POŠ 2018/2019
POMOČ PRI UČENJU

Učencem se ponudi pomoč pri domačih nalogah in utrjevanju snovi.
MLADI USTVARJALČKI – Uvod v čarobni svet IKT

Aktivnosti bodo namenjene učencem, ki so ustvarjalni in ki želijo to kompetenco še razvijati.
Skozi pisanje pesmi, zgodbic, razmišljanj bodo sodelovali pri dodajanju vsebine šolskega glasila.
Delavnice bodo namenjene tudi razvijanju ročnih spretnosti in kreativnosti. Igranje iger za
urjenje v uporabi računalniške miške. Igre, kjer morajo v najkrajšem možnem času poiskati črko
na tipkovnici. Za starejše spoznavanje osnov datotečnega sistema na lokalnem disku
računalnika (kreiranje, poimenovanje map) in delo z različnimi vrstami datotek znotraj
datotečnega sistema (vstavljanje, kopiranje slik). Za najbolj zavzete pa učenje montaže
posnetkov, oblikovanja slik ipd.
ŠPORTNI POPOLDNEVI

Namen aktivnosti je, da se športne aktivnosti, ki so mladim pri srcu združi in se jim omogoči
aktivno preživljanje prostega časa. Obenem bomo skozi športno udejstvovanje učencev,
spodbujali, krepili in ohranjati telesno ter duševno zdravje otrok.
Za učence prve triade bo največji poudarek na izboljševanju osnovne motorike, predvsem
preko gimnastike in z gimnastiko povezanih vaj, iger z žogo in vaj za izboljšanje tehnike teka.
Spoznali bomo tudi osnove juda, predvsem vaj za splošno kondicijo in tehnike padanja.
Za učence od 4. do 5. razreda bo poudarek na igrah z ali brez žoge. Posluževali se bomo čimbolj
raznovrstnih iger, tako visoko intenzivnih kot nizko intenzivnih, individualnih in ekipnih…
Z učenci od 6. do 9. razreda pa bomo iskali inovativne načine vadbe in izboljšanja splošnega
počutja s športom. V vadbo bomo vključevali uporabo tablic in merilnikov, za spremljanje
posameznikovega napredka.
KAKO PA SE TI UČIŠ? BRALNE STRATEGIJE

Namen aktivnosti je učencem višjih razredov predstaviti in jih uriti v uporabi različnih bralnih
strategij (npr. Paukova strategija, VŽN strategija, PV3P…) kot pomoč pri vsakdanjem učenju.
PROJEKTI ZA NADARJENE UČENCE - NOVINARSTVO

Sodelovanje v šolskem novinarskem krožku vključuje izdelavo programa, vsebine, snemanje in
montaža video posnetkov, izdelavo oddaje ali prispevka, dodajanje vsebine na šolsko spletno
stran. Učenje osnov fotografiranja in obdelave slik. Potrebno je veliko motivacije in želje po
kvalitetnem izdelovanju vsebine. Izbrani prispevki bodo objavljeni na šolski spletni strani in
bodo na voljo tudi na interaktivni tabli za vse obiskovalce šole.

