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POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015 

UČENJE  JE  ZABAVNO 

SPOZNAVAM, 

RAZISKUJEM, 

SE ZABAVAM, 

NAPREDUJEM. 

 

 



 

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«. 

 

 

 

OPIS AKTIVNOSTI 

AKTIVNOST: Igriva angleščina 
Znanje tujega jezika danes predstavlja prednost posameznika, ki ga obvlada. V prihodnosti se 
bo ta pomen še povečeval. Da bi usvojili tuji jezik čim bolj učinkovito in trajno, se ga moramo 
začeti učiti čim prej. Aktivnost Igriva angleščina je odlična priložnost za učence nižjih 
razredov, ki še nimajo pouka angleščine, da usvojijo osnove angleškega besedišča. Vse to jim 
bo odlična popotnica za boljši uspeh pri rednem pouku angleščine. Učenje angleščine bo 
potekalo na zabaven, igriv in otrokom zanimiv način ter bo prilagojeno njihovi razvojni 
stopnji. Aktivnost je organizirana za učence od 1. do 3. razreda. 
 
AKTIVNOST: Tipitop gledališče 
Za vse, ki imate radi igro, ples, glasbo in nastopanje na odru, je Tipitop gledališče ta prava 
izbira. Tukaj vam zagotovo ne bo dolgčas, kajti svoj talent boste lahko izrazili na različne 
načine. Imeli boste priložnost za soustvarjanje scenarija za gledališko predstavo ali morebiti 
samo dodajanja glasbenih vložkov po lastni ideji, ki so lahko tudi v tujem jeziku.  Tako igralski, 
kakor tudi glasbeni in plesni talent, boste izrazili skozi premierno uprizoritev gledališke 
predstave, ki jo boste samostojno organizirali in promovirali. V aktivnost se lahko vključijo 
učenci od 2. do 9. razreda. 
 
AKTIVNOST: Novinarska redakcija 
Aktivnost je namenjena vsem, ki bi se želeli preizkusiti v vlogi novinarja in hkrati uporabljati 
sodobno tehnologijo (fotoaparat, videokamero, računalniško tablico, prenosni telefon). 
Novinarsko redakcijo bo sestavljala ekipa, ki bo pripravljala novinarske prispevke (novice, 
reportaže, intervjuji) in jih objavljala na spletu. Delo bo zanimivo, saj si bo vsak udeleženec 
sam izbral svoje delovno področje, ki ga zanima in veseli. Tako lahko izbirate med področji 
kot so: moda, glasba, šport, film, medicina, znanost, vici, verzi idr. V aktivnost se lahko 
vključijo učenci od 6. do 9. razreda. 
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AKTIVNOST: Mala šola računalništva 
Imate morda težave, kako napisati domačo ali raziskovalno nalogo v katerem izmed 

računalniških programov, ki so vam na voljo. Morda ne poznate vseh možnosti obdelave 

podatkov v posameznem programu? V mali šoli računalništva boste pridobili vsa osnovna 

znanja, ki jih potrebujete za delo z računalnikom. Podrobneje boste spoznali obdelavo 

podatkov v računalniških programih kot so Microsoft Word, Power Point in Excel, ki se 

največkrat uporabljajo za šolske namene. Spoznali boste tudi programe, ki omogočajo 

obdelavo slik in posnetkov ter se ob njihovi obdelavi prijetno zabavali. Brskali boste po 

svetovnem spletu in se urili v iskanju podatkov. Družili se boste z vrstniki preko družbenih 

portalov, vendar v omejenem obsegu, pri čemer boste prav tako spoznali pomen varnosti 

osebnih podatkov ter morebitne posledice zlorabe le-teh. Aktivnost je organizirana za učence 

od 5. do 9. razreda. 

AKTIVNOST: Želimo znati več 
Morda imate težave pri katerem od šolskih predmetov ali bi radi preprosto vedeli več in tako 

izboljšali svoj učni uspeh? Udeležite se aktivnosti Želimo znati več, saj se vam bomo tukaj 

lahko individualno posvetili in pomagali točno tam, kjer imate težave. Spoznali boste različne 

učne strategije, ki so vam lahko v pomoč pri reševanju problemskih nalog in uporabo 

računalnika kot nepogrešljivega pripomočka 

AKTIVNOST: Naučimo se slovensko 
Aktivnost je načrtovana izključno za učence, ki prihajajo iz angleško govorečega območja s 

ciljem izboljšati njihove sporazumevalne zmožnosti na osnovi zabavnih učnih strategij. Ti 

učenci bodo skozi igro in druge novejše učne metode bogatili svoj besedni zaklad ter se urili 

se v pisnem in ustnem sporočanju.  

AKTIVNOST: Domača lekarna 
Vsak od nas ima občasno zdravstvene težave. Da bi svojo težavo čim prej odpravili, si 

največkrat pomagamo s farmacevtskimi zdravili. Ste kdaj pomislili, da bi zdravstveno nadlogo 

odpravili z domačimi pripravki ali zdravili? Morda boste nekateri težko verjeli, ampak to je v 

mnogih primerih mogoče že s pravilno izbiro živil ali pripravo zdravih napitkov. Kateri so 

torej vsi tisti najbolj koristni zdravstveni nasveti naših babic ali prababic in katera zdravila 

imamo doma? O tem se boste poučili v domači lekarni.  

V okviru aktivnosti Domača lekarna boste spoznali domača zdravila, ki nam lahko pomagajo 

pri odpravljanju mnogih zdravstvenih tegob in zdravilne rastline ter njihove pozitivne učinke 

na zdravje. Pripravljali boste zdrave pripravke iz različnih živil in zdravilnih rastlin. Oblikovali 

boste knjižico zdravilnih rastlin, ki jih najdemo v naši okolici in koristnih nasvetov ter 

receptov naših prababic. Poskusili boste izdelati lastno linijo naravnih izdelkov z logotipom 

in imenom ter jo predstaviti širši javnosti. V aktivnost se lahko vključijo učenci od 3. do 9. 

razreda. 

AKTIVNOST: Skupna druženja 
Skupna druženja so kot za nalašč za vse vas, ki se radi družite in pogovarjate, krepite zdrave 
medosebne odnose, pomagate pomoči potrebnim ljudem in ste pripravljeni svoj čas nameniti  
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za dobra dela. V sklopu aktivnosti boste s svojim prostovoljnim delom pomagali starejšim in 
bolnim osebam, obiskali boste starejše občane ob različnih priložnostih, brali pravljice 
otrokom v vrtcu, sodelovali boste v dobrodelnih akcijah, pomagali bolnim in socialno šibkim 
sošolcem. Nekaj svojega dragocenega časa boste lahko namenili za ljudi, ki so osamljeni in 
potrebujejo pogovor. Že samo z druženjem lahko nekomu pričarate nasmeh na obrazu in mu 
polepšate ta svet. Aktivnost je načrtovana za učence od 7. do 9. razreda. 
 
AKTIVNOST: Tu je moj dom, tu sem doma 
Imate radi šport, družabne igre in naravo? Ste pustolovske in avanturistične narave? Potem 
se prijavite na aktivnost Tu je moj dom, tu sem doma. V sklopu te aktivnosti boste na aktiven 
in atraktiven način spoznavali naravne in kulturne značilnosti domačega kraja in širše okolice. 
Odpravili se boste na lov za skritimi zakladi, odkrivali geocaching točke, sodelovali v team 
building aktivnostih in se pripravljali ter udeležili interaktivnega kviza. Načrtovali boste 
potepanje po Krajinskem parku goričko ter izbirali lokacije, ki si jih boste nato ogledali.  
 
AKTIVNOST: Modna revija 
To je aktivnost, ki je ne smete zamuditi tisti, ki vas zanima moda, oblikovanje oblačil, 
izdelovanje modnih dodatkov, torbic, šalov, pasov in nakita. Začeli boste z zbiranjem idej in 
risanjem kolekcije oblačil ter modnih dodatkov za poletje 2015. Po pripravi finančnega in 
organizacijskega načrta, boste zbrali neuporabno blago, stara oblačila in druge materiale 
potrebne za izdelavo oblačil in nakita. Ko bodo oblačila in nakit izdelana, boste samostojno 
organizirali Modno revijo kot spektakularni šow, ki si ga bo vredno ogledati.  
 
AKTIVNOST: Zabavna ustvarjalnica 
Že sam naziv aktivnosti vam pove, da se bo v sklopu Zabavne ustvarjalnice ustvarjalo na dolgo 
in široko. Z uporabo različnih materialov boste izdelovali estetske hišne dekoracije, darilca za 
rojstni dan, igrače za otroke, praznične dekoracije, maske za pust idr. Pripravili boste razstavo 
vseh svojih umetnin in poskrbeli za ustrezno promocijo ter izvedbo razstavnega dogodka. 
Med drugim boste izdelali tudi lutke za lutkovno predstavo, ki jo boste predstavili staršem in 
drugim zainteresiranim.  Tekom dejavnosti boste tako spoznali možnosti reciklaže in 
ponovne uporabe vsakodnevnih predmetov.  
 
AKTIVNOST: Mali alkimisti 
Radi raziskujete, opazujete, ugotavljate vzroke za določene pojave, eksperimentirate? Potem 
se pridružite skupini malih alkimistov. Tukaj boste spoznavali snovi in njihove lastnosti, 
izvajali eksperimente in se ob tem prijetno zabavali. Iskali boste odgovore vsakodnevna 
vprašanja, kot je npr: Zakaj nastane mavrica? Igrali se boste z barvami, ustvarjali zvoke,  
izdelovali rakete in jih spuščali v zrak, eksperimentirali s snovmi iz kuhinje kot so npr. jajca, 
pripravljali boste bombone in še mnogo več. Aktivnost je namenjena učencem od 1. do 5. 
razreda.  
 
 
 
 
 

 

 

Dodatne informacije o urnikih in razporeditvi dejavnosti bodo po zbranih prijavah objavljene na 

spletni strani šole. Učenci pa jih lahko dobijo tudi pri učiteljih, ki dejavnosti izvajajo.  
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PRIJAVNICA 

za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa  

Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2014/2015 

 

Spodaj podpisan/a ________________________________________________(mati/oče/skrbnik-ca) 

prijavljam otroka ______________________________________    roj. _______________, ki obiskuje 

___ razred osnovne šole ____________________________________________________________,  v 

naslednje aktivnosti (prosimo označite):  

 IGRIVA ANGLEŠČINA  

 NOVINARSKA REDAKCIJA  

 MALA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA  

 ŽELIMO ZNATI VEČ  

 TIPITOP GLEDELIŠČE  

 DOMAČA LEKARNA  

 SKUPNA DRUŽENJA  

 TU JE MOJ DOM, TU SEM DOMA  

 MODNA REVIJA  

 ZABAVNA USTVARJALNICA  

 MALI ALKIMISTI  

 NAUČIMO SE SLOVENSKO  

 

Podpis: 

__________________ 

V/Na _________________, dne ________________. 

 

 

 
Prosimo, da prijavnico vrnete do torka, 23.12.2014 razredniku. Hvala! 


