike barke. Ker je med letom nastalo veliko 

zanimivih fotografij, so učenci izbrali nekaj najzanimivejših, jih uporabili pri izdelavi ppt-ja in 

svoje fotografije predstavili. 

      

 

Maj 2013 

S fotografi smo se odpravili na obzidje, ki so ga otroci fotografirali iz vseh zornih kotov.  

Učenci so tudi ponovili, kaj smo se naučili v letošnjem letu. 
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Junij 2013 

Učenci so si na računalniku ogledali fotografije, ki so jih slikali skozi celo leto. Izbrali so 

najlepše in jih prilepili na wordov dokument. Pod vsako fotografijo so napisali, kaj predstavlja 

ter jo opisali. 

 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE POKRAJINE 

Oktober 2012 

Učenci so spoznavali različna zelišča, jih nabirali ter izdelovali solni peeling iz soli, oljčnega 

olja, ter različnih dišavnic (rožmarin, sivka, melisa …).  

November 2012 

Učenci so pripravljali čajne mešanice (iz kamilice, lipe, mete, bezgovih cvetov …) ter prirejali 

čajanke, nabirali zelišča (npr. lovor, rožmarin)  in  jih sušili ter z barvami za steklo barvali 

kozarce, v katere so nato shranili zelišča. 

 

  

 

December 2012 

 

Učenci so skrbeli za šolski zeliščni vrt, priredili čajanko, barvali kozarce namenjene hranjenju 

zelišč, pripravljali čajne mešanice ter sirupe iz zelišč,  izdelovali dišavne krogle in namizne 

aranžmaje ter preko spleta in knjig raziskovali uporabnost zelišč in dišavnic … 
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April 2013 

Preko spleta ter knjig smo raziskovali uporabnost sredozemskih zelišč in dišavnic (zdravilni 

učinki, uporabnost v kulinariki, njihov dekorativni pomen ...). V lončke smo sejali različna 

zelišča (majaron, timijan, česen …) ter zanje pridno skrbeli. 

 

Maj 2013 

V mesecu maju smo nabirali vrsto zelišč: jagodne liste, liste robide, bezgove cvetove. Zelišča 

smo posušili in iz njih pripravili čajno mešanico. Najbolj nas je navdušilo nabiranje bezgovih 

cvetov v Fiesi, saj smo iz njih pripravili tudi odličen, osvežilen bezgov sirup.  

    

 

V tem mesecu smo obiskali tudi lekarno v Piranu ter spoznali različne čaje, tinkture in kreme. 

Farmacevt v lekarni nam je lekarno prijazno razkazal ter nam odgovoril na vrsto vprašanj.  

- Kakšne zeliščne izdelke lahko ljudje pri vas kupujejo? 

Ljudje lahko pri nas kupujejo različne čaje oz mešanice čajev proti glavobolu, za zniževanje 

holesterola, za manjši krvni pritisk ter zniževanje sladkorja v krvi, za pomirjanje. Šipek je npr. 

bogat z vitaminom C, kamilica pomaga proti glavobolu, žajbelj uporabljamo za izpiranje ust … 

Potem so tu različne tinkture npr. iz regrata, artičok, pa sirupi in  naravne kreme in mazila.  
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Seveda pa je potrebno vedeti, da zeliščni čaji učinkujejo le, če je težava manjša, ko pa je 

težava večja, je potrebno obiskati zdravnika. Obstajajo tudi pripravki iz zelišč (npr. različne 

tablete, kapsule), ki imajo močnejše učinke in  te lahko jemljemo le po posvetu z zdravnikom 

ali farmacevtom. 

 

 

- Kaj so glavni vzroki, da ljudje po njih posegajo? 

Zdravljenje z zdravilnimi rastlinami je staro toliko kot samo človeštvo. Že iz starih časov je 

znano, da imajo nekatera  zelišča zdravilno moč. O tem je bilo veliko raziskanega in seveda 

ljudje radi posegajo po zeliščih pripravkih, saj so naravna. 

 

-  Kakšne informacije zanimajo kupce, ko kupujejo pripravke iz zelišč? 

Kupce zanima zlasti, zakaj se posamezni pripravki uporabljajo ter kakšna je učinkovitost 

pripravkov iz zelišč … Ljudje so vedno bolj ozaveščeni o ugodnih učinkih pripravkov iz 

zdravilnih zelišč. Največ povpraševanja je po čajih in sirupih.  

 

 

 

Junij 2013 

V sredo, 5. 6. 2013, nas je obiskala gospa zeliščarka iz društva Anbot. Prinesla nam je vrsto zelišč, ki 

smo jih vonjali ter spoznavali njihove učinke: šetraj, bodeča neža, ognjič, smilj … Veliko zelišč smo 

spoznali že v okviru prejšnjih delavnic o zeliščih, z drugimi pa smo se prvič seznanili.  

Z gospo zeliščarko smo izdelovali  muce iz blaga, ki smo jih polnili z dišavnicami. Te tople, dišeče muce 

so se nam vsem zelo prikupile.  

ZA GOSPO ZELIŠČARKO SMO PRIPRAVILI NEKAJ VPRAŠANJ: 

- Kdo vas je navdušil za zeliščarstvo? 

Po poklicu sem medicinska sestra in sem se vedno usmerjala k naravnim pristopom 

zdravljenja. Sedaj, ko sem upokojena, imam veliko več časa in se lahko ukvarjam s hobijem, ki 

me razveseljuje – zeliščarstvom. 

- Ali kakšna zelišča tudi gojite, katera? 

Zelišča gojim na svojem vrtu, nekatera nabiram tudi v naravi. Zelišča sušim: dam jih v šopek, 

ki ga obrnem na glavo. Nekatera zelišča sušim tudi na mreži. 



 14/72 
 

- Kaj pripravljate iz zelišč? 

Zelišča uporabljam za pripravo eteričnih olj, za čaje, kot dišavnice … Seveda pa moramo 

zelišča, ki jih nabiramo, dobro poznati. Nekatera so lahko strupena, zato je potrebno biti 

previden. 

   
 

  

 

Za konec še nekaj komentarjev učencev o delavnici:  

HANA, 1. a: Na delavnici mi je všeč , ker barvamo kozarčke ter pripravljamo dober čajček. 

NIK, 5. a: Všeč mi je bil 'peeling', ki smo ga naredili iz soli in zelišč.  

DAVID, 5. a: Uživam v nabiranju zelišč ter pripravi osvežilnih sirupov! 
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DARIJAN, 2. a: Delavnica mi je zelo všeč, saj sem veliko izvedel o zdravilnih učinkih zeliščih, 

naredil muco, ki me doma greje … 

 

 

MATEMATIKA JE VSEPOVSOD 

Oktober 2012 

Učenci so iskali rešitve matematičnih ugank in se preizkušali v reševanju  različnih besedilnih 
nalog. 
 
November  2012 
Učenci so preko spleta in učnih listov reševali naloge, vezane na logiko. 
 
December 2012 

Učenci so reševali virtualne naloge preko e-table, v dvojicah so z dominami iskali različne 

kombinacije računov ter igrali tombolo. 

Januar 2013 

V tem mesecu so otroci bolje spoznali pravila razvrščanja. S konkretnim materialom so 

razvrščali predmete po eni, nato po več lastnostih. Postavili so se tudi v vrsto in ugotavljali, 

kdo izmed njih je višji in kdo nižji. Vajo so ponovili s predmeti, ko so jih našli v razredu. 

KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK 

Januar 2013 

Učenci so predstavili običaje, šege in navade njihove regije oz. države, od koder prihajajo, ter 

reševali vprašalnike o kulturni raznolikosti. Priloga 8 – vprašalnik o kulturni raznolikosti  

V okviru delavnice so si ogledali francosko otroško komedijo ter spoznali kulturne in naravne 

značilnosti Francije. 

Februar 2013 

Prvo februarsko srečanje je bilo namenjeno  spoznavanju pustnih šeg v Sloveniji in po svetu.  

Na drugem srečanju je potekala zanimiva predstavitev Bolgarije. Učenci so prisluhnili 

bolgarski pravljici o Medvedu in drvarju ter poskusili tradicionalno bolgarsko jed – BANICA 

(jed, narejena iz plasti vlečenega testa z nadevom iz jajc in belega sira ali skute). Izvedeli so, 

kakšne šege in navade imajo v Bolgariji - kako praznujejo pust, kako se obdarujejo ob novem 

letu, se naučili nekaj osnovnih besed v bolgarščini ter spoznali znamenitosti Bolgarije. 
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uprizoritev pravljice                                                               banica 

    

V pozdrav pomladi si ljudje podarjajo z belo in rdečo nitko dvojno prepletene cofke oziroma 

lutke, ki jim rečejo martenka ali martenica.  

Marec 2013 

Učenci so si v okviru aktivnosti ogledali film Bébé(s), ki govori o življenju malčkov na štirih 

koncih sveta: na Japonskem, v Mongoliji,  ZDA in Nambiji (Afrika). 

      

MARK, 1. a: Presenečen sem bil, ko sem videl, kako drugače od nas živijo otroci drugod po 

svetu.  

Ker se je približeval velikononočni čas, smo priredili tudi delavnico, namenjeno spoznavanju 

velikonočnih šeg in običajev pri nas in po svetu.  

April 2013 

Prvo aprilsko srečanje je bilo namenjeno predstavitvi Rusije. Učenci so izvedeli, da je Rusija 

največja država na svetu (površina države obsega 17.075.400 km²) ter država z najnižjo 

http://www.kinoptuj.si/wp-content/uploads/2011/06/otrocicki.jpg
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=film bebes&source=images&cd=&cad=rja&docid=dV-9ajwYQd-08M&tbnid=tzXaiHxXHScNzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lci.tf1.fr/cinema/films/bebe-s-4741385.html&ei=HPM-UdL_Co7dsgbhzYDQCQ&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEgbAjSPZIUEPSPih1cMIIHeJQ4HQ&ust=1363166352766854
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izmerjeno temperaturo (-71 stopinj). Nato so prisluhnili ruski pravljici, izvedeli, od kod prihaja 

Dedek mraz, ter poskusili tradicionalno rusko jed –PIROG: pita).  

V okviru dejavnosti Kulturna raznolikost so si učenci ogledali tudi indijski film Tahan (film 

pripoveduje o 8-letnem dečku, ki živi z dedkom, materjo in starejšo sestro v indijskem 

Kašmirju, ki ga pretresajo revščina ter vojni spopadi) ter spoznali življenje v Indiji.  

      

Maj 2013 

Učenci so spoznali Češko (njene naravne in kulturne značilnosti) ter si ogledali češki lutkovni 

film Kdo ima danes rojstni dan. Po ogledu filma so izdelali prstne lutke ter pripravili pravo 

lutkovno predstavo.  

Junij 2013 

Učenci so spoznali značilnosti slovenskih pokrajin, plesali slovenske ljudske plese ter peli 

ljudske pesmi. Spoznali so tudi zanimivosti Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Turčije.  

  

makedonska jed: PASTRALAJLIJA   - jed iz kvašenega testa, jajc in prekajene slanine 

          

učenci se učijo plesati 'bosansko' kolo 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=VfFfpTKYDdk0FM&tbnid=E51WJ8OoBBeDBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://blog.yah.in/2008/09/04/tahaan-disputes-affect-child-psychology/&ei=CDfTUZWbJsnm4QTIlYHoCg&psig=AFQjCNGHYzbKiNLDOfZEorobBZxKmIuUhA&ust=1372883080658060


 18/72 
 

     

ročna dela ter posodice iz BiH 

SLOVENSKO; ITALIJANSKO; ANGLEŠKO? 

Januar 2013 

Učenci so obiskali Muzej podvodnih dejavnosti, kjer so si ogledali potapljaško opremo, 

izvedeli, kako je narejena notranjost podmornice ter izvedeli  zanimivosti o slovenskem 

potapljanju in njegovi zgodovini. Svoje vtise so prikazali v obliki plakata. 

     

Februar 2013 

Učenci so obiskali Pomorski muzej Piran, kjer jim je bila predstavljena pomorska zgodovina v 

treh jezikih. Nato so v šoli izdelali svoje barke iz das mase. 
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Marec 2013 

Učenci so bili na Sviščakih. Razdeljeni v dve skupini so se sprehajali po zimski idili. Prva 

skupina je v treh jezikih poimenovala vse zimske športe, druga pa opremo za zimske športe.  

Obe skupini sta naredili snežaka. 

 

April 2013 

Z učenci smo si ogledali piransko društvo ANBOT, kjer so videli, kako člani društva stare 

predmete prenovijo in jih povrnejo v življenje.  

     

Maj 2013 

Učenci so si vodeno ogledali Tartinijevo hišo. Reševali so tematske delovne liste, iskali 

informacijo o skladatelju ter v treh jezikih uprizorili starinsko večerjo. 
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Junij 2013 

Učenci so si vodeno ogledali vseh sedem piranskih mestnih vrat in izvedeli zanimive podatke 

o njihovi zgodovini. Po ogledu smo se odpravili na obalo, kjer so poiskali kamne različnih 

velikosti ter jih prebarvali s tempera barvami. 

    

BARVE OKOLI NAS 

Januar 2013 

Učenci so se seznanili z zakonitostmi mešanja barv, spoznali posebnosti bele, sive in črne 

barve ter spoznali simbolni pomen barv. 

Februar 2013 

 Učenci so izdelali svojo mapo v izbrani barvi ter vanjo lepili sličice in risbe.  

 

HANA, 1. a: Izdelava mape je bila zelo zabavna! 

DARIJAN, 2. a: Izbral sem si mapo v rdeči barvi, saj mi je ta barva zelo všeč pa tudi veliko 

stvari okoli nas je rdeče barve!  

Marec 2013 

Učenci so ob 8. marcu izdelovali raznobarvne rožice iz krep papirja. V okviru dejavnosti v 

mesecu marcu so iz modelirne mase izdelovali tudi svoj okvir za sliko. Nastali  so pravi barvni 

mozaiki, ki bodo krasili učenčevo sobo ali domačo dnevno sobo. 
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April 2013 

Učenci so se seznanili s tehniko slikanja na svilo ter poslikali svilene rutke v pomladanskih 

motivih. V okviru dejavnosti meseca aprila so učenci izdelovali tudi ogrlice iz das mase.  

   

Maj 2013 

Učenci so na prostem (v Fiesi) risali motive iz narave, kot so: pogled na morje, jezero z 

račkami.  

 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

Marec 

Uvodno srečanje je bilo namenjeno spoznavanju učencev OŠ Cirila Kosmača Piran ter 

partnerske šole Elvira Vatovec. Odpravili smo se na Sviščake, kjer se je vsak učenec predstavil 

drugim učencem. Skupaj smo igrali igre na prostem, peli in tekmovali.  
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April 

Učenci so se preko pravljice 'O opravljivi sraki' seznanili s pojmom 'mediator' ter reševali 

tematske kvize. Oblikovali smo 2 skupini ter se pomerili v igri letalsko tekmovanje (skupina, 

ki je pravilno odgovorila na vprašanje, je lahko metala letalo. Glede na cilj, ki ga je z 

metanjem letala dosegla, je zbrala različno št. točk: 0, 10 ali 20 točk. Tista skupina, ki je na 

koncu imela največ točk, je zmagala). V okviru delavnice je potekal tudi pogovor o dobrih 

navadah. Učenci so pripravili predloge, kako odpraviti slabe razvade.   

 

 

Maj 

Izvedli smo delavnice na temo čustev: Učimo se o pomenu čustev ter Kako lahko ubesedimo 

svoja čustva. V okviru delavnic so učenci izdelovali čustvene lutke, se poskusili v 

sprostitvenih igrah ter igrali igre vlog.  

  

Junij 

Junijska vrtstniška mediacija je bila namenjena gradnji zaupanja in sodelovanja med učenci. 

Tako smo se na prvi junijski delavnici odpravili na Bonifiko, kjer so učenci igrali igre na 

prostem. Drugo srečanje smo namenili pohodu (iz Strunjana v Izolo ter nazaj).  
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PREVENTIVA PRED NASILJEM 

Dejavnosti namenjene preventivi pred nasiljem so bile izvedene v maju in juniju. Z učenci 

smo se pogovorili o tem, kaj vse je nasilje. Opisovali so svoje izkušnje glede nasilja med 

vrstniki, govorili so o čustvih. Prebrali smo več poučnih zgodbic o drugačnosti, ustrahovanju, 

konfliktnih situacijah in reševanju le teh, pri čemer so tudi sami vedno komentirali različne 

situacije in njihovo nasilno in nenasilno oz. konstruktivno reševanje. Večkrat smo v parih 

izvedli igre vlog. Za zaključek so večinoma tudi ustvarjali: izdelali so npr. maske z izrazi 

različnih čustev, izrezali in pobarvali pisane slončke – Elmerjeve vrstnike, ali pa so likovno 

upodobili svoje najljubše junake iz zgodb. Ogledali smo si lutkovni film pri čemer so učenci 

kasneje izdelali tudi svojo lutko. 

   

  

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 

OKTOBER 2012 

Izdelovali smo čarovniške klobuke in metle ter se zabavali.   
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Obiskali smo tudi akvarij v Piranu. 

 

DECEMBER 2012 

V okviru aktivnosti, ki  so jih organizirali Društvo meščanov mesta Piran, Društvo prijateljev 

mladih Piran, Občina Piran, ZKD Karol Pahor Piran in OI JSKD Piran, je OŠ Cirila Kosmača Piran 

izvedla praznično delavnico na Tartinijevem trgu. 

 

Odpravili smo se tudi na Sviščake. Tam smo se igrali na snegu, se pomerili  v štafetnih igrah 

na snegu ter priredili pravi snežni ex-tempore.  

    

Urša, 4. b: Zelo smo se zabavali ter izdelali veliko snežnih skulptur.  
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FEBRUAR 2013 

Učenci so iz modelirne mase izdelali prečudovite ogrlice, iz krep papirja pa vrtnice.   

    

 

Tudi v času zimskih počitnic so učenci obiskali akvarij v Piranu. 

Alex, 1. b: Navdušen sem bil nad morskim bičem ter morsko zvezdo! 

 

V okviru počitniškega pravljičnega tabora so učenci prisluhnili pravljicam (Obuti maček, 

Zvezdica zaspanka) ter upodabljali prizore iz zgodb. Učenci so izdelali tudi svojo lastno 

slikanico. 

 

MAJ 2013 

Učenci so slikali na svilo ter se seznanili s poslikavo na steklo. 

Prisluhnili so tudi slovenski ljudski pravljic Kralj Matjaž in sol ter izdelovali prstne lutke.  
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Pregled dejavnosti na partnerski šoli Elvira Vatovec Strunjan 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE 

Učenci so skrbeli za šolski zeliščni vrt ter nabirali zelišča. V mesecu decembru so izdelovali 

novoletne namizne aranžmaje, slikali na steklo ter prirejali čajanke.  V pomladnih mesecih 

smo se veliko sprehajali, opazovali zelišča in se pogovarjali o njihovi uporabi, pripravili 

bezgov sok ter izdelovali igrače, polnjene z zelišči.  

   

BARVE OKOLI NAS 

Učenci so spoznali zakonitosti mešanja barv,  izdelali svoj okvir za sliko, rožice za mamice, ter 

barvali svilene rutke.  

   

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

Dejavnosti so bile namenjene spoznavanju čustev ter pogovoru, kako lahko svoja čustva 

ubesedimo (jaz sporočila). V okviru aktivnosti smo spodbujali medsebojno sodelovanje ter 

organizirali  pohod z učenci OŠ Cirila Kosmača Piran. 
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POLETNE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI : junij – avgust 2013 

Teden želv 

Učenci so spoznali vse tri vrste želv, ki živijo pri nas v naravi: močvirsko sklednico, 

rdečevratko in glavato kareto. Poleg tega so se seznanili tudi z nekaterimi drugimi zanimivimi 

vrstami želv, ki živijo drugod po svetu. Seznanili so se tudi s človekovimi dejavnostmi, zaradi 

katerih je ogrožen njihov obstoj ter aktivno sodelovali v razpravah, kaj lahko storimo za 

njihovo ohranitev. 

Učenci so si ogledali tudi film »Želvino osupljivo popotovanje« ter na temo morja in morskih 

želv tudi sami ustvarjali. 

Zadnji dan smo dejavnost zaključili s pohodom do jezer v Fiesi. Ogledali smo si značilni 

življenjski prostor močvirske sklednice, ki pa je med našim obiskom žal nismo uspeli videti. 

Ogledali pa smo si nekatere druge organizme, ki živijo v tem okolju skupaj z želvami. 

 

Teden iger 

Ob športnih igrah smo razgibali svoje telo, ob didaktičnih družabnih igrah pa tudi svojega 

duha in možgančke.  

Posvetili smo se štafetnim igram, igram z žogo ter socialnim igram  kot so zrcaljenje, 

dramatizacije, igre vlog ... Ko smo se utrudili ali je postalo prevroče, smo se posvetili 

družabnim namiznim igram kot so Človek ne jezi se, Enka, Naseljenci otoka Katan, Monopoli 

… Ustvarili smo tudi nekaj svojih družabnih iger in jim določili pravila.  

Aleksander, 4A: Teden je bil zabaven in razgiban. Zavzeto smo navijali za svojo skupino in se 

veselili zmag, a tudi poraze smo znali lepo sprejeti.  

   

Izdelajmo svoj herbarij 

Učenci so spoznali herbarij, izvedeli čemu je namenjen ter kako se ga izdela. Nabirali so cele 

zeljnate rastline, jih očistili, vstavili v pole časopisnega papirja ter obtežili, da se posušijo. S 

pomočjo slikovnih določevalnih ključev in druge slikovne literature, so določevali vrste in si 

zapisovali njihova imena. Vsak dan so, poleg novo nabranih rastlin, poskrbeli tudi za menjavo 

časopisnega papirja rastlin od prejšnjih dni. 
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Večino časa nam je vzelo nabiranje in določanje rastlin ter njihova priprava na sušenje. 

Nabrane rastline so tudi narisali in tako utrdili znanje o značilnih lastnostih posameznih vrst. 

Za vse nabrane rastline so na koncu izdelali herbarijske pole, opremljene z njihovimi imeni, 

datumom in krajem nabiranja ter seveda svojim podpisom. Vanje so vstavili posamezne 

rastline in jih odnesli domov. Poleg celih rastlin so učenci nabrali in posušili tudi liste različnih 

dreves, iz katerih so na koncu s tehniko kolaža upodobili poljubne živali. 

    

Končni rezultat so bile, poleg novo pridobljenega znanja in veščin, lično urejene herbarijske 

pole in kolaži iz posušenih listov. 

 
Teden malega umetnika 

Teden je bil posvečen ustvarjalnosti. Učenci so izdelovali lasten unikatni nakit, se seznanili z 

zgodovino pričetkov risanja na prostem ter na Tartinijevem trgu risali piranske motive, v Fiesi 

pa motive iz narave. Obiskali smo mestno hišo v Piranu ter veliko izvedeli o slovitem 

beneškem slikarju Domenicu Tintorettu. Seveda tudi glasbenega ustvarjanja ni manjkalo.  
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Raziskujem naravo 

Z učenci smo najprej ugotavljali našo neločljivo povezanost z naravo, in sicer tako, da smo 

iskali podobnosti med nami in njenimi različnimi deli ter na kakšen način so ti deli koristni za 

človeka. 

 

Obstaja tisoč razlogov, zakaj je potrebno naravo ohranjati. 

Odšli smo v naravo, kjer smo se jo učili doživljati oz. opazovati z vsemi čutili: z zaprtimi očmi 

smo poslušali njene zvoke in nato tekmovali kdo jih je zaznal več. Ko smo objeli drevo, smo 

spoznali, da ni tako hladno kot kamen. 

Pri piranskih tabornikih rodu Sergeja Mašere, smo se od njihovih vodnikov naučili vezanja 

različnih vozlov ter postavljanja šotorov. Pogovarjali smo se tudi o drugih spretnostih in 

veščinah, ki se jih učijo na svojih srečanjih ter še posebej na poletnih taborih. Predstavili so 

nam tudi Morsejevo abecedo in vsak od nas si je v njej nato izpisal svoje ime. Za konec pa 

smo se na njihovem tabornem prostoru igrali skrivalnice. 
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Taborniška vodnika Mojca in Miha, oba bivša učenca naše šole, sta nas med drugim naučila 

postaviti šotor in vezanja različnih vozlov. 

Lotili smo se tudi raziskovanja talnih živali. S pomočjo plastičnih lončkov smo izdelali pasti za 

talne živali, v katere smo kot vabo nastavili koščke sira. Naslednji dan smo si ogledali ujete 

živali, ki smo jih nato spustili nazaj v naravo. Opazili smo tudi, da sta bili dve pasti odprti, sir 

pa je izginil. Predvidevamo, da nam jo je zagodel jež, ki živi v šolskem parku. Razpravljali smo 

tudi o tem, kaj vse počno talne živali v tleh in ugotavljali njihovo pomembnost pri tvorbi 

prsti. 

Učenci so izvedeli tudi kaj in kateri so obnovljivi viri energije ter s pomočjo lup ugotavljali, da 

je sončeva energija precej večja kot so predvidevali. V koščke suhega lubja dreves so nekateri 

s pomočjo lupe tudi izžgali svoja imena. Izvedeli so tudi kako nastanejo nekateri naravni 

pojavi, ki so jim do sedaj predstavljali uganko. 

 

Nastavljanje sira v past za talne živali. 

 

 

Spoznavanje sončeve energije. 
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Ker smo spoznavali, da je narava za vse nas velik zaklad, smo de seveda lotili tudi iskanja 

skritega zaklada. S pomočjo navodil smo v šolskem parku še podrobneje spoznali naravo, na 

koncu pa je prav vsak prišel tudi do svojega zaklada. 

 

Teden v starem Piranu 

V tem razgibanem tednu smo si skušali ustvariti sliko življenja v starem Piranu nekoč. Na 

sprehodu skozi Piran smo si ogledali najstarejše in slikovite stavbe. Učenci so izvedeli, da so 

pred skoraj 2000 leti na tem območju živeli tudi Rimljani ter da so mesto Piran (kakor tudi 

ostala obalna mesta) Benečani obvladovali kar 600 let (od 13. do 19. stoletja), o čemer 

zgovorno pričajo piranske zgradbe (npr. Benečanka s tipično beneško zašiljenimi okni, cerkev 

sv. Jurija z zvonikom, ki je kopija zvonika cerkve sv. Marka v Benetkah …).  S pomočjo članov 

društva Anbot smo preizkusili nekatere rokodelske spretnosti in spoznali stare predmete.  

Obiskali smo Mestno knjižnico Piran ter poiskali stare mestne legende. V Pomorskem muzeju 

Piran pa smo si ogledali stare predmete in spoznali zgodovino pomorstva.  Pod vtisom 

pričevanj o prekrasnih mozaikih, ki so nekoč krasili stare rimske vile, so učenci izdelali tudi 

svoj mozaik.  

  

sprehod po Piranu                            obisk društva ANBOT        mozaik 

Pravljično gledališki teden 

Še vedno polni vtisov o življenju v starodavnem Piranu in njegovih legend, smo v pravljično-

gledališkem tednu preizkusili svojo ustvarjalnost. Učenci so si izmislili čisto svojo zgodbo (oz. 

dodelali že obstoječo pravljico), jo spremenili v kratko gledališko igro, si razdelili vloge ter 

izdelali vse gledališke pripomočke. Pri izdelovali kulise za igro, pripravi kostumov ter 

uprizoritvi igre smo se nadvse zabavali. Z nekaj vajami in popravki  so postale uprizoritve 

boljše in boljše.   
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IGRA 1: TRNULČICA (po Grimmu) 

Pripoved: Nekoč sta živela kralj in kraljica, ki sta si zelo želela otrok, a jih nista mogla imeti.  

Končno se je kralju in kraljici uresničila želja in postala sta starša. Od samega veselja sta 

naredila veliko zabavo, na katero so bili povabljeni vsi pomembneži v kraljestvu. Niti na vile 

nista pozabila! Ker pa so na gradu imeli le 12 zlatih krožnikov, s katerimi  bi jih lahko 

postregli, so povabili le 12 vil, 13. pa izpustili. 

13. vila: Heeeeeeeeeeeeeeee (zavpije). Ker me niste povabili, se bo dekle ob svojem 15. letu s 

kolovratom zbodlo v prst in umrlo! 

Kralj (prestrašeno): Takoj zažgite vse kolovrate v kraljestvu!!!!! 

Pripoved: Deklica je rasla ter zrasla v pravo lepotico. Ko je napolnila 15. let, se je sprehodila p 

o grajskih sobah in zašla v star stolp, kjer je zagledala staro ženičko, ki je s kolovratom 

predla.  

Trnuljčica: Kaj počnete gospa! 

Stara ženička (13. vila): Predem, predem  mlada dama.  Sama sem in to je edino kar  me 

osrečuje. 

Trnuljčica: Prvič vidim kaj takega. Kaj je to! 

Stara ženička (13. vila): Kolovrat, kolovrat … samo to še imam, ta stari kolovrat. Sama  živim 

in to je edino kar  me osrečuje. 

Trnuljčica: Lahko poskusim! 

Stara ženička (13. vila): Seveda, poskusi. 

Pripoved: Ko je deklica poskusila presti, se je zbodla v prst in zaspala. Z njo je zaspalo vso 

kraljestvo (1 minutna tišina). 

Pripoved: Nekega dne je mimo gradu pripotoval princ, ki je slišal zgodbo o Trnuljčici. 

Princ (pogumno): Ne bojim se!!! Presekal bom trnje in rešil Trnuljčico! 

Pripoved: Princ je vstopil v grad, ter prispel do starega stolpa, v katerem je spala Trnuljčica. 

Princ se je sklonil k njej in jo poljubil. Vse kraljestvo se je prebudilo.  Princ in Trnuljčica sta se 

poročila in srečno živela do konca svojih dni.  
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IGRA 2:  CRISTIANO RONALDO  - NEJMAR JUNIOR – ADEL TAARABT 

PRIPOVED: Nekega dne je Cristiano Ronaldo postal najboljša nogometna zvezda. Bil je res 

najboljši in kar z veliko novimi triki. Ampak čez nekaj let je prišel še boljši nogometaš, Nejmar 

Junior. Ronaldo in Nejmar sta se srečala na tekmi Real Madrid vs Santos, na hodniku ob 

vstopu na stadion Santiago Bernabeo in se pomerila v driblingu.  

Cristiano Ronaldo: Jaz sem najboljši! 

Nejmar Junior: Phhhhhh, ti me nisi še niiikoli videl! 

Cristiano Ronaldo: Ti pokažem rabono! 

Nejmar Junior: Ti pokažem hockus pockus! 

Cristiano Ronaldo: Ti pokažem roleto! 

Nejmar Junior: Ti pokažem zajčka! 

Pripoved: Dokler sta si ta dva igralca vse pokazala, je tekma že končala in tako je postal 

najboljši igralec sveta Adel Taarabt. Cristiano Ronaldo in Nejmar sta se še pol dneva tolkla po 

glavi za zamujeno igro …….. 

 Cristiano Ronaldo in Adel Taarabt (v počepu in z glavo sklonjeno proti tlom) : Pa neee!!!! 

Neeeeeee nee neeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Pohodniški teden 

Konec poletja in začetek jeseni je najboljši in najlepši čas za hojo. Vsako jutro smo se 

odpravili na pohod v naravo v okolici Pirana  (Fiesa, Forma viva, Lucan ….), kjer smo uživali v 

razgledih, se igrali ter se nato prijetno utrujeni vračali nazaj v šolo.  

  

  

Resnice in pravljice o zvezdah 

Nihče od nas ob pogledu na temno, zvezdno nočno nebo ne ostane ravnodušen. Prevzame 

nas tako njegova lepota, kot tudi tisoče vprašanj, ki se nam ob tem porajajo. Ljudi je nočno 

nebo prevzelo že v daljni preteklosti in počasi so se izoblikovale različne legende o nastanku 

neba in ozvezdij. 

V tem tednu so učenci vsak dan spoznali legende in pravljice o enem od ozvezdij, in sicer so 

to bila ozvezdja Orel, Labod, Lira, Herkules ter Severna krona. Najbolj jim je bila všeč kitajska 

legenda o nastanku ozvezdja Lira, ki pri njih predstavlja upodobitev zavetnice tkalstva – 

deklice Čih Ni. Za vsako ozvezdje so nato na list z vrisanim značilnim vzorcem zvezd narisali 

podobo tega ozvezdja. 
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Predvsem dekleta je legenda o Čih Ni popolnoma očarala, dečki pa so se s pomočjo Severne 

krone raje prelevili v kralje. 

Ker pa danes vemo, da je resnica o zvezdah nekoliko drugačna, smo se seznanili tudi s pravo 

astronomijo: spoznali smo zvezdne karte, z njihovo pomočjo določali čas sončevega vzida in 

zaida, ter kdaj je določena zvezda najvišje na nebu. Ugotavljali smo v čem se zvezde med 

seboj razlikujejo in da se združujejo v kopice in galaksije. Spoznali smo teleskop in se ob 

fotografijah pogovarjali o tem, kaj vse lahko z njim vidimo na nočnem nebu. Žal smo morali 

pravo opazovanje nočnega neba prestaviti na jesenski čas. Seveda nismo pozabili na svoj 

domači prag, saj smo dodobra spoznali tudi naše Osončje, njegovo zgradbo in značilnosti 

planetov. 

  



 36/72 
 

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

V okviru projekta so v šolskem letu 2013/14 potekale naslednje aktivnosti: 

 TUTORSTVO, 

 ZABAVNA SLOVENŠČINA, 

 JEZIK OKOLJA, 

 BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ S STARŠI, 

 SONCE, VETER IN VODA, 

 SVETLOBA IN SLIKA, 

 ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE POKRAJINE, 

 MATEMATIKA JE VSEPOVSOD, 

 KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK, 

 SLOVENSKO, ITALIJANSKO, ANGLEŠKO, 

 BARVE OKOLI NAS, 

 VRSTNIŠKA MEDIACIJA, 

 PREVENTIVA PRED NASILJEM, 

 BAKTERIJE, 

 TUJERODNE RASTLINE V DOMAČEM OKOLJU ter 

 POČITNIŠKE DEJAVNOSTI. 
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TUTORSTVO 

Učitelji tutorji so spremljali ter vodili učence v manjših skupinah in individualno ter 
organizirali dejavnosti, ki so namenjene razvijanju zdrave socialne mreže posameznika, 
vzpostavljanju pozitivnih medsebojnih odnosov ter učenju dela in življenja v skupini.  

Število udeležencev: 

• 1. razred- 1 udeleženec 

• 3. razred – 2 udeleženca 

• 6. razred –  2 udeleženca 

• 7. razred –  2 udeleženca 

• 8. razred- 5 udeležencev 

• 9. razred – 3 udeleženci 

 
ZABAVNA SLOVENŠČINA 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so prisluhnili najrazličnejšim pravljicam, sestavljali nadaljevanja zgodb ter odigrali 

prizore iz zgodb. Sestavili so tudi čisto svojo zgodbico izdelali kuliso za igro ter zgodbo 

odigrali. Pravljica o kralju in njegovih hčerah. 

 

 

 



 38/72 
 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

V novembru so učenci prisluhnili različnim slovenskim ljudskim pravljicam (Kralj Matjaž, Kako 

je Pavliha Kukca prodal, Peter Klepec, Martin Krpan). Prizore iz zgodb so tudi odigrali. Mesec 

december je bil praznično obarvan, zato so otroci v okviru dejavnosti izdelovali čestitke ter 

vanje zapisovali božično – novoletne želje. Ogledali smo si tudi praznični film o Jelenčku 

Niku.  

 

 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so v okviru dejavnosti spoznali, kaj je strip in kako nastane, sestavili so čisto svojo 
pravljico ter zanjo izdelali kuliso in rekvizite, odigrali zgodbo, prisluhnili pravljici o Lisici in 
medvedu ter sestavili nadaljevanje zgodbe. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so bogatili besedišče ter se učili drug od drugega, ko so zaigrali kratek prizor iz 
pravljice Cesarjeva nova oblačila. 
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KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK 

SEPTEMBER in OKTOBER 2013 

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 vrste 

evropskih držav: Nemčija, Francija, Finska, Estonija, Makedonija …  

    

Hiša pravljic        Mumini lovijo komet        

 

 

Loti in skrivnost mesečevega kamna 

NOVEMBER in DECEMBER 2013 

V mesecu novembru so otroci spoznavali različne evropske države. Preko predmetov, slik, 

glasbe in legend so otroci spoznali Islandijo, Češko, Dansko in Švedsko.  

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.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=NpfHePu8xxrMSM&tbnid=tabiEt1AL2mknM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.revijaobrazi.si/2012/03/stopite-v-hiso-pravljic/&ei=NDj2UtmoI8mQtQb9qoGwAg&bvm=bv.60983673,d.bGQ&psig=AFQjCNEbNYbhFWRgFYTncbZXZPgDeYagNA&ust=1391954351526571
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=4WVBMlPCsINCFM&tbnid=bnYJf_2LoFI70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinodvor.org/spored/muumi-ja-punainen-pyrstotahti-36178/&ei=UDj2UveACM_HtAaV4IDIBA&bvm=bv.60983673,d.bGQ&psig=AFQjCNEfy3eKZRFRbPQ04BhGcxS-QJStMQ&ust=1391954375830501
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=bDn7BoXwpVC2nM&tbnid=0MS_2Q1MDs9tnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinodvor.org/spored/lotte-ja-kuukivi-saladus/&ei=cTj2UpfIOIbbswbp9oCYDQ&bvm=bv.60983673,d.bGQ&psig=AFQjCNFEQpI_Ys1y2k_BvSqL3l83Fs8WJg&ust=1391954409341930
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JANUAR IN FEBRUAR 2014 

V okviru dejavnosti so učenci spoznali Portugalsko, Španijo, razliko med urbanim življenjem 
in džunglo ter Kanado. 

MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so spoznali osnovne značilnosti slovenske Istre. Pogovarjali smo se o materinskem 
dnevu po svetu ter s pomočjo slovarjev poiskali besedo mama v različnih jezikih sveta. Iz 
barvnega papirja so izdelali lične škatlice, ki so jih podarili mamam. Učenci so si ogledali izbor 
istrskih plesov. Slišane melodije so primerjali s sodobno glasbo, ki jo poslušajo v prostem 
času. V aprilu so spoznavali Italijo na zabaven način. Med drugim so večkrat poslušali 
italijansko pesem "Nella vecchia fattoria". 

MAJ IN JUNIJ 2014 

S pomočjo računalnika so učenci spoznali številne države: Veliko Britanijo, Romunijo, Finsko 
in druge. Osredotočili so se na splošne značilnosti držav in izbrskali tudi kakšno zanimivost, 
npr. zgodbo o vampirju Drakuli, ko so raziskovali Romunijo. 
 

SLOVENSKO, ITALIJANSKO, ANGLEŠKO? 

SEPTEMBER in OKTOBER 2013  

V mesecu septembru smo obiskali Turistično informacijski center v Piranu. V mesecu oktobru 

pa so učenci izdelovali razglednice s piranskimi motivi. Obiskali smo tudi akvarij v Piranu- 

  

Turistično informacijski center v Piranu 
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Akvarij Piran 

NOVEMBER in DECEMBER 2013 

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  Piransko obzidje 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Z učenci smo se odpravili v Piran, kjer si je vsak otrok izbral motiv, ki ga bo upodobil. S 
pomočjo pesmic in interaktivnih vaj so utrjevali besedišče v italijanskem in angleškem jeziku, 
preko pesmi ter gibov so utrjevali znanje angleškega jezika. Spoznali smo  društvo Anbot. 

 Društvo Anbot 
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MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so se pripravljali na obisk ateljeja Mozaik z zavzetim izdelovanjem lastnih mozaikov. 

   

Naučili so se pesmico "The wheels on the bus". S tempera barvami so pobarvali ulitke 
beneških mask in jih primerjali med seboj. Spoznali so Giuseppeja Tartinija v italijanskem 
jeziku. Poslušali so nekatere njegove stvaritve in hkrati risali inštrumente. Večina se je 
odločila, da nariše violino. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Obiskali smo atelje Mozaik v Piranu. Že v maju so se učenci lotili zbiranja fotografij in 
plakatov za izdelavo strnjene publikacije SLOVENSKO, ITALIJANSKO, ANGLEŠKO?, ki je izšla v 
mesecu juniju. 

 

 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

SEPTEMBER in OKTOBER  

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 otroci izdelovali tudi medalje za starše.  
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NOVEMBER IN DECEMBER  

Učenci so izdelovali plakate na temo naša čustva. Prisluhnili so tudi vrsti pravljic, ki govorijo o 
prijateljstvu ( Brez tebe že ne, Le kaj bom brez tebe …) in izključevanju (Grdi raček). 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so izdelali prstne lutke iz papirja, jih poimenovali in v nadaljevanju sestavili tekst za 
kratko lutkovno predstavo. Odločili so se, da bodo predstavo odpeli. Preizkusili so se tudi v 
vlogi scenografov. 

         

Prstne muce                                                          Pisanje teksta za uprizoritev 

Učenci so se naučili, da je potrebno sprejemati drugačnost. S pomočjo didaktične igre so 
prišli do spoznanja, kako različni so si med seboj in kako to bogati svet. Poleg tega so 
ugotovili, da dejstvo, da različno zaznavamo svet, pogosto pripelje do konfliktov. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Prebrali smo pravljico o prepiru med hroščkom in komarčkom ter uspešnem posredovanju 
mediatorja (pikapolonice). Učili smo se o pomenu reševanja sporov na miren način. Učenci 
so sestavili kviz in uganke ter nato pripravili oddajo »Popestrimo učilnico«. 

 

JEZIK OKOLJA 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Otroci so v italijanskem jeziku poimenovali kraje, kjer so bili med poletnimi počitnicami ter 
Izdelali barko v origami tehniki. V italijanskem jeziku so poimenovali šolske predmete, gozd 
in gozdne živali. Živali so tudi izdelali. Z otroki smo se pogovarjali o tem, kaj je prijateljstvo 
(l'amicizia). V italijanskem jeziku so opisali svojega najboljšega prijatelja. Opisali smo tudi 
človekovega najboljšega prijatelja (il cane). Izdelali so zapestnice prijateljstva in psa iz tulcev. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so poslušali besedila v italijanskem jeziku: pesem (filastrocca) Giro giro tondo ter med 
pesmijo zaplesali. Poslušali so pravljici Il pipistrello orgoglioso, I tre porcelini, opisali muco v 
italijanskem in slovenskem jeziku (le orecchie, il muso, i peli, i baffi, le zampe ...) ter jo 
narisali. Netopirja, pujske in muco so tudi izdelali. Poslušali so še pravljice o Sneguljčici, Le 
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vacanze di natale in La piccola fiammiferaia. Iz tulcev so izdelali palčke ter božične okraske iz 
raznih materialov. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so v italijanskem jeziku poslušali pravljico Trnuljčica, Tre desideri, Gli eredi in 
Teledipendenza. Barvali so pobarvanke ter iz das mase izdelali ogrlice, iz CD-jev pa podstavke 
za kozarce. Poslušali so pravljico Le due goccioline, I ragni e le formiche in I Il riccio e la lepre. 
Barvali so pobarvanke ter na steklenice lepili časopisni papir ter začeli izdelovati ježka iz 
semen. 

   
 

MAREC IN APRIL 2014 

Otroci so bili oblečeni v pustne maske. Vsak je v italijanskem jeziku povedal, kaj predstavlja. 
Poslušali so poezije za mame v italijanskem jeziku, pravljico Lo scorpione e la lucertola, Che 
gente strana in opisali svoje mame. Končali so ježke iz semen, izdelali lutke ter naredili 
ogrlice za mame. Učenci so poslušali pravljice I colori di Martina, Gretel e la luna, I tre anelli 
in La gallina dalle uova d'oro. Na dvorišču so nabrali kamne in jih pobarvali. Pobarvali so tudi 
steklene posode, kamor so dali svoje pisane kamne. 

   

MAJ IN JUNIJ 2014 

Otroci so poslušali pravljico Al lupo, al lupo, Raperonzolo in Il brutto anatroccolo. Barvali so 
pobarvanke, narisali volka in izdelali svojo račko. Ponovili so vse, kar smo počeli v letošnjem 
letu. Vsak je obnovil pravljico, ki mu je bila najbolj všeč. Izdelali smo plakat: Cosa abbiamo 
fatto quest'anno (Kaj smo počeli v letošnjem letu). 

 

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ S STARŠI 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so poslušali pravljico Juri Muri v Afriki, Pukec pa Puka in Moj dežnik je lahko balon. 
Pravljice so na kratko obnovili ter jih z lutkami in drugimi izdelki odigrali. Učenci so poslušali 



 45/72 
 

zgodbo o lesenem konju in plišastem zajcu, Kraljična na zrnu graha ter Volk in sedem 
kozličkov. Izdelali smo tudi svojega konja in ga uporabili v različnih pravljicah. 

 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so poslušali pravljice o Robinu Hoodu, Rdeči kapici, Alici v čudežni deželi in Robinsonu 
Crusoeju. Pravljice so obnovili s pomočjo vprašanj ter se oblekli v kostume in pravljice še 
odigrali. Učenci so poslušali pravljico iz knjige Moj prijatelj Piki Jakob, Otok zakladov, Božično 
pravljico ter se  naučili novoletno pesem. Izdelali so medvedke, gusarske rutke, okraske ter 
plesali. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so poslušali pravljico Štiri sestre, poslušali različne pesmi ter povedali katere pravljice, 
ki jim jih pripovedujejo starši, so jim najbolj všeč. Oblačili so se v kostume in pravljice 
odigrali. Učenci so poslušali pravljice Petnajstletni kapitan, Kralj Matjaž ter Janček ježek. 
Izmislili so si svoje pravljice, se oblačili v kostume in pravljice odigrali. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Otroci so poslušali ljudsko pravljico Dobra in slaba sestra. V pravljici je dobra sestra 
predstavljala požrtvovalno mamo. Tudi otroci so opisali svoje mame. Nato so dobili trši 
barvni papir in lepilo. Za svoje mame so izdelali več pisanih rož, ki so jim jih podarili ob dnevu 
žena. Odigrali so tudi pravljico o princeskah, ki so jo napisali sami, poslušali so ljudske 
pravljice in si izmislili še pravljico Neprespana noč. 

 

Otroci so poslušali pravljico Piko dinozaver. Opisali so svojo najljubšo žival ter si izmislili 
pravljico Moja dogodivščina z dinozavrom. Pravljico so zapisali na list. Nato so izdelali lutke 
dinozavrov ter pravljico odigrali. 
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SONCE, VETER IN VODA 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

V uvodu so učenci ob pogovoru, zgodbicah in slikah spoznavali razlike med obnovljivimi in 
neobnovljivimi ter čistimi in nečistimi viri energije. Ugotavljali so uporabnost elektrike in 
spoznali, kako človek izkorišča energijo vetra. Sami so izdelali vetrnice in vodno kolo, naredili 
enostavne soline ter ob vsem tudi likovno ustvarjali. 

  

 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so na spletni strani reševali kviz o energiji in njenem pridobivanju. Izdelali so 
enostavno čistilno napravo za vodo. Na slikah so iskali možne obnovljive vire energije in 
ugotavljali, na kakšne načine in za kaj bi jih lahko uporabili. Sami so izdelali vsak svojega 
enostavnega zmaja, ki so ga nato doma spuščali na prostem. Izdelali so tudi enostavno 
baterijo iz žice, folije, kovancev in slane vode. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Pogovarjali smo se o času in njegovem merjenju, učenci pa so izdelali svoje sončne ure. 
Razpravljali smo o odpadkih in njihovem ločevanju, ter si na to temo ogledali tudi risani film. 
Učenci so iz namočenega in zmletega časopisnega papirja izdelali nov papir. Spoznali so 
didaktično interaktivno spletno stran »Modri Jan«, ki je namenjena izobraževanju o 
obnovljivih virih energije in njeni smotrni rabi. Tu so zasadili pridelke na svoji kmetiji, si 
ogledali različna okolja in igrali didaktične interaktivne igre. 
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MAREC IN APRIL 2014 

Pogovarjali smo se o sončevi energiji. S pomočjo lupe so na lastni koži občutili njeno moč in 
ugotovili, da lahko z njeno energijo celo žgemo papir in les. Iz kartona in balona so izdelali 
prava mala vozila na zračni blazini. Izdelali so vsak svoj vetrokaz, telefon iz lončkov in vrvice 
in opazovali demonstracijo letenja s pomočjo vročega zraka. Govorili smo o stisljivosti plinov 
in si s pomočjo računalniškega videa ogledali nekaj primerov. Izdelali so vsak svojega 
kartezijskega potapljača in z njimi priredili tekmovanje v hitrostnem potapljanju. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Učenci so igrali didaktično interaktivno računalniško igrico, pri kateri so morali v svojem 
virtualnem domu poskrbeti za čim manjšo porabo energije. Z opazovanjem laserskega žarka, 
ki potuje skozi prizme in leče, so spoznali lom svetlobe in sklepali o problemu ribičev, ki lovijo 
iz čolna s harpuno. Iz vrečke in vrvice so naredili svoja padala in jih nato preizkusili z balkona 
šolske avle. 

 

SVETLOBA IN SLIKA 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so ugotavljali, da Zemljo osvetljuje Sonce, spoznali razliko med svetilom in 
osvetljenim telesom ter za njih našli primere iz vsakdanjega življenja in narave. Ugotovili so, 
zakaj Sonce na Zemlji sveti močneje od ostalih zvezd, izvedeli kaj so ozvezdja, poslušali 
pravljice o tem, kako so ozvezdja Delfin, Lira in Heraklej prišla na nebo ter jih tudi narisali. 
Ugotavljali so, kako nastane senca. Spoznali so zgradbo Osončja in nekatere njegove 
zakonitosti. Spoznali so tudi zgradbo in delovanje fotoaparata. Z zanimanjem so si ogledali 
tudi analogni fotoaparat in film – negativ in diapozitiv, ki ju večinoma sploh ne poznajo več. 
Fotografirali so iste motive z različnimi nastavitvami in ugotavljali razlike med nastalimi 
fotografijami. Spoznali so tudi zgradbo in delovanje zrcalnega teleskopa. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so spoznali kako planeti in lune krožijo v Osončju ter kako nastaneta Sončev in Lunin 
mrk. O tem so naredili tudi računalniško predstavitev. Spoznali so vrtljivo zvezdno karto in 
njeno uporabo. Spoznali so, kaj so zvezdne kopice, meglice in galaksije ter si jih tudi ogledali 
na posnetkih. Poslušali so pravljice o tem, kako so ozvezdja Pegaz prišla na nebo ter jih tudi 
narisali.  

Na sprehodu po Piranu smo se naučili fotografiranja panoramskih posnetkov, prenosa 
posnetkov iz fotoaparata v računalnik ter se preizkusili v obdelavi fotografij z računalniškim 
programom Picasa. Ob drugi priložnosti smo se posvetili fotografiranju detajlov, ob čemer so 
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spoznali tudi makrofotografijo. Skupaj smo sestavili oz. postavili šolski teleskop in izvedli 
dnevno opazovanje bližnje okolice. S starši so učenci zvečer prišli na slikovno predavanje o 
astronomiji in nočno opazovanje neba, a slednjega zaradi slabega vremena ni bilo možno 
izvesti. 

  

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so računalniško obdelali svoje fotografije detajlov. Posvetili so se tudi fotografiranju 
portretov in njihovi računalniški obdelavi.  

Spoznali so ozvezdji Orion in Perzej, poslušali pripovedke o tem, kako sta prišla na nebo, in 
na to temo tudi likovno ustvarjali. Ogledali so si dokumentarni film »Zemlja naš dom« s 
čudovitimi posnetki iz zraka. Pogovarjali smo se o nastanku Zemlje in Lune in si o tem 
ogledali tudi dokumentarni film. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so spoznali ozvezdja Lev, Rak, Berenkini kodri in Veliki medved, poslušali pripovedke 
o tem, kako so prišli na nebo in na to temo tudi likovno ustvarjali. S pomočjo demonstracij so 
spoznali lom in odboj svetlobe ter pomen teh pojavov za daljnoglede, fotoaparate in druge 
optične naprave. Ogledali so si tudi fotografsko razstavo z motivi Pirana, ki jih je ustvarila 
nemška avtorica. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Pri fotografiji so spoznali, kaj je zlati rez in nato na sprehodu po Piranu fotografirali poljubne 
motive, kjer so zlati rez upoštevali pri kompoziciji. Kombinirali so klasične in digitalne tehnike 
pri umetniškem ustvarjanju, tako da so svojo narisano sliko s pomočjo optičnega čitalca 
pretvorili v digitalno obliko in jo nato še računalniško obdelali. 
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ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE POKRAJINE 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Z učenci smo se pogovarjali o tem, kaj so zdravilna zelišča, kaj dišavnice, kako jih 
uporabljamo in kako pripravljamo. Povedali so, katera zelišča poznajo. Spoznali so šolski 
zeliščni vrt, zanj poskrbeli ter spoznavali vonje svežih in posušenih zelišč in dišavnic. 
Spoznavali so tudi zelišča, ki pri nas ne rastejo. Na temo zelišč so tudi likovno ustvarjali. 
Posvetili smo se spoznavanju posameznih znanih zelišč – njihovega videza kot tudi delovanja 
in načina uporabe. Tako so spoznali meto in bezeg. Skuhali smo si tudi metin in bezgov čaj. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Podrobneje smo spoznali, nabirali in posušili rožmarin, žajbelj in lovor ter izdelali zeliščno 
kopalno sol. Podrobneje smo spoznali tudi žajbelj, veliko koprivo in sivko. Skuhali smo si 
rožmarinov, žajbljev, koprivin in sivkin čaj. Učenci so vsako zelišče narisali na liste in zraven 
napisali njegove značilnosti in uporabo. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Z učenci smo se lotili spoznavanja zelišč z drugih celin. Spoznavali smo njihova rastišča in 
pokrajine v katerih rastejo, njihovo uporabnost oz. učinkovanje ter načine njihove uporabe. 
Pripravili smo si čaje iz teh rastlin in spoznali posebnosti in zanimivosti povezane s temi 
zelišči. Tako so učenci spoznali zeleni čaj in njegove plantaže na Šrilanki, japonski zeleni čaj 
»kukicha«, južnoafriški grm »honeybush« in njegovega sorodnika rdeči grm, iz katerega 
bušmani pripravljajo čaj rooibos. Spoznali so tudi južnoameriško drevo »yerba mate« in mate 
čaj.  
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MAREC IN APRIL 2014 

Na koncu smo popotovanje s čaji zaključili v Sloveniji in si pripravili čajno mešanico iz 
sedemnajstih zelišč. Skupaj smo ugotovili, da imamo v Sloveniji zelišča, ki so zagotovo med 
najboljšimi v svetu. Učenci so spoznali setveni koledar in ugotavljali, kdaj bi morali saditi 
zelišča, ki bi jih želeli imeti na svojem vrtu. Obiskali smo vrtove pod Belim Križem, kjer smo si 
ogledali, katera zelišča in druge rastline sadijo ljudje na vrtove in katera že cvetijo. Opazovali 
smo tudi rast in cvetenje zelišč na šolskem zeliščnem vrtu. Učenci so uredili svoje zapiske o 
zeliščih in liste zvezali skupaj v knjižico.  

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Nabirali smo cvetove marjetic, regrata, bezga in ognjiča, jih posušili in se poučili, kakšni so 
njihovi učinki in uporaba. Na šolskem vrtu so učenci nabrali tudi meto. Iz vseh teh posušenih 
zelišč smo si nato skuhali čaj. Preostanek posušenih zelišč so si učenci zavili v lične vrečke in 
jih odnesli domov. Iz morske soli, eteričnih olj in cvetov sivke so učenci naredili kopalno sol 
za pomirjujočo kopel za svoje mamice. 

 

MATEMATIKA JE VSEPOVSOD 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Ugotavljali smo, kje vse v vsakdanjem življenju uporabljamo matematiko in kot zanimivost 
izračunali, kolikokrat se nam v življenju skrči srce, koliko nam v enem letu zrastejo nohti in 
podobne račune. Učenci so reševali teste iz prostorske predstavljivosti, se igrali matematične 
miselne igre ter spoznavali vzorce v naravi in tiste, ki jih ustvarjamo ljudje ter vzorce tudi 
risali. Ob tem so spoznali tudi indijsko umetnost izdelave vzorcev – rangoli. 
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NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so nadaljevali z risanjem rangoli vzorcev. Seznanili so se tudi s Fibonaccijevim 
zaporedjem in njegovo spiralo. Spoznali so se s primeri Fibonaccijeve spirale v naravi in 
spiralo tudi sami narisali. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so poslušali zgodbo o Tezeju in minotavru, se pogovarjali o labirintih in se nato tudi 
sami preizkusili v risanju labirintov, ki so jih nato tudi reševali. Reševali so kviz na temo 
ravninske geometrije. Posvetili so se tudi merjenju višin, mas in obsegov vrstnikov ter se 
naučili vpisovanja podatkov v preglednico in spoznali različne oblike diagramov. Spoznavali 
so razlike med liki in telesi, narisali mrežo kocke, jo pobarvali, izrezali in sestavili oz. zlepili 
skupaj. Na enak način so naredili tudi kocko, tetraeder in štiristrano piramido. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Kot zadnjega med telesi so učenci naredili še oktaeder. Nato so se seznanili s koordinatnim 
sistemom in kako na njem označimo oz. zapišemo točke. Po navodilih z vrednostmi točk so 
nato s pomočjo koordinatne mreže narisali diplodoka, T-rexa in masko vesoljca.  

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Učenci so igrali računalniške interaktivne, matematične igre na temo geometrije in 
aritmetike. Na željo učencev, smo se vrnili tudi na risanje vzorcev, le da so si tokrat vzorce 
izmišljevali sami. Za konec smo priredili še tekmovanje v zanimivih logičnih ugankah. 

 

BARVE OKOLI NAS 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so spoznali sestavo sončeve svetlobe. Poslušali so zgodbo o mavrici, pripovedovali o 
svojih srečanjih z mavrico. Spoznali so razlike med učinki seštevalnega in odštevalnega 
mešanja barv. Razpravljali so o svojih najljubših barvah. Seveda so veliko tudi likovno 
ustvarjali. Preizkusili so se v »oblačenju« papirnatih likov fantov in deklet, pri čemer so 
preizkušali različne barvne kombinacije. Iz kartona in lesa so izdelali enostavne vrtavke, na 
katere so pritrdili različne barvne kombinacije in vzorce, ter opazovali učinke ob vrtenju. 
Izdelali so tudi barvni načrt narisa svoje sobe, kot bi jo sami želeli pobarvati. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so s tempera barvami s pomočjo treh osnovnih barv narisali barvni krog s primarnimi, 
sekundarnimi in terciarnimi barvami in ponovno s pomočjo računalniškega monitorja in lupe 
ugotavljali razliko med pravili odštevalnega in seštevalnega mešanja barv. Razlike v rezultatih 
različnega mešanja so tudi narisali. Skupaj s starši so učenci na sobotni delavnici izdelovali 
novoletne voščilnice z barvnimi vzorci. 
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JANUAR IN FEBRUAR 2014 

V Piranu so učenci barvali kamenčke na že izdelanih mozaikih in tako izdelali motiv po lastni 
želji. To so bili večinoma motivi iz narave. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Na delavnici, namenjeni prihajajočemu 8. marcu, so učenci v origami tehniki za svoje mame, 
tete in sestre izdelovali papirnate cvetlice in v enaki tehniki izdelali tudi vazico. Prav tako so v 
origami tehniki izdelovali tudi na delavnici namenjeni prihajajočemu materinskemu dnevu. 
Izdelovali so papirnate škatlice za zapestnice in ogrlice, ki so jih prav tako izdelali sami za 
svoje mame. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Učenci so prebirali različne slikanice in opazovali barve, ki se v njih pojavljajo. Srečali so se s 
pojmi primarne, sekundarne in terciarne barve. S tempera barvami so poskušali dati 
naslikanemu predmetu 3d vtis, tako da so ga na eni strani osvetlili, na drugi pa potemnili. 

 

PREVENTIVA PRED NASILJEM 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so spoznali različne vrste nasilja: psihično, fizično in verbalno. Prebrali smo veliko 
pravljic na temo drugačnosti in nasilja ter iskali različne načine reagiranja nanj. Učenci so si 
ogledali risani film Pepelka, poslušali pravljico Mali, Žoga in Prekla ter se igrali različne 
socialne igre. Povedali smo, da se v družinah dogaja, da prihaja do izkoriščanja otrok ter da 
žaljivi vzdevki lahko človeka zelo prizadenejo. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Z otroki smo se igrali različne socialne igre ter poslušali pravljice Koza trapasta, gos neumna 
ter  Picko in Packo. Za vsako pravljico smo povedali bistvo zgodbe in otroci so pripovedovali, 
kdaj so bili tudi sami trmasti in nagajivi. Učenci so izkusili delo po skupinah in se učili reševati 
konflikte, ki nastanejo pri takem delu. Poslušali so pravljico o Janku in Metki ter si ogledali 
film Božična pesem. Povedali smo, da so tudi družine, ki za božič nimajo česa dati na mizo. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so poslušali pravljico o Mišku Tipu, Morsko deklico ter Petra Klepca. Pogovarjali smo 
se o tem, kako se moramo obnašati do starejših, do drugačnih (v tem primeru gluhonemih) 
ter kako reagiramo, če vidimo, da močnejši nadlegujejo šibkejše. Učenci so igrali različne 
socialne igre, poslušali pravljico Goljat in Volk in sedem kozličkov. Pogovarjali smo se o 
pritlikavcih in o tem, kako reagiramo, če nas ogovori tujec. 
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MAREC IN APRIL 2014 

Otroci so poslušali pravljici Ježek in lisica ter Mavrično moštvo in igrali različne socialne igre. 
Povedali smo, da ne smemo biti nesramni do otrok, ki težje razumejo stvari ter da smo vsi 
enaki ne glede na obleke in okuse. Otroci so izdelali plakat Vsi imamo pisane roke.  

 

 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Otroci so si ogledali različne risanke. Pogovarjali smo se o etničnih manjšinah in njihovi 
diskriminaciji. Igrali so različne socialne in družabne igre. Izbrali so tiste socialne igre, ki so jim 
bile med letom najbolj všeč. Ponovili smo, katere vrste nasilja poznamo, kako reagiramo, če 
se srečamo z nasiljem. Izdelali smo plakat Pisani svet. 

 

BAKTERIJE 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Z učenci so v pogovoru razložili svoje predstave o tem, kaj so bakterije in nato izvedeli tudi 
splošna dejstva o njihovi zgradbi, razvoju in vlogi, ki jo imajo v naravi. S pomočjo zabavnega 
računanja so učenci ugotavljali njihovo majhnost. Spoznali so jih na fotografijah in spoznali 
njihove osnovne oblike. Seznanili so se z mikroskopom, njegovo zgradbo, delovanjem in 
varno uporabo. Ob učenju pravilne uporabe mikroskopa so si ogledali nekaj trajnih 
mikroskopskih preparatov. Pod mikroskopom so si ogledali tudi svoj las in bakterije. Spoznali 
so tudi pripomočke, ki jih uporabljamo pri mikroskopiranju, in njihovo uporabo. Sami so 
izdelali sveži preparat čebule in si ga ogledali pod mikroskopom. Učenci so si sami izdelali 
enostaven mikroskop in presenečeni ugotovili, da le-ta kar dobro deluje. 
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NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Učenci so se urili v pripravi enostavnih mikroskopskih preparatov in si ob tem pod 
mikroskopom ogledovali različne stvari: prah, delčke papirja, slino … S pomočjo preparatov iz 
črk na prosojnem papirju so ugotovili, da mikroskop sliko v obeh straneh obrne. V steklenem 
kozarcu so pripravili gojišče za mikroorganizme, ki so si jih kasneje tudi ogledali. V njem smo 
našli predvsem migetalkarje. Pod mikroskopom so si ogledali tudi glive kvasovke. 

 

JANUAR IN FEBRUAR 2014 

Učenci so se seznanili s pojmom planktonski organizmi. Naredili so enostaven mikroskopski 
preparat vzorca morskega planktona in si ga ogledali. V njem smo našli različne vrste alg, 
luknjičark in rakcev, ki so jih tudi narisali. Ogledali so si jajčeca in ličinke planktonskih rakcev 
artemij, ki jih akvaristi uporabljajo kot hrano za nekatere ribe. Pod mikroskopom so si 
ogledovali tudi kristale sladkorja, navadne morske soli in solnega cveta ter ugotavljali razlike 
v njihovi obliki. Od doma so prinesli dlake in peresa različnih živali in jih nato med seboj 
primerjali pod mikroskopom. Te preparate so predstavili tudi drugim svojim vrstnikom. Odšli 
smo na Morsko biološko postajo Piran, kjer smo si pod vodstvom dr. Valentine Turk ogledali 
mikrobiološki laboratorij in pripravo vzorca bakterij iz morja za opazovanje pod 
mikroskopom. Spoznali smo tudi nekatere druge tehnike mikroskopiranja in pripravo gojišča 
za bakterije.  

 

MAREC IN APRIL 2014 

Učenci so na gojišča za bakterije cepili bakterije z različnih površin (z mize, roke, ust in zob) in 
si kasneje ogledali bakterijske kolonije, ki so zrasle na njih. Bile so različnih velikosti, barv in 
oblik. Ogledali smo si tudi pospešeni mikroskopski posnetek rasti in razmnoževanja bakterij. 
Ogledali so si animirani dokumentarni film »Naše telo« o mikroskopski zgradbi človeškega 
telesa, in sicer del o razvoju človeka od oploditve do rojstva. Ogledali smo si tudi 
dokumentarni film »Modri planet«, pri čemer so poleg mnogih različnih organizmov spoznali 
tudi prehranjevalne verige in splete ter pomembno vlogo mikroorganizmov v njih. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Učenci so se seznanili s pripravo tankih, rezanih mikroskopskih preparatov, ki so jih nato pod 
nadzorom izdelali tudi sami s pomočjo stiropora in britvice. Tako so naredili in si ogledali 
preparat krompirjevega gomolja, korenine korenja in stebla mrtve koprive, pri čemer so 
videli različne celice, kristale ß-karotena, škrobna zrna in žile v steblu.  
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TUJERODNE RASTLINE V DOMAČEM OKOLJU 

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013 

Učenci so se seznanili s pojmoma samonikla in tujerodna vrsta. Pogovarjali smo se o razlogih, 
zaradi katerih človek prinaša vrste od drugod. Ogledali so si računalniško predstavitev o 
invazivnih tujerodnih vrstah in se seznanili s problematiko invazivnosti vrst. Na sprehodu 
proti Belemu Križu smo spoznavali rastline in njihovo poreklo ter ugotavljali, da je večina 
vrtnih rastlin tujerodnih. Na terenu smo se tudi v živo seznanili s problematiko invazivnosti, 
predvsem na primeru drevesnih vrst velikega pajesna in navadne papirjevke. Učenci so 
izdelali seznam kulturnih rastlin, ki jih gojimo po vrtovih in nato s pomočjo računalnika in 
knjig ugotavljali izvor oz. domovino posameznih vrst. Spoznali so tudi nekatere zgodbe in 
anekdote povezane z vnosom vrst v naše kraje. 

 

NOVEMBER IN DECEMBER 2013 

Razpravljali smo o vzrokih, zaradi katerih vrste postanejo invazivne. Učenci so narisali svojo 
fantazijsko vrsto z invazivnimi lastnostmi. V namišljenih zgodbah so iskali rešitve, ki bi 
preprečile prenos tujerodnih vrst. Učenci podružnične šole v Portorožu so se v spremstvu 
staršev udeležili sprehoda po Krajinskem parku Strunjan, kjer smo spoznali soline, 
strunjanske klife, obrežje in morje, med potjo pa smo si ogledovali tudi rastline in ugotavljali 
njihov izvor. 

 

MAREC IN APRIL 2014 

Tokrat so se sprehoda po Krajinskem parku Strunjan udeležili učenci piranske šole spremstvu 
svojih staršev. Spoznali so soline, strunjanske klife, obrežje in morje, med potjo pa smo si 
ogledovali tudi rastline in ugotavljali njihov izvor. 

 

MAJ IN JUNIJ 2014 

Učenci so skupaj z nekaterimi starši odšli na Kokoš nad Lokvijo. Med sprehodom smo 
spoznavali rastline in izpostavili tiste, ki pri nas niso samonikle. Opazili smo tudi vrsto 
tujerodnega polža. 

 

5. 4. 2014 – ZAKLJUČNI IZLET »POPESTRIMO DAN« 

Učenci so preživeli aktiven dan v domu »Čebelica«, Centru za šolske in obšolske dejavnosti, 
ki leži v Dolenji vasi pri Čatežu. Ogledali so si Dolenjo vas in slišali pravljico o škratu Čatežu, 
naučili so se streljati z lokom ter zakuriti ogenj.  
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10. 4. – ZAKLJUČNA KONFERENCA PROGRAMA »POPESTRIMO ŠOLO« 

Mentorji projekta in učenci smo se udeležili zaključne konference v Mariboru. Ponosno smo 
predstavili naše aktivnosti in izvirne izdelke, ki smo jih razstavili na stojnici. 

 

 

Pregled dejavnosti na partnerski šoli Elvira Vatovec Strunjan 

BARVE OKOLI NAS 
Na partnerski šoli – Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan -  so učenci preko cvetlic 

obnavljali znanje o barvah ter ob tem spoznavali tudi različne cvetlice. Barve smo 

poimenovali tudi v drugih jezikih. Skuhali smo si tudi metin čaj in ugotovili, da ima vonj in 

okus po žvečilnem gumiju. Učenci so barvali kamne, odtiskovali rastline in liste dreves na 

papir, barvali kozarce z barvami za steklo. 

   

Marca so se učenci osredotočili na pomlad in barve vezane na ta letni čas. Posebno 
pozornost so namenili obema vrtovoma, ki obdajata šolo. Poimenovali so rastline, ki tam 
rastejo. Pogumno so se lotili upodobitve pomladi s pomočjo risalnega lista in voščenk. Aprila 
so se naučili izraze za barve v italijanščini. Spoznali so, kako različne barve vplivajo na 
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počutje. Vsak izmed prisotnih je povedal, katera barva ga pomiri in katera v njem vzbudi 
negativne emocije. 

Učenci so se srečali z barvnimi kontrasti v učilnici za gospodinjstvo, saj so pripravili 
enostavno sladico: polnjene dateljne s sirom maskarpone in orehovimi jedrci. Opazovali so 
barve sadja, ki sem ga prinesla v učilnico. Naučili so se izraze za sadje v italijanščini. 

 

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE NAŠE DOMAČE POKRAJINE 

Učenci so nabirali zelišča in dišavnice, pripravljali čajne mešanice ter izdelovali božično-
novoletne namizne aranžmaje. 

 

Odpravili so se na travnato šolsko igrišče. Ob prijetnem druženju so opazovali rastline na 
šolskem igrišču, jih skušali prepoznati in imenovati. Zlahka so prepoznali regrat, marjetico, 
cipreso in oljko. Učenci so ugotovili, da nekatere rastline cvetijo ravno v mesecu marcu in so 
zato še posebej lepe. 

 

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 

POČITNIŠKE DOGAJALNICE 

Prvomajske počitnice 

Učenke so izdelale živali s pomočjo tulcev. Napisale so kratko dramsko besedilo, v katero so 
vključile izdelane živali. Nato so odigrale igro. 

  

 

USTVARJALNI TABOR 

Zimske počitnice 

Otroci so poslušali pravljice Levji kralj, Mala morska deklica in si ogledali risani film Ledena 
doba. Iz tršega barvnega papirja so izdelali leva. Naredili so tudi ribice iz nogavic in pingvine 
iz risalnih listov. 
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Prvomajske počitnice 

Otroci so dobili maske iz mavca. Maske so pobarvali s pisanimi tempera barvami. Nato so 
dobili modelirno maso in iz nje izdelali čudovite oblike krožnikov.  V krožnike so dali tudi 
hrano: krompir, piščanca, hrenovke, ..., ki so jo ravno tako izoblikovali iz modelirne mase. 

  

Iz modelirne mase so učenci izdelovali pravljične junake iz Andersenove »Male morske 
deklice«. 

 

 

PRAVLJIČNI TABOR 

Zimske počitnice 

Učenci so si ogledali risana filma Hotel Transilvanija in Heidi. Izdelali so netopirja iz tulcev in 
na folijo narisali hišo v gorah. 

   

 

ŠPORTNI TABOR 

Prvomajske počitnice 

Z otroki smo se odpravili v Fieso. Tam so dobili loparje za badminton in žogo. Izpeljali smo 
manjše tekmovanje. Zmagovalec v badmintonu je tekmoval proti nogometnemu 
zmagovalcu. Na koncu so otroci dobili medalje, ki so jih izdelali sami. 
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POLETNE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI (junij - avgust 2014) 

 

Preko celotnih poletnih šolskih počitnic so bile za učence po tematskih tednih od ponedeljka 
do petka organizirane različne dejavnosti. 

 

POZDRAV POLETNIM DEJAVNOSTIM (od 26. 6. do 27. 6.) 

Konec šolskega leta smo proslavili z dvema zanimivima izletoma. 26.6. smo si ogledali eko 
kmetijo Robidišče, kjer so si otroci ogledali, kako poteka življenje na kmetiji. 27. 6. pa so se z 
avtobusom odpravili proti Forma Vivi, kjer so si ogledali raznolike kipe. Nato so se odpravili 
proti vrtu kaktusov in zaključili s piknikom ob zunanjem fitnesu pod Sečo. 

                                  

                                                

                                                                 

TEDEN IGER (od 30. 6. do 4. 7.) 

Na začetku počitnic smo se po napornem zaključku šolskega leta sprostili ob igrah. Ob 
športnih smo razgibali telo, ob didaktičnih družabnih igrah pa tudi svojega duha, se naučili 
zmagovati in včasih tudi izgubiti. Posvetili smo se  štafetnim igram, igram z žogo in si izmislili 
tudi povsem svojo igro, ki smo ji določili pravila. Ko smo se utrudili ali nam je postalo 
prevroče, smo se posvetili igram kot so Človek ne jezi se, Enka, Vseved in različnim socialnim 
igram. Teden smo zaključili z obiskom Arboretuma Volčji Potok, kjer so si otroci ogledali 
lepote narave in se igrali z dinozavri. 
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TEDEN MALEGA UMETNIKA (od 7. 7. do 11. 7.) 

Ta teden smo se posvetili ustvarjalnosti. Kot pravi umetniki smo se odpravili ven in naslikali 
piranski motiv, risali in tiskali smo na različne površine in z različnimi materiali, kiparili, se 
preizkusili v umetniškem fotografiranju, ustvarjali lastni nakit, se preizkusili v glasbenem 
ustvarjanju, za katerega ne potrebujemo znanja iz glasbene šole. 

 

IZDELAJMO SVOJ NAPITEK (od 14. 7. do 18. 7.) 

V toplih poletnih dnevih najraje posežemo po osvežilni pijači. V tednu napitkov smo se 
osvežili z različnimi napitki, ki smo jih pripravili kar sami. Pripravili smo ledeno čokolado, 
frapeje različnih okusov, odlične smuthije in osvežilne sokove. 

KAJ NAM PONUJA OBČINA PIRAN (od 21. 7. do 25. 7.) 

Verjetno že precej dobro poznamo občino Piran, kjer se skrivajo številne zanimivosti. Obiskali 
smo tiste najzanimivejše in najbolj obiskane: istrsko tržnico v Portorožu, Sečoveljske soline, 
Akvarij Piran, kjer smo spoznali naš podvodni svet, Razstavo školjk, ki nam je pokazala 
pestrost školjčnih lupin in polžjih hišic. Oglasili smo se tudi pri piranskih gasilcih in spoznali 
njihovo požrtvovalno delo ter opremo, ki jo uporabljajo. 

 

RAZISKUJEM NARAVO (od 28. 7. do 1. 8.) 

Opazovanje narave je zanimivo za vsakega izmed nas. Naučili smo se nekaterih taborniških 
veščin, skušali poiskati skriti zaklad, ugotavljali smo, kaj vse živi v zemlji in česa vsega nas še 
lahko nauči narava ter si skušali razložiti nekatere naravne pojave. Odpravili smo se do Fiese, 
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kjer smo raziskovali, katera živa bitja lahko najdemo tik ob morju. Obiskali smo strunjanske 
soline. 

    

POHODNIŠKI TEDEN (od 4. 8. do 8. 8.) 

Konec poletja in začetek jeseni je najboljši in najlepši čas za hojo. Vsako jutro smo se 
odpravili na pohod v naravo v okolici Pirana. Tako kot se za vsak pohod spodobi, smo imeli 
na cilju čisto pravi piknik in tudi družabne igre niso manjkale. Vsak dan smo se vračali veseli 
in prijetno utrujeni - a ne preveč, saj nismo pretiravali. Med drugim smo prehodili krajši del 
Porečanke (od Portoroža do Strunjana) in spoznali njeno zgodovino. 

 

PRAVLJIČNO–GLEDALIŠKI TEDEN (od 11. 8. do 14. 8.) 

V pravljično-gledališkem tednu smo preizkusili svojo ustvarjalnost: en teden je bil ravno 
dovolj, da smo si izmislili čisto svojo zgodbo, jo spremenili v kratko gledališko igro in si 
razdelili vloge. Učenci so izdelali gledališke vstopnice in igra »Gusarji in morski pes« se je 
lahko pričela. Vsak dan smo prebrali tudi eno pravljico, ki so si jo učenci izbrali. 

JEZIKOVNI TABOR (od 18. 8. do 22. 8.) 

Dva simpatična dinozavra, Hocus in Lotus, sta nas učila italijanščino na zabaven način. Poleg 
tega smo poslušali italijanske otroške pesmice in se eno tudi naučili (»Le dita della mano«). 
Spoznali smo interaktivne italijanske didaktične igre. V Mestni knjižnici Piran smo prebirali 
italijanske slikanice in se učili nove besede. 

MALI SLADKOSNEDI (od 25. 8. do 29. 8.) 

Za začetek novega šolskega leta potrebujemo veliko energije. Zato smo v zadnjem tednu 
zavihali rokave in se preizkusili v svojih kuharskih sposobnostih. Posvetili smo se slaščicam za 
sladek začetek šolskega leta. Naredili smo bananin sladoled, palačinke, sadno solato, 
kokosove kroglice in marmeladne ter čokoladne žepke. 
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JULIJ IN AVGUST 

 

ŠPORTNI TABOR 

Otroci so se igrali različne igre v telovadnici ter na dvorišču. Hodili so na pohode ter si celo 
ogledali arboretum v Volčjem potoku. Tekmovali so v podiranju kegljev, se učili osnov 
odbojke, spoznavali so aerobiko in druge športe. Postavili so različne poligone, bodisi v 
telovadnici bodisi na prostem. Hodili so na pohode ter si celo ogledali arboretum v Volčjem 
potoku. 

 

POČITNIŠKE DOGAJALNICE 

Otroci so si ogledali predstavo o Prešernu, imeli piknik pri dinozavrih, se igrali kavboje in 
Indijance, pripravljali različne hladne napitke, se igrali z vodnimi pištolami ter obiskali gasilce 
Piran. Poleg tega so igrali številne družabne igre, preživeli dan v Fiesi, spoznavali piranski klif 
ter strunjanske soline. Obiskali so tabornike Rodu Sergeja Mašere Piran. 
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PRAVLJIČNI TABOR 

Otroci so poslušali pravljico Snežna kraljica, si ogledali risani film Avtomobili, Zlatolaska, Alvin 
in veverički, film Peter pan, risanko Lepotica in Zver ter poslušali pravljico Trije prašički. 
Pravljice so risali in igrali. Naredili so lutkovno predstavo in napisali gledališko igro ter jo 
odigrali. V Mestni knjižnici Piran so brali pravljice in tekmovali v razreševanju ugank. 

  

USTVARJALNI TABOR 

Otroci so na trati blizu šole nabirali liste ter jih pobarvali s tempera barvami. Delali so odtise, 
zapestnice, lovilce sanj, slike z modelirno maso, pisane ribice ter zmaje. Učilnico so za en 
teden spremenili v poletni trgovski center. Zabavali so se s pobarvankami, rebusi in labirinti. 
Poslušali so italijanske in angleške otroške pesmi ter se nato prelevili v junake, ki so jih 
opazovali med predvajanjem. 
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PRILOGE 

Priloga 1 

SLON V SLAŠČIČARNI (vir: Schmidt Gordana: 

 http://pefprints.pef.uni-lj.si/1320/1/gibalne_zgodbe.pdf) 

V mesto je prišel cirkus. Po ulicah so korakali akrobati, žonglerji, plesalci in klovni. 
Akrobati so skakali visoko, visoko, se vrteli in se zvijali, da nisi vedel, kje imajo roke in noge. 
Žonglerji so metali v zrak pisane kroglice in jih lovili. Plesalci so poplesovali, se prijazno 
nasmihali in pozdravljali mimoidoče. Klovni so štorkljali za njimi, jih oponašali, se spotikali, 
lovili drug drugega in izzivali smeh. Za njimi so v sprevodu stopale živali. 
Žirafa se je z dolgim vratom stegovala na vse strani in kukala skozi okna hiš. 
Kamela je stopala užaljeno in ni nikogar pogledala. Na koncu sprevoda je hodil slon, pravi 
slon z dolgim trobcem in pahljajočimi uhlji. Od časa do časa je dvignil trobec v zrak in gledal s 
svojimi majhnimi očesci. Nekaj je iskal. To je bil sladkosneden slon, rad je imel slaščice in 
hotel je čim prej priti v slaščičarno. In res, na glavni ulici je bila najboljša slaščičarna v mestu. 
Slon je takoj stopil do vrat, ampak, ojoj, vrata so bila preozka in prenizka, da bi mogel slon 
skoznje. Slon se je znašel, poiskal je odprto okno, stegnil svoj trobec in trčil prav na 
sredo mize, kamor je natakarica položila pladenj s slaščicami. Mnjam, mnjam, jih je pobasal 
in si jih zatlačil v usta. Prestrašena natakarica je od strahu odskočila. 
 
Slon je čakal, da mu prinese drugi pladenj slaščic. Prestrašeni gostje so vstali od svojih mizic 
in se stisnili k steni. Slon je še vedno čakal. Natakarica je ugotovila, da ne bo odšel, če mu ne 
bo postregla. In tako mu je prinesla še en pladenj in še enega in še enega, dokler ni pospravil 
prav vseh slaščic, šele potem se je počasi odpravil naprej. A tudi za slona je bilo sladkarij 
preveč. Joj, kako ga je začel boleti trebuh! Niti koraka ni mogel več narediti. 
Legel je na tla, molel noge v zrak, opletal z rilcem in čakal. Kaj je čakal zdaj? 
Da ga kdo masira po trebuhu. In res, klovni so pritekli in ga začeli masirati po trebuhu. Čez 
nekaj časa je slon podrl kupček, se skobacal na noge in odhitel proti cirkusu. 
 
  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1320/1/gibalne_zgodbe.pdf
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Priloga 2 
 
Križanka 

 
vodoravno: 
5 slovenski pesnik ki je napisal Zdravljico (priimek) 
8 glavno mesto Italije 
9 glavno mesto Slovenije 
10 najvišja gora v Sloveniji 
11 kdor lovi ribe (poklic) 
12 slovenska smučarka  ( priimek in ime iz  črk zetimana) 
13 žival, ki se oglaša na mjav 
 
 navpično: 
1 domača žival iz črk inpelet 
2 prebivalec Pirana 
3 mesto v severni Italiji (po tem mestu je imenovana tudi stavba na Tartinijevem trgu) 
4  kdo je izumil telefon (priimek izumitelja) 
6 glasbeni instrument, na katerega je igral G. Tartini 
7 največja država na svetu 
 
izdelal Mitja Ruzzier, 5A 
 
Priloga 3 
BELE SNEŽINKE (Anica Černejeva) 

Bele snežinke, 

zvezdice bele,  

padajo, padajo tiho z neba. 

Beli metuljčki, 

bele snežinke, 

iščejo, iščejo, pot do sveta.  

Zvezdice bele čuvajo zemljo,  
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čuvajo v zemlji skriti zaklad.  

Beli metuljčki ji nosijo sanje, 

 sanje in misel na zlato pomlad.  

 

Priloga 4  
BOSI IN OBUTI VRABCI (Mira Voglar) 
Že od nekdaj tod okrog 
so vsi vrabci bosih nog. 
in verjetno prav zato 
stopajo tako lahno: 
tip-ti-rip, tip-ti-rip, tip-ti-rip-tip-tip. 
 
Pa domisli se župan, 
slavni vrabec čičipan, 
da odslej naj bo drugače, 
naj vsak vrabec v škornjih skače. 
Tup-tu-rup, tup-tu-rup, tup-tu-rup-tup-tup. 
 
ker so škornji jih žulili, 
so za grmom jih pustili. 
Zdaj so vrabci spet vsi bosi, 
tiho stopajo po rosi: 
tip-ti-rip, tip-ti-rip, tip-ti-rip-tip-tip. 

MEDVEDEK NA MOSTIČKU (Janez Bitenc)  
Ko medvedek gre v gozdiček,  
mora čez lesen mostiček,  
čez mostiček nad vodo,  
v njej srebrne ribe so.  
 
Na mostičku se ustavi  
in drobtinice pripravi.  
meče v bistro jih vodo,  
ribice jih pojedo.  
 
Zadovoljen odkoraka,  
v gozd, kjer jagoda ga čaka.  
Sladka, rdeča jagoda,  
ki medvedka okrepča. 

 
Priloga 5 
ČMRLJ (Anja Štefan) 
 
S trave na travo, s cveta na cvet 
Letam in iščem roso in med. 
V rosi se umijem, med pa pojem- 
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Kaj bi ga nosil požrešnim ljudem… 
 
Nisem neumen, kot so čebele. 
One so suhe namesto debele. 
One garajo, jaz pa ležim, 
Vem, da sem len, a prekrasno živim. 
 
 
Priloga 6 
KRIŽANKA O SONCU, VETRU IN VODI 

  

NAVPIČNO 

1 NAPRAVA, KI POGANJA VODO IN PROIZVAJA ENERGIJO VODE 

4 VODA V TRDNEM STANJU  

5 KDO SO LJUDJE, KI GASIJO POŽARE  

7 NAPRAVA ZA MERJENJE HITROSTI VETRA  

 9 SMER NEBA (NASPROTNO VZHOD-U) 

 
 

 

VODORAVNO 

2 KAKO IMENUJEMO CELICE, S KATERIMI PRIDOBIVAMO SONČNO ENERGIJO   
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3 NAPRAVA ZA MERJENJE SMERI NEBA  

6 NAPRAVA, KI JO POGANJA VETER IN PROIZVAJA VETRNO ENERGIJO  

8 NAPRAVA ZA MLETJE NPR. ŽITA   

10 KAKO IMENUJEMO PLANET ZEMLJO Z DRUGIM IMENOM  

 
 
Priloga 7 
KRIŽANKA - ENERGIJA 

 
 

NAVPIČNO 

5  NAPRAVA, KI POGANJA VODO IN PROIZVAJA ENERGIJO VODE 

1 NAPRAVA ZA MERJENJE HITROSTI VETRA  

2 NAPRAVA, KI JO POGANJA VETER IN PROIZVAJA VETRNO ENERGIJO  

11 SONCE VZHAJA NA (IZ ČRK DHOVZ) 

3  REKA V SLOVENIJI (PRVA ČRKA D, DRUGA ČRKA R) 

6 STRAN, KI JE ODMAKNJENA ODE SONCA SE IMENUJE  (PRVA ČRKA JE  O) 
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VODORAVNO 

4 NAPRAVA ZA MERJENJE HITROSTI VETRA 

9 VODA V TRDNEM STANJU  

12 SONCE ZAHAJA NA (IZ ČRK HODZA) 

8 KAKO IMENUJEMO PLANET ZEMLJO Z DRUGIM IMENOM  

7 STRAN, KI JE OBRNJENA PROSTI SONCU (PRVA ČRKA P) 

10 VELIKA ŽAREČA ZVEZDA, OKOLI KATERE SE VRTI ZEMLJA  

13 VIRI ENERGIJE, ZA KATERE JE ZNAČILNO DA NE PRESAHNEJO (SEM SODIJO  ENERGIJA SONCA, 

VODE, VETRA …), TO SO …. (O_N_V_JIVI     VI__    EN______) 

 

 

 
Priloga 8 

KULTURNA RAZNOLIKOST SKOZI JEZIK 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA: ______________________ RAZRED: _______________ 

 

Spoštovani učenci, spoštovani starši! 

Kulturna raznolikost nas združuje in bogati in  ta spoznanja želimo predstaviti tudi učencem naše 

šole. Na OŠ Cirila Kosmača bo tako potekala delavnica Kulturna raznolikost skozi jezik, katere cilj je 

raziskati kulturno raznolikost kraja, pokrajine ali države, od koder prihajate vi, vaši starši in stari 

starši. Bogastvo različnih kultur bomo odkrivali na različne načine: skozi ples in pesem, ljudsko 

pripovedništvo, narodno nošo, tipično hrano, film …   

Ker cenimo raznolikost kultur in želimo v aktivnost vključiti čim več učencev in njihovih družin, vas 

prosimo, da spodnji vprašalnik izpolnite skupaj s  starši in starimi starši!  

 

Bi nam lahko zaupali, od kod prihajate in od kod prihajajo vaši starši, stari 

starši?_______________________________________________________________ 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.jurjevanje.si/Galerija/Folklorni_program/img/jurjevanje2006-folklora-03.jpg&imgrefurl=http://primorc.blogspot.com/2008/10/slovensko.html&usg=__vQuKdiuywM2okZjSDG0rnG_IVao=&h=333&w=500&sz=32&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=CgZgUIAoCuzhkM:&tbnh=93&tbnw=139&ei=0kjrTby8EsnftAb5z5SBCQ&prev=/search?q=slovenski+ljudski+ples,+kolo&um=1&hl=sl&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=77&ty=20
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Poznate kakšen tradicionalni ples vašega kraja oziroma ples pokrajine, od koder prihajate? 

_______________________Ime plesa:_______________________ 

Bi bili pripravljeni predstaviti ples v okviru delavnice (in nas naučiti nekaj korakov)? ____ 

Bi bili pripravljeni v okviru delavnice pripraviti tradicionalno jed  vašega kraja oziroma pokrajine? 

_________________ Ime jedi: __________________  

 

 

 

Poznate kakšno ljudsko pesem, pravljico, pripovedko ali običaj svojega kraja oziroma pokrajine? 

Besedilo lahko zapišete v narečnem jeziku ter na kratko obnovite, o čem govori vsebina. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________. 

Bi bili pripravljeni predstaviti kako drugo zanimivost (mogoče poznate film pokrajine, od koder 

prihajate in bi bil primeren za učence naše šole)? 

_____________________________________________________________________ 

Delavnica bo potekala na šoli ob ponedeljkih od 15.30 do 17.00 (učilnica 5. razreda). V kolikor vam 

termin ne ustreza, bomo v dogovoru s  starši in otroki organizirali tudi dodatna srečanja. Učence in 

starše bomo  o podrobnostih seznanjali preko obvestil.  

Učence prosimo, da izpolnjene vprašalnike vrnejo razredniku.  

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanjih . 

 

 


