
OPISI DEJAVNOSTI

Učenci bodo razvijali digitalne kompetence,
pridobivali znanje in veščine za samostojno
rabo IKT tehnologije, razvijali zdrav odnos do
rabe tehnologij.

DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

ABC 
računalništvo

Zatler

Završnik

Bralni kotiček
Pst, tukaj beremo

Učenci krepijo pozornost, kreativnost, izražanje,
domišljijo in ustvarjalnost. Navajajo se na
zbrano poslušanje, dramatiziranje in likovno
poustvarjanje pravljic. Vživljajo se v vloge
pravljičnih junakov.

Učenci razvijajo svojo ustvarjalnost,
nadarjenost, inovativnost, govorno izražanje,
gibanje, igro in samozavest. Učijo se javnega
nastopanja, sproščanja, koncentracije,
medsebojnega sodelovanja, odgovornosti,
vztrajnosti, solidarnosti, sočutja in kreativnega
prilagajanja. 

Dramski krožek

Zevnik

EKO frajer

Bevc

Spoznali bodo različne dejavnike v ožjem (dom,
šola) in širšem okolju (biosfera), ki vplivajo na
njihovo zdravje.
Prepoznavali bodo negativen odnos do okolja
in iskali poti k ustreznejšemu odnosu in tako
razvijali skrb za zdravje in varnost.
Razvijali bodo kompetence kritičnega
mišljenja.

Gibalček
Preproste elementarne igre, štafetne igre in različni
poligoni, ki bodo prilagojeni mlajšim otrokom.
Učenci bodo razvijali različne gibalne sposobnosti
skozi preprostih gibalnih iger. Poudarek bo na
vzdržljivosti, koordinacija in moči. Omenjene
sposobnosti so tekom epidemije močno upadle kar
kažejo rezultati športnovzgojnega kartona. Zato
bodo otroci pri tem programu na sproščen in
zabaven način razvijali gibalne sposobnosti, ki so
potrebne za otrokov razvoj.

Gradišnik



Gornjak

Z učenci se odpravimo na krajše pohode na
okoliške hribe. Spoznajo pravila obnašanja v
naravi in planinsko kulturo. Poleg razgibane
gibalne dejavnosti pa ponuja tudi priložnosti za
spodbujanje samostojnosti, pridobivanje
različnih izkušenj, spodbujanje aktivnosti
učencev ter avtentično učenje.

Gremo mi
posvoje

Podčedenšek

Glasbene urice

Golež

Učenci bodo pridobili znanje pri izvajanju prvih
zborovskih pesmi, pridobili bodo prve izkušnje
v skupnem muziciranju/poustvarjanju, izvajali
bodo pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o
živalih, ipd. Nastopili bodo na šolskih
prireditvah.

Igrajmo se
in športajmo

Podgoršek

Učenci skozi igro in z različnimi oblikami
telesne aktivnosti ozavestijo pomen telesnega
zdravja in gibanja. S športom skrbijo za svoje
telo in boljše počutje. Učijo se sodelovanja v
skupini, pridobivajo nova znanja in izkušnje,
spoštujejo pravila in načela fer pleja.

Igre z loparji

Gradišnik

Želiš postati tako dober kot Novak Djoković,
Darko Jorčič ali Viktor Axelsen. Le to so najboljši
igralci tenisa, badmintona in namiznega tenisa.
Športne površine in pripomočki na šoli nam
omogočajo kakovostno izvedbo športnih vsebin
tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Športi
koncentracije, razmišljanja in razvijanja
natančnosti bodo otrokom omogočali, da bodo
spoznali drugačne športne vsebine, ki jih
usvojijo tekom rednega pouka predmeta šport.

Gornjak

Košarka, odbojka, nogomet in rokomet bodo
glavne športne vsebine, ki jih bodo izvajali. Igre
z žogo so del kolektivnih športov, ki otrokom
omogočajo sodelovanje, razvijanje timskega
duha in fair playa. Nadgradnja športnih znanj
bodo otrokom omogočala sodelovanje na
športnih tekmovanjih.

Igre z žogo

Gradišnik



Posavec

Kdo si upa? Učenci bodo razvijali ročne spretnosti, pridobili
znanja o preživetju v naravi, se naučili mosejevo
abecedo, vozle, ognje, …

Podčedenšek

Kinomagija
(Akcija! Kokice!
Debata!)

Ogled filmov se bo odvijal v šoli in če bo
situacija dopuščala tudi v kinematografu oz.
kinoteki.

Završnik

Kultura
prehranjevanja Oblikujejo zdrave prehranske navade in

upoštevanje bontona oz. kulturnega vedenja
med prehranjevanjem.

Let's meet new
friends /
Bookclub

Učenci bodo razvijali sposobnost govornega
sporočanja ter spoznavali značilnosti različnih
kultur ter jih povezovali z značilnostmi
lokalnega okolja.

Zatler

Zatler

Zatler

Likovne
ustvarjalnice

Kreativno razmišljanje in eksperimentiranje pri
oblikovanju. Seznanijo se z možnostjo
različnega kombiniranja materialov. Razvijanje
ročnih spretnosti.Kotnik

Kotnik

Luknjice v
znanju in znam
za več

Učenci bodo poglobili svoje znanje in
razumevanje pri določenih temah. Skupaj bodo
dopolnili razlago snovi in ob pomoči učitelja
lažje usvojili temeljne cilje določenega
predmeta. Gorinšek, Pečenko,

Petek, Zevnik



Zatler

Zatler

Lutke Tekom procesa nastajanja lutkovne predstave
se bodo učenci spoznali, razvili bodo
spoštovanje do sebe in drugih, medsebojno
komunikacijo, socialne spretnosti, veščine,
povezali teorijo s prakso, spoznali bodo potrebe
po koristni in kulturni izrabi prostega čas.
Pridobili bodo na moralnem, intelektualnem in
osebnostnem razvoju.

Mlakar

Master cheff Učenci bodo ob pripravi različnih jedi, razvijali
svoje delovne in kulturno-higienske navade,
motorične spretnosti, občutek za skrb za čistost
delovne površine, iznajdljivost in ustvarjalnost.
Za kulinarično ustvarjanje bodo učenci podajali
svoje predloge, iskali recepte, jih po potrebi
prilagajali in se navajali na delo, kjer je
potrebno natančno slediti navodilom, za
dosego zastavljenega cilja. Ob koncu ure, pa se
bomo seveda tudi "razvajali" in pojedli kar smo
pripravili. 

Gornjak, Pečenko,
Vivod, Zalokar

Mislim, torej
sem

Učenci bodo razvijali veščine logičnega
mišljenja preko razvedrilnih nalog in
problemov polnih zabavnih izzivov s
poudarkom na matematični logiki. Usposabljali
se bodo za vztrajno in urejeno delo ter uporabo
logike pri matematiki, kakor tudi pri drugih
šolskih predmetih ter v vsakdanjem življenju.
Pridobivali bodo na samozavesti pri
samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih
stališč ter razlikovali argumentirano
utemeljevanje od slabega pojasnjevanja.

Vešligaj



Mladinski
pevski zbor

Učenci bodo pridobili znanje glede
samostojnega izvajanja melodije svojega glasu
pri večglasnih skladbah. Nadgradili bodo
občutek za vokalno-tehnično pravilno petje,
razširili bodo obseg pevskega glasu, pridobili
bodo znanje glede oblikovanja glasbenih fraz,
ipd. Nastopili bodo na šolskih prireditvah in na
Območni reviji, ipd.

Golež, Ocvirk

Na sceni! Učenci bodo za potrebe predstave na odru
zaigrali dramsko igro.Kurež

Na šolskem
odru

Dejavnost je namenjena vsem, ki se želijo
preizkusiti v javnem nastopanju, imajo radi
poezijo. Pri tem začutijo moč in lepoto besede
ter spoznavajo poezijo za različne priložnosti.Prezelj

Otroški pevski
zbor

Učenci bodo pridobili znanje glede pravilnega
oblikovanja pevskega glasu, pridobili bodo na
pravilni pevski drži (sproščeno izvajanje pesmi),
usvojili bodo prve izkušnje 2-glasnega petja.
Razvijali bodo muzikalnost in estetsko
doživljanje pesmi. Nastopili bodo na šolskih
prireditvah in na Območni reviji OPZ, ipd.

Golež

Pisanje z roko je
zakon!

Učenci bodo razvijali ročne spretnosti, osebno
komunikacijo, krepili pozornost in ustvarjalnost
ter ozavestili pomen pisanja z roko (pisanje
prijateljem, sorodnikom ob praznikih, pisanje
dnevnika, obuditev zapisov v spominsko
knjigo…).

Prezelj

Osnovna motorika, 
atletika

Učenci skozi elementarne oblike gibanja (hoja,
tek, skoki, meti, lazenja, plazenja…) razvijajo
osnovne motorične sposobnosti in pridobivajo
nova gibalna znanja. Spoštujejo pravila in
načela fer pleja in se navajajo na medsebojno
sodelovanje.

Podgoršek

Golež



Povej na glas! Učenci bodo preko različnih vaj razvijali
primerno obnašanje, obvladovanje mimike in
gestikulacije in izvedbo pred posameznikom,
skupino ljudi, mikrofonom ali kamero.

Podčedenšek

Pravljične urice Učenci bodo krepili svojo pozornost,
kreativnost, izražanje in razmišljanje. Uvedli se
bodo v svet knjige in si bogatili svoj besedni
zaklad.

Gornjak

Priprava na
kolesarski izpit

Spoznali bodo splošne vsebine prometne
varnosti, obvezno opremo kolesa, prometna
pravila in načela varnega vključevanja v promet.
Znanja iz teoretičnih vsebin jim bodo
omogočala uspešnejše in varnejše vključevanje
v promet.

Gosar

Radovedni
naravoslovci

Učenci bodo znali samostojno oblikovati
raziskovalna vprašanja in hipoteze. Pripravljali
se bodo na tekmovanja ter raziskovalno delo iz
področja naravoslovja.Posavec, Ocvirk

Ročne
spretnosti

Učenci krepijo in razvijajo neposredne
zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne
spretnosti, estetske izkušnje, interese,
predstave, domišljijo, ustvarjalnost in
inovativnost. Z uporabo različnih medijev
kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja.

Gornjak

Rolanje in 
kotalkanje

Razvijajo občutek za ravnotežje. Spoznajo novo
obliko rekreacije. Oblikujejo pozitiven odnos do
gibanja. Sodelujejo z drugimi. Razumejo
pomena vsakodnevnega gibanja za zdravje.
Spoznajo kakovostnega načina preživljanja
prostega časa.

Gornjak



SOS Angleščina Učenci zapomnijo vrzeli ter utrdijo znanje
angleškega jezika ter obenem krepijo znanja,
spretnosti in veščine za učinkovito sodelovanje
in sporazumevanje v angleškem jeziku.
Razvijajo strategije o učenju jezikov in krepijo
(med)jezikovno zavest. 

Podčedenšek, Zatler

SOS GEO in ZGO Učenci dopolnijo svoje znanje in razumevanje s
pomočjo dodatnih vaj in razlage učitelja.
Razvijajo strategije samostojnega učenja ter
utrdijo učno snov.

SOS KEM, BIO,
NAR

Učenci bodo utrdili in odpravili vrzeli glede na
že pridobljeno znanje, tako bodo lažje
sprejemali nova znanja in jih povezovali ter
sledili šolskemu delu.

Bevc

Posavec

Bevc

SOS MAT Učenci bodo utrdili in odpravili vrzeli glede na
že pridobljeno znanje, tako bodo lažje
sprejemali nova znanja in jih povezovali, ter
sledili šolskemu delu pri matematiki. 

Vešligaj, Zalokar

SOS MAT in SLJ Učenci bodo utrdili in odpravili vrzeli glede na
že pridobljeno znanje, tako bodo lažje
sprejemali nova znanja in jih povezovali ter
sledili šolskemu delu pri slovenščini in
matematiki. 

Gosar, Špur

SOS SLJ Učenci bodo utrdili, ponovili ter dopolnili svoje
znanje iz slovenskega jezika in književnosti,
tako da bodo lažje sledili pouku materinščine.Prezelj, Kurež



Sproščanje in
umirjanje

Spoznali bodo različne tehnike sproščanja,
umirjanja, počitka in sprostitve. Preko igre,
barvanja mandal oz. likovnega izražanja in
različnih gibalnih aktivnosti, obglasbeni
spremljavi se bodo učili sproščanja in umirjanja.
Izvajali bodo dihalne vaje, jogo, socialne igre in
različne meditacijske vaje. Razumeli bodo
pomen sproščanja in njegovega vpliva na dobro
počutje (fizično in psihično).

Završnik

Sprostim se 
in najem

Učenci bodo oblikovali ustrezne in zdrave
prehranske navade, znali bodo upoštevati
bonton oz. kulturno vedenje pri mizi. Razumeli
bodo pomembnost počitka in sprostitve za
učinkovito telesno in kognitivno delovanje.

Superwoman in
Superman

Učenci bodo imeli možnost okolja v katerem se
bodo lahko pri raznih aktivnostih sprostili, se
učili kako se učiti, izvedeli kaj novega o zdravi
prehrani in zdravem načinu življenja.

Posavec

Širim znanje in
tekmujem 

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanja iz
različnih področij. Z reševanjem zahtevnejših
nalog bodo poglobili svoja znanja. Na ta način
bodo razvijali svoje interese in talente. 

Gosar, Špur

Širim znanje in
tekmujem GEO,
ZGO

Učenci se bodo pripravili na tekmovanje iz
geografije in zgodovine. Z reševanjem
zahtevnejših nalog, z raziskovalnimi metodami
dela in terenskim delom bodo poglabljali
znanje in usvajali višje standarde znanj, ki
zahtevajo zmožnost analiziranja, vrednotenja,
primerjanja in reševanja problemov. 

Bevc



Širim znanje in
tekmujem KEM,
BIO

Učenci se bodo pripravljali na kemijska in
biološka tekmovanja. Z reševanjem
zahtevnejših nalog bodo poglobili znanje
biologije in kemije. Razvili bodo veščine
komuniciranja in sodelovalnega in
raziskovalnega učenja. Na ta način bodo
razvijali svoje interese in talente. 

Posavec

Širim znanje in
tekmujem MAT

Učenci se bodo pripravljali na matematična
tekmovanja. Z reševanjem zahtevnejših nalog
bodo poglobili znanje matematike. Razvili
bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega
in raziskovalnega učenja. Na ta način bodo
razvijali svoje interese in talente. 

Vešligaj, Zalokar

Širim znanje in
tekmujem SLJ

Učenci se bodo ob branju učiteljice in
samostojnim branjem poistovetili s knjižnimi
junaki. Domišljijo in razmišljanje bodo izrazili
na način, ki jim je blizu s pomočjo igre vlog,
gibalno in socialno igro, z raziskovalnim
učenjem in literarnim ustvarjanjem. S temi
dejavnostmi se bodo pripravili na Cankarjevo
tekmovanje in na literarne natečaje. 

Prezelj

Širim znanje in
tekmujem SLJ
in SOS

Učenci se bodo ob branju učiteljice in
samostojnim branjem poistovetili s knjižnimi
junaki. Domišljijo in razmišljanje bodo izrazili
na način, ki jim je blizu s pomočjo igre vlog,
gibalno in socialno igro, z raziskovalnim
učenjem in literarnim ustvarjanjem. S temi
dejavnostmi se bodo pripravili na Cankarjevo
tekmovanje in na literarne natečaje. 

Kurež

Širim znanje in
tekmujem 
Vesela šola

Vesela šola je tekmovanje za učence od 4. do 9.
razreda, kjer le-ti širijo splošno znanje iz
različnih področij (narava, umetnost,
zgodovina, zabava, tehnika ...) in se pri tem
zabavajo ter potegujejo za privlačne nagrade.Kurež



Širim znanje in
tekmujem TJA 

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanja iz
angleškega jezika. Z reševanjem zahtevnejših
nalog bodo poglobili znanje angleščine. Razvili
bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega
in raziskovalnega učenja. Na ta način bodo
razvijali svoje interese in talente. S temi
dejavnostmi se bodo bolje pripravili na različna
tekmovanja iz angleškega jezika.

Podčedenšek, Zatler

TEE BALL Skozi zabavo učenje osnovnih veščin baseballa:
odbijanje žogice, tek na baze, metanje žogice in
lovljenje žogice. Medsebojno sodelovanje
znotraj ekipe, tudi med deklicami in dečki.
Osnova za motorična znanjaza vse ostale
športe.

Podgoršek

Turizem smo 
ljudje

Učenci bodo kot turistični podmladek
sodelovali z lokalnim turističnim društvom in
izgrajevali zavest o pomenu turizma za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine v
domačem kraju ter o pomenu turizma kot
gospodarski panogi. 

Bevc

Ustvarjalnice Učenci krepijo svoje ustvarjalne sposobnosti.
Razvijajo kreativnost, domišljijo, inovativnost
in ročne spretnosti. Uporabljajo najrazličnejše
vire idej in materiale, ki jih med seboj
kombinirajo.

Zalokar

Ustvarjanje z
gibom

Mlakar

Posredno se bo učencem povečalo zaupanja
vase in v življenje. Razvila se jim bo
empatičnost, občutek za druge, doživljali bodo
socialno ugodje, zaupanje, delili bodo
probleme, lastne izkušnje, spoznanja in razvijali
skupne akcije. 



ŽIVŽAV Razumejo in doživijo sprostitev in oddih med
delom kot nujni element zdravega načina
življenja. Učenci krepijo svoje vezi, prijateljstvo
in urijo sobivanje z drugimi.

Učitelji


