
 

Področje 
RaP 

Sklop 
področja 

Dejavnost Opis dejavnosti Izvajalec 

Kultura in 
tradicija 

Tuji jeziki Uporabna 
angleščina 

utrjevanje besedišča in 
slovničnih struktur 

Denis Žoldoš 

Kultura in 
tradicija 

Tuji jeziki Spoznajmo 
angleščino 

Učenci se prvič spoznajo z 
angleščino. 

Denis Žoldoš 

Kultura in 
tradicija 

Tehniška 
kultura in 
dediščina 

 
Konstruktorstvo 
Modelarstvo 

Učenci s pomočjo različnega 
materiala (les, umetne 
mase, glina, …) ustvarjajo 
različne predmete, zgradbe 
iz ožjega in širšega okolja 
(npr. Rotunda v Selu, Eifflov 
stolp, …) 

 
 
Kristjan Pertoci 

Kultura in 
tradicija 

Od šolske k 
državljanski 
kulturi 

MI in SVOBODA Učenci se aktivno vključijo v 
reševanje šolskih in širših 
družbenih vprašanj. 

Kristjan Pertoci 

Kultura in 
tradicija 

Kultura, 
umetnost in 
dediščina/ 
Kulturno-
umetnostna 
vzgoja 

Spretni prstki Razvijanje in urjenje fine 
motorike pri otrocih, hkrati 
pa okraševanje oglasnih 
desk na šoli. 

Mateja Hladen 

Kultura in 
tradicija 

Kultura, 
umetnost in 
dediščina/  
Kulturno-
umetnostna 
vzgoja 

V svetu 
domišljije 

Z učenci beremo knjige 
različnih tematik ter tako 
razvijamo domišljijo ter 
razbijamo različne 
stereotipe. 

Mateja Hladen 

Kultura in 
tradicija 

Kultura 
sobivanje/ 
Kultura 
pogovora 

Moj e-svet Učenci spoznavajo primerno 
vedenje v današnjem IKT 
življenju, kaj je dobro in kaj 
slabo, kako varno živeti v 
njem, varna raba interneta. 

Mateja Hladen 

Kultura in 
tradicija 

Likovna 
umetnost, 
kulturna 
dediščina 
 

Umetnost med 
nami -  
Stenska 
poslikava in 
izdelava 
likovnih 
izdelkov 

Spoznavanje poslikave na 
steno nekoč in danes, ter 
sama poslikava po šolskih 
hodnikih, ter izdelava 
izdelkov glede na kulturno 
dediščino in letni čas. 

Melita Lazar 

Kultura in 
tradicija 

Likovna 
umetnost, 
ustvarjanje 

Likovni natečaji Sodelovanje na aktualnih 
likovnih natečajih za večjo 
prepoznavnost šole. 

Melita Lazar 
 
 

Kultura in 
tradicija 

Tehniška 
kultura in 
dediščina 

Ustvarjalnica Izdelovanje različnih 
izdelkov. 

Karin C. Maček 



Kultura in 
tradicija 
 
 

Kultura, 
umetnost 
 
 

Preberi mi 
pravljico 
 
 

Učenci bodo pri dejavnosti 
spoznavali različne pravljice, 
bogatili besedni zaklad in 
urili motoriko ob barvanju 
pobarvank. 

Suzana Panker 
 
 

Kultura in 
tradicija 
 

Kultura, 
umetnost in 
tradicija 
 

Gučijmo 
 

Učenci bodo spoznavali 
zgodovino in književnost 
prekmurskega jezika, zbirali 
starodavne besede za 
določeno predmetnost, 
sodelovali na natečajih s 
prispevki v narečju, zbirali 
gradivo za raziskovalno 
nalogo. 

Suzana Panker 
 
 

Kultura in 
tradicija 
 

Kultura, 
umetnost in 
tradicija 
 

Moč lepe 
besede 
 

Učenci se bodo pripravljali 
za nastope na proslavah, 
uprizarjali gledališke igre, 
razvijali smisel za govorjeno 
besedo. 

Suzana Panker 
 
 

Kultura in 
tradicija 
 

Kultura, 
umetnost in 
tradicija 
 

Folklora Peli bomo ljudske pesmi, 
plesali ljudske plese, rajalne 
igre, se učili različnih 
izštevank, zbadljivk 

Marija Zorko 

Kultura in 
tradicija 

Bralna 
značka 
 
 
 

O knjigi mi 
povej!  

Učenci berejo knjige, 
enciklopedije ... po lastnem 
izboru, glede na njihovo 
starost in povzamejo 
dogajanje. 

Monika Dobrijevič 

Kultura in  
tradicija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura 
Glasba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otroški pevski 
zbor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otroški pevski zbor prepeva 
zborovski repertuar 
slovenskih ljudskih in 
umetnih skladb, kakor tudi 
tuje ljudske in umetne 
zborovske skladbe; 
 S sodelovanjem pri 
pevskem zboru otrok med 
drugim razvija muzikalnost, 
čustveno inteligenco in 
odgovornost delovanja v 
družbi. 

Mojca Gyorek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura in  
Tradicija 
 

Kultura 
Glasba 

Mladinski 
pevski zbor 

Mladinski pevski zbor 
prepeva zahtevnejši 
zborovski repertuar 
slovenskih ljudskih in 
umetnih skladb, kakor tudi 
tuje ljudske in umetne 
zborovske skladbe; 
 S sodelovanjem pri 
pevskem zboru otrok med 
drugim razvija muzikalnost, 
čustveno inteligenco in 
odgovornost delovanja v 
družbi. 

Mojca Gyorek 



Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje 

Več naredim v 
šoli, zato imam 
manj doma. 

Za učence razredne stopnje Kristjan Pertoci 

Področje 
RaP 

Sklop 
področja 

Dejavnost Opis dejavnosti Izvajalec 

Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Priprava na 
tekmovanja 

HOČEM znati in 
zvedeti več. 

Spoznavanje sveta (aktualni 
dogodki, Hurikani, potresi, 
vulkanski izbruhi in njihove 
posledice). Priprave na 
tekmovanja iz geografije, 
prvaki znanja, …. 

Kristjan Pertoci 

Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Tehnologija 
in 
inovativnost 

ROBOTIKA in 
prihodnost 

Robotika za učence, ki se 
želijo pripraviti na 
prihodnost. Pri pouku bomo 
sestavljali ter uporabljali 
robote, spoznavali njihove 
zmožnosti in jih nadgrajevali. 
 

Kristjan Pertoci 

Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje/ 
Računalniško 
mišljenje 

Pametna škatla Spoznavanje sveta 
računalništva, računalniških 
komponent, različnih 
programov. (učenci od 1. - 5. 
razreda) 

Mateja Hladen 

Vsebine z 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje/ 
Računalniško 
mišljenje 

Postajam mali 
programer 

Razvijanje računalniškega 
mišljenja, pisanje različnih 
enostavnih igric, 
programčkov.  
(6. - 9. razred) 

Mateja Hladen 

Vsebine z 
življenja in 
dela OŠ 

Igra in 
samostojno 
načrtovanje 
prostega 
časa 

Igre naših babic Spoznavanje iger, ki so se 
jih igrali nekoč.  

Mateja Hladen 

Vsebine z 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje/Tehno
logija in 
inovativnost 

V svetu 
robotkov 

Učenci razredne stopnje se 
pričnejo seznanjati z 
osnovami 
robotike/programiranja, na 
podlagi gradnje različnih 
njim zanimivih figur in 
njihovega krmiljenja. 

Mateja Hladen 

Vsebine z 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje 

Svet 
matematike 

Učenci urijo matematične 
veščine 

Simon Hozjan 

Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje 

Znam več Osvežitev, urjenje  in 
poglabanje znanj. 

Karin C. Maček 



Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje 

Znam več Spoznajo strategije in 
razvijajo sposobnost 
samostojnega ali 
sodelovalnega učenja. Se 
izražajo in učijo skozi igro. 
Odpravljajo vrzeli v znanju in 
poglabljajo že pridobljeno 
znanje. 

Sonja Kosednar 

Vsebine iz 
življenja in 
dela OŠ 

Samostojno 
in 
sodelovalno 
učenje 

Kemija + 

Odpravljajo vrzeli v znanju in 
poglabljajo pridobljeno 
znanje iz kemije. 

 
Sonja Tot 

Vsebine iz 
življenja in 
dela 
osnovne 
šole 

Lažje  učenje 
 

Z MEMO hitreje 
naprej! 

Učenci si preko tehnik 
pomnjenja in hitrega branja 
lažje in hitreje zapomnijo  
učno snov in premagajo 
učne ovire ter pridobijo na 
samostojnosti pri učenju. 

Monika Dobrijevič 

Vsebine iz 
življenja in 
dela 
osnovne 
šole 

Medvrstniško, 
medgeneracij
-sko 
sodelovanje – 
okolje in 
trajnostni 
razvoj 

Sodelujem, 
izdelujem 

Učenci bodo preko različnih 
metod razmišljali o 
recikliranju odpadnih 
materialov, načrtovali in 
izvajali projekte na temo 
varovanja okolja in se 
povezovali s sošolci ter 
krajani.  

Suzana Deutsch 

Vsebine iz 
življenja in 
dela 
osnovne 
šole 
 
 

ISP nemščina 
 
 
 

Deutsch 
interessiert 
mich! 
Nemščina mene 
briga! 

Učenci preko zanimivih 
projektov in novejših tehnik 
usvajanja jezika poskrbijo za 
večje besedišče, posledično 
boljšo sposobnost 
komunikacije in poznavanje 
nemško-govore-čih dežel. 

Monika Dobrijevič 

Področje 
RaP 

Sklop 
področja 

Dejavnost Opis dejavnosti Izvajalec 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Varna 
mobilnost 

Varno na kolo Uporaba znanj o ravnanju v 
prometu. 

Karin C. Maček 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Gibanje Športne ure Izvajanje različnih 

elementarnih iger 

(štafetnih, moštvenih, 
borilnih,...) 

Luka Ivanič 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 

Gibanje Ekipni šport Izvajanje ekipnih športov 
(nogomet, rokomet, košarka, 
odbojka) 

Luka Ivanič 



fizično 
počutje 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Gibanje Gibalnica Izvajanje naravnih oblik 

gibanja, vaje za razvoj 

senzomotorike 

(lazenje, plazenje, 
posnemanje gibov in 
položajev telesa,...) 

Luka Ivanič 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Gibanje Šport za 
začetek 

Izvajanje različnih športnih 

iger za začetek dneva 

(Dodgeball,...) 

Luka Ivanič 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Gibanje Ekipni šport Izvajanje ekipnih športov 
(nogomet, odbojka, rokomet, 
košarka) 

Miha Horvat 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Zdravje in 
varnost 
 
Telesno in 
duševno 
zdravje ter 
počitek 

Prva pomoč in 
zdrav življenjski 
slog rešujeta 
življenja 

 

Pri dejavnosti bodo 

spoznavali zdrav življenjski 

slog ter  pridobili osnove 

teoretičnega in praktičnega 

znanje prve pomoči, 

spoznavali nezgodne 

situacije in se učili pravilnega 

ukrepanja. 

Sonja Tot 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Zdravje in 
varnost/ 
Preprečevanj
e različnih 
oblik nasilja 

Postavim se 
zase 

Učenci urijo veščine 
reševanje težav na katere 
naletijo, učijo se postaviti 
zase in reči NE ter učenje 
reševanje težav na miren 
način. 

Mateja Hladen 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Ples 
 

Odpleši svoje 
sanje 

Učenci bodo spoznali 
različne zvrsti plesa, 
poskusili se bodo pri sestavi 
koreografije, gledali bodo 
plesne filme in seveda 
plesali po lastnem izboru. 

Monika Dobrijevič 

Gibanje in 
zdravje za 
dobro 
psihično in 
fizično 
počutje 

Zdravje – 
zdrava 
prehrana 

Pečemo in 
kuhamo po 
domače 

Učenci bodo spoznali 
tradicionalne jedi in sladice 
Prekmurja in Slovenije, 
seznanili se bodo s 
kulinariko drugih držav in 
ustvarjali iz zdravih živil. 

Suzana Deutsch 

 

 

 

 

 


