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Spoštovani starši, učenke in učenci ! 
 
V letošnjem šolskem letu smo uspešno kandidirali na razpisu »Popestrimo šolo« v okviru operativnega 
programa »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, ki ga delno financira EU in sicer iz 
evropskega socialnega sklada. Glavni namen je, da učencem omogočimo brezplačno preživljanje 
prostega časa, zato vašim otrokom ponujamo različne aktivnost, s katerimi želimo popestriti šolsko 
življenje na naši šoli in na OŠ Puconci. Projekt »Popestrimo šolo« bo omogočal vsem prijavljenim 
učencem aktivno, ustvarjalno in zabavno preživljanje prostega časa. Vsaka aktivnost bo potekala izven 

šolskega urnika, tudi med prazniki in počitnicami. Vse dejavnosti so za vaše otroke brezplačne. 
Velik del aktivnosti bomo izvedli skupaj z OŠ Puconci. 
 

1. Individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah 

Vem da zmorem- učna pomoč 

Individualno delo oziroma delo z dvema ali tremi učenci. Posvetimo se individualnim 
potrebam učencev, glede na področje, ki mu povzroča težave. 
 

Gibajmo se 
Šport in gibanje na svežem zraku imata velik pomen za naše zdravje. V okviru aktivnosti 
˝Gibajmo se˝ se bomo s kolesi popeljali po naši lepi pokrajini, tekmovali v atletiki, igrali 
košarko, se rolali in drsali, družili se bomo s sovrstniki OŠ Puconci, preizkusili se bomo v 
nordijski hoji in podobno. K določenim aktivnostim bomo povabili tudi starše, da se razgibate 
skupaj z vašimi otroki.  
 

Aktivno preživetje večerov 
Ker so nekateri večeri preprosto predolgi in predolgočasni jih bomo popestrili z Večerom 

eksperimentov in Literarnim večerom. 
Večer eksperimentov bomo izvedli skupaj z učenci od 6-9 razreda. Rdeča nit vseh 
eksperimentov bo kemija v domači kuhinji.  
Literarni večer pa bo namenjem učencem od 1-9 razreda. Namenili ga bomo prebiranju 
literarnih del ter ustvarjanju na izbrano tematiko. 
 

Pogled skozi naravoslovna očala 
Se želiš preizkusiti v samostojnem mikroskopiranju, pripravi preparatov, morda te zanima 

kakšen je tvoj prstni odtis? Potem je ta aktivnost ravno zate. Namen aktivnosti je, da 
naravoslovne pristope, metode in tehnike približamo nadarjenim učencem od 7. do 9. razreda. 
Poleg mikroskopiranja bomo spoznali različne tehnike vzorčenja živali, spoznavali bomo  
svoje telo, ugotavljali telesne in razvojne spremembe skozi čas. Nekaj ur bomo preživeli v 
naši Ekoučilnici, ki nam nudi neposredni stik z naravo, nekaj pa na prostem v naravi, ki je 
naša največja učilnica. 
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Tukaj nekaj miga 
Naša šola se ponaša z Ekoučilnico na prostem, ki omogoča učencem neposreden stik z 
naravo. Skupaj z učenci jo bomo popestrili z življenjem-vivarijem. Preizkusili se bomo v 
gojenju preprostih vodnih organizmov, kot so parameciji in vodne bolhe, gojili bomo žuželke 
(paličnjaki), morda kakšne manjše sesalce. Če imaš veselje do dela z živalmi, ali želiš 

odpraviti kakšne predsodke se mi pridruži v tej aktivnosti.  

 

Ure za kulturo 
V okviru te aktivnosti se bomo odpravili za ogled razstav, zunanjih znamenitosti, muzejev in 
njihovih zbirk v širši in ožji okolici Prekmurja. Ogledali si bomo gledališko in kino predstavo. 
S tem želimo doseči, da bodo otroci spoznali pomen vnašanja kulturnega ritma v vsakdanje 
življenje. 
 

Računalniška pismenost 
Računalniška pismenost je v današnjem času izjemno pomembna. Učencem bomo omogočili, 
da se naučijo osnov uporabe programskih orodij in nadgradijo svoje že pridobljeneno znanje 
računalniških programov Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, osnovno delo z 
interaktivno tablo. Nekaj časa bomo namenili tudi kritičnemu vrednotenju informacij, ki jih 
najdemo na spletu.  
 

Ali se res znam učiti 
Dandanes se je zelo težko znajti v poplavi raznoraznih informacij. Težave nastopijo predvsem 
takrat, ko moramo izluščiti bistvo. Namen podaktivnosti je, da skupaj z učenci, ki imajo učne 
težave, odkrijemo njihov stil učenja in jim pomagamo na poti do uspešnejšega učenja in 
doseganja boljših učnih rezultatov. Do boljših učnih rezultatov bodo učenci prišli tudi s 
pomočjo bralno učnih strategij.  
Ti učenje predstavlja breme? NIKAR. Pridruži se mi in skupaj bova odkrila kateri način 

učenja ti pomaga k boljšim učnim rezultatom. 

 

Klub bistrih glav in hitrih jezikov  
Si komunikativen, znaš izražati svoje mnenje, ali pa se želiš tega naučiti? Potem je ta 

aktivnost ravno zate. Jedro te aktivnosti bo razvijanje spretnosti konstruktivnega 
sporazumevanja v različnih okoljih in tematikah ter sprejemanje različnih pogledov na 
določeno temo. Cilj je, da se učenci seznanijo s Konevencijo o otrokovih pravicah, spoznajo 
svoje pravice in dolžnosti, se naučijo sprejemati drugačno mnenje in argumentirati svoje, 
naučijo se spoštovanti drugačnost in soljudi ter na koncu najdejo nek skupen kompromis.  
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Pripravijo rešitve ob morebitnem kršenju otrokovih pravic. Poleg tega pa 
se bomo dotaknili tudi aktualnih tem v našem okolju in poiskali možne rešitve.  
 

Slika pove 1000 besed 
Ta aktivnost je namenjena učencem 9. razreda. Ker se njihovo osnovnošolsko življenje počasi 
približuje h koncu jim želimo omogočiti, da svoje spomine na osnovnošolske dni shranijo v 
tiskani obliki.  
 

Kako pa tukaj govorijo? 
Več jezikov znaš, več veljaš. Namen aktivnosti je, da se učenci seznanijo z jeziki naših 
sosedov in tudi Romov, da spregovorijo nekaj njihovih osnovnih besednih fraz. Učenje bo 
temeljilo na sodelovalnem učenju in sicer po metodi sestavljake (Jigsaw). S pomočjo 
informacijske tehnologije bomo na spletu poiskali zanimive prispevke (pesmice, izštevanke...) 
v jeziku, ki se ga bodo učili.  
 

Tečaj prve pomoči 
Nesreča nikoli ne počiva, zato je zelo pomembno, da vemo kako pristopiti do poškodovanca 
in mu na ustrezen način tudi pomagamo. Namen te podaktivnosti je vključiti učence od 6. do 
9. razreda, da se seznanijo z osnovami nudenja prve pomoči, da bodo lahko pomagali sebi in 
drugim.  
 

Lonček kuhaj 
Jaz rada kuham in še raje dobro jem. Si tudi ti tak? Potem je čas, da nekaj pripravimo tudi 

skupaj. Ker kuhanje postaja čedalje bolj priljubljena dejavnost vseh starostnih skupin je prav, 
da učenci spoznajo našo domačo in tudi tujo kulinariko, različne načine priprave hrane, 
kakšna je kultura hranjenja v posameznih deželah ter zakaj je sezonska priprava hrane tako 
pomembna. Spoznavali bomo tudi eksotično sadje in na kakšen način ga lahko pripravimo. 
 

Z zabavo do znanja  
Z učenci od 1. do 7. razreda, ki jih naravoslovje še posebej zanima, se bomo podali na pestro 
pot naravoslovih izzivov. Izvajali bomo poskuse, ki so zastavljeni starosti primerno. Namen 
poskusov je, da učenci razvijajo primerno splošno in naravoslovno razgledanost. 
 

Komaj čakam soboto 
Ob sobotah se bomo skupaj odpravili na teren, se razgibali na pohodih v Prekmurju in na 
maratonu treh src v Radencih, ustvarjali bomo izdelke iz filca, lovcem iz lovske družine bomo 
pomagali nastaviti hrano v krmišča, nahranili bomo ptice, sprehodili se bomo po učni poti 
okoli Bukovniškega in Ledavskega jezera ter odkrivali dvojno življenje dvoživk, opazovali 
bomo ptice, šli po sledeh vidre, pomaga žabam čez cesto ter še veliko zanimivega. 
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1. Počitniške dejavnosti 
 
ZIMSKE POČITNICE (16.2.2015 – 20.2.2015) 

Igrajmo se 
Skupaj z učenci si bomo popestrili počitnice. Izdelovali bomo lutke za gledališko predstavo, 
spoznavali družabne igre in se sproščali ob glasbi.  
 

Ugani kdo ali kaj sem 
V času zimskih počitnic bomo skupaj preživeli pustni torek. Uživali bomo v pustnem rajanju, 
učenci bodo deležni poslikave obraza, izdelali si bodo pustne maske iz naravnih materialov 
(koruzno ličje...). Aktivnost je namenjena učencem in učenkam od 1. do 5. razreda. 
 
POMLADANSKE POČITNICE (28.4.2015-30.4.2015) 

Narava se prebuja – raziščimo jo 
V času majskih počitnic bomo raziskovali naravo v okolici šole. Pogledali bomo kako se 
prebuja sadovnjak, šolski vrt, odkrivali bomo čare prebujanja mestnega parka in okolice. 
Podaktivnost bomo prilagodili učencem do 5. razreda. Skozi igro se bodo spoznavali z 
angleškim jezikom. Za učence bomo pripravili tudi kviz, na katerem bodo lahko pokazali 
svoje znanje. 
 
POLETNE POČITNICE (julij in avgust) 

Uživajmo v poletju- julij 
Skupaj z učenci se bomo veselili poletja. Zjutraj se bomo razgibali na svežem zraku, si 
pripravili zdrav zajtrk, pogovarjali se bomo o zdravilnih rastlinah v naravi. Učenci bodo 
preživeli veliko časa v naravi, ob veliko praktičnega dela in raziskovanja. Naučili se bodo 
angleškega poimenovanja rastlin, predmetov in živali.  
 

Bralno-jezikovne igrarije - avgust 
Skupaj z učenci vseh starostnih skupin se bomo podali na pot pisane besede, raziskali bomo 
slovenska narečja, interesne govorice mladih v različnih delih Slovenije. Pripravili bomo 
stand-up delavnice, igrali se bomo pantomimo in Activity. V podaktivnost bomo vključili vse 
učence in učenke naše šole in OŠ Puconci. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 

2. Mentorske oblike dela s področja 
naravoslovja, tehnike in tujih jezikov 

 

Raziskovanje 
Namen podaktivnosti Raziskovanje je, da učenci nadgrajujejo in dopolnjujejo pridobljeno 
znanje, kritično vrednotijo rezultate in se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. 
 

 
 
Tako. Izbira aktivnosti je pestra in zelo zanimiva. Meniva, da se za vsakogar nekaj 
najde, zato se zelo veseliva tvoje družbe in seveda tudi tvojih predlogov.  
 
Razredniki so vam razdelili prijavnice, zato pozorno preberite opise aktivnosti in 
označite v kateri izmed njih, se nama boste pridružili. 
 
Ampak to še ni vse. Po navadi najboljše pride na koncu. Verjameva, da si že zelo 
firbčen ampak naj to ostane še majhna skrivnost o kateri boš pravočasno obveščen 
:D. Bi rad namig? Tukaj je            hihihi. 
 
 
 
Se vidimo. 
 

 
 
Lepo vas pozdravljava izvajalki  Mateja Ivanič in Nataša Čolnik. 
 
 
Termini aktivnosti bodo znani naknadno, glede na pobrane prijavnice. 


