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PRIJAVNICA 

za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa  
Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2014/2015 

 

V letošnjem šolskem letu je bila naša šola s strani Javnega sklada Republike Slovenije ter 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  izbrana v projektu »Popestrimo šolo«. 

Program je vsebinsko zelo bogat in  zajema široko paleto aktivnosti, ki spodbujajo razvoj 

intelektualnih, psihosocialnih in umetniških veščin  učencev in učenk. V program se lahko 

vključijo učenci in učenke vseh starostnih skupin.  

Program se bo izvajal skozi celo šolsko leto in tudi med počitnicami.  

Več o vsebini in načinu izvajanja programa si lahko preberete na spletni strani šole (os-

pirnice. si pod rubriko »Popestrimo šolo«).   

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

prijavljam otroka ______________________________________    roj. _______________, ki obiskuje 

___ razred osnovne šole OSNOVNE ŠOLE PIRNIČE,  v naslednje podaktivnosti (prosimo označite):  

 

 Učimo se tujih jezikov malo drugače  

Učenci bodo skozi dramatizacijo, igro, petje, branje pravljic  in z avdio-vizualnimi pripomočki usvojili 

osnove nekaterih tujih jezikov. Aktivnost je namenjena učencem in učenkam razredne stopnje.  

 

 Učenje učenja. Zapomnimo si s pomočjo umetnosti, risbe, miselnega vzorca. 

Učenci bodo spoznali svoje učne navade in jih ovrednotili glede na uspeh. Z različnimi tehnikami in 

pristopi bodo spoznali učinkovitejše načine učenja , kako si organizirati čas učenja, kako premagati 

strah, izoblikovati cilje, doseči boljše učne rezultate, delovanje spomina ipd.  

 

 Raziskovanje zgodovine in geografije kraja 

Učenci bodo spoznali zgodovino in sedanjost  kraja, razvoj, značilnosti, običaje in šege kraja, prehrano 

nekoč in danes, spoznavali znamenite prebivalce kraja ipd. Izdelali bodo maketo šole in okolice. 

 

 Turizem v mojem kraju  

Učenci bodo širši javnosti približali učno pot Straža. Izdelali bodo avdio-vizualni vodič (tudi v tujem 

jeziku), spoznali delovanje turističnega društva in sodelovali pri promociji kraja.  

 

 Pomoč učno šibkejšim učencem 

Učna pomoč bo potekala individualno oz. v manjših skupinah v spodbudnem učnem okolju. 

Namenjena je učencem vseh starostnih skupin, ki bodo skozi različne metode in pristope deležni 

dodatne razlage učne snovi in vaj pri vseh predmetih.  

 

 Učenec – učencu 

Učenci bodo za sošolce  izdelovali različne družabne igre (monopoly, activity, spomin, računalniške 

igre), ki pripomorejo k hitrejšemu pomnjenju snovi in boljšim učnim uspehom.  Starejši učenci bodo 

pri učenju pomagali mlajšim učencem. Z interakcijo med učenci  bo spodbujen razvoj empatije, 

medsebojno spoštovanje, krepitev prijateljskih vezi. 
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 Vesela matematika 

Učenci bodo spoznali in sestavili tangram, izdelovali origami, zlati rez, tlakovanje, risali s pomočjo 

geotrikotnika in šestila.  Usvojene tehnike bodo prenesli na izdelovanje različnih izdelkov (živalski vrt 

iz origamija, figure, kocke ipd.).  Aktivnosti so namenjene učencem in učenkam od 4.r. – 6. razreda.  

 Kreativno pisanje 

Z učenci bomo pripravili ilustrirano pravljico in jo predstavili otrokom v vrtcu. 

 Zimska šola digitalne fotografije 

Učenci predmetne stopnje bodo spoznali osnove digitalne fotografije, delo s fotoaparatom,  obdelavo 

slik  s pomočjo programske opreme, urejanje in arhiviranje fotografij, objava fotografij na spletni 

strani. Udeleženci šole digitalne fotografije bodo svoje izdelke predstavili na zaključni razstavi.  

 Animirani film 

Učenci predmetne stopnje bodo spoznali tipe animacij in postopek izdelave animacije. Učenci bodo s 

pomočjo računalniške opreme  izdelali krajši animacijski film.  

 Lutkovne delavnice 

Z učenci bomo spoznali pravljični svet lutk. Iz različnih materialov bomo izdelali lutke. Delavnica je 

namenjena mlajšim učencem.  

 Uporaba mobilnih naprav za potrebe izobraževalnega procesa 

Učenci predmetne stopnje bodo spoznali, na kakšen način lahko sodobna tehnologija pripomore k 

lažjemu usvajanju snovi. Seznanjeni bodo z uporabo e-gradiv (e-učbeniki, vaje na spletu ipd.). 

 Urejanje spletne strani »Dvanajsta šola« 

Učenci bodo oblikovali in urejali šolsko spletno stran. Objavljali bodo e-gradiva, objave,e-uganke, 

razstave, obvestila  in poročila za starše in obiskovalce. 

 Zdravo živim 

Dvodnevni projekt je namenjen učencem predmetne stopnje. Spoznali bomo zdrav način življenja, 

sobivanje z naravo, kakovostno preživljanje prostega časa, zdrava prehrana, oblikovali pozitiven 

odnos do sebe in sveta.  

 Evropska vas 

Učenci predmetne stopnje bodo spoznavali zgodovinske, geografske, jezikovne  in kulturne 

znamenitosti naključno izbrane države. Učenci bodo zbirali, analizirali podatke o določeni državi, jo 

primerjali s Slovenijo ipd. Zaključna prireditev bo potekala v Ljubljani.  

 Ustvarjalne počitniške delavnice 

Med zimskimi in poletnimi počitnicami bomo ustvarjali, se igrali, plesali, prepevali, obiskali bližnje 

hribe ipd. Počitniške delavnice so namenjene vsem učencem, ki želijo svoj prosti čas preživeti  

ustvarjalno in zabavno.  

 

 
 
 

 
 
 

 

V/Na ______________________, dne ________________. 

 

Podpis: 

 


