
 

 

Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci in 

dijaki(75%) 

 

VELIKANI V ZLATOROGOVI DEŽELI 

Primerno za učence od 1. do 5. razreda. 

Trajanje: Celo šolsko leto.  

Učenci bodo predvsem z namenom spodbujanja bralne pismenosti in dviga 

jezikovnih ter socialnih kompetenc, skozi branje spoznavali slovenske narodne 

pravljice in pravljična bitja, ki nastopajo v njih. O njih se bomo pogovarjali, 

izdelali plakate na temo pravljic, morda tudi poustvarili bajeslovna bitja po svoji 

domišljiji. 

 

KUŽA ME POSLUŠA 

Primerno za učence od 3. do 9. razreda. 

Obisk vodnika in psa.  

Z namenom spodbujanja bralne pismenosti in dviga jezikovnih ter socialnih 

kompetenc, bomo k sodelovanju povabili Slovensko društvo za terapijo s 

pomočjo živali. Učenci z bralnimi težavami, se bodo na inovativen način učili 

branja in nastopanja. Preko programa READ®, bomo organizirali bralne urice 

psom. 

PROJEKT »TRIM STEZA« OD IDEJE DO IZVEDBE 

Primerno za učence od 6. do 9. razreda. 

Trajanje: Več let.  

Učenci se bodo seznanili s večletnim projektom od ideje do izvedbe Kobariške 

trim steze. 



 

Skupaj z lokalno skupnostjo bomo poiskali 

primerno lokacijo za postavitev trim steze. V sklopu teh ur bodo učenci spoznali 

kakšen je namen trim steze in katere zakonitosti je pri njenem snovanju 

potrebno upoštevati.  

V kolikor bo dovolj interesa s strani lokalne skupnosti, bomo trim stezo tudi 

zgradili in jo s pomočjo turističnih delavcev umestili v turistično ponudbo. 

 

TEHNOLOGIJA IN ŠPORTNO PLEZANJE 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: Celo šolsko leto  

Plezanje in vzpenjanje navkreber je ena osnovnejših oblik gibanja, saj ga otrok 

osvaja, še preden shodi. To je šport z velikim poudarkom na gibanju. Učenci 

bodo  pridobili občutek za izbiro gibov in koordinacijo le teh, pridobivali  na 

telesni moči, gibljivosti, vzdržljivosti in vztrajnosti, vse to pa posredno vpliva na 

boljšo koncentracijo, ki je pomembna tako v športu, kot v šoli in v vsakdanjem 

življenju.  

 

ŠPORT JE ZAKON 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: Celo obdobje trajanja projekta v sklopu obšolskih  dejavnosti in 

počitniških aktivnosti.  

Učenci bodo preko individualnih in skupinskih športnih aktivnosti spoznavali 

različne športe. Razvijali bodo gibalne in funkcionalne sposobnosti. Naučili se 

bodo pomena redne športne vadbe za skladen telesni in duševni razvoj. Skozi 

športno dejavnost se bodo učili discipline, reda in razvijali pozitivno 

samopodobo.  

Vsebine bodo razdeljene sistematično skozi celo šolsko leto in bodo prilagojene 

po triadah za vsako starostno skupino posebej. 

 

TURIZEM, TO SMO MI 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 



 

Trajanje:  V sklopu obšolskih  dejavnosti in 

počitniških aktivnosti.  

Učenci bodo podrobneje spoznavali turistično dejavnost in ponudbo v lokalnem 

okolju. Ugotavljali bodo kako turizem vpliva na lokalno okolje v dobrem in 

slabem smislu. Seznanili se bodo z različnimi poklici v turizmu in se soočili z 

njihovimi prednostmi ter slabostmi. Raziskovali bodo, kako moderna 

tehnologija pomaga turističnim delavcem, pri promociji svoje dejavnosti. K 

sodelovanju bomo povabili predstavnike lokalne turistične organizacije in 

Triglavskega narodnega parka s katerimi bomo razpravljali o sedanjosti in 

prihodnosti turizma kot močne gospodarske panoge v Posočju. 

 

NAŠA OKOLICA 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: V sklopu obšolskih  dejavnosti in počitniških aktivnosti.  

V okviru delavnic Naša okolica, bodo otroci spoznavali naravne, zgodovinske in 

kulturne značilnosti domače okolice. Skozi družinske izlete po okoliških hribih, 

naravnih in zgodovinskih znamenitostih bodo deležni medgeneracijskega 

povezovanja. Skupaj z vrstniki in starši bomo odkrivali pomembnost ohranjanja 

čiste in neokrnjene narave, obiskali Triglavski narodni park in spoznali 

poslanstvo parka pri ohranjanju neokrnjene narave in zgodovinske ter kulturne 

dediščine. 

 

DEJAVNOSTI S PODROČJA ELEKTRIKE IN ELEKTRONIKE 

Primerno za učence tretje triade 

Učenci bodo preko praktičnega dela v delavnicah spoznavali osnovne 

zakonitosti elektrotehnike, uporabo elektronskih instrumentov in jih sestavljali 

v smiselne uporabne izdelke. 

 

ELEKTRIČNA MOBILNOST 

Primerno za učence od 6. do 9. razreda. 

Trajanje: Več let.  



 

To je prihodnost današnje družbe. V skrbi za 

ohranjanje čiste narave, bodo učenci spoznali kaj je električna mobilnost in 

kakšne so prednosti ter slabosti le te. Seznanili se bodo kako deluje električno 

vozilo, kako deluje električna polnilnica.  

 

EKOLOGIJA IN SKRB ZA OKOLJE, ŠOLSKI VRTOVI 

Primerno za vse učence. 

Trajanje: V sklopu obšolskih  dejavnosti in počitniških aktivnosti  

Z učenci in strokovnimi delavci bomo skrbeli za čisto in urejeno okolico, uredili 

in urejali bomo šolske vrtičke in šolski sadovnjak. Skrbeli bomo za ločevanje 

odpadkov. Aktivno bomo sodelovali z ustanoviteljem ob prehodu na nove 

ekološke in varčne oblike ogrevanja. 

  

ZNANJE JE LAHKO BOLJŠE 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: Celo obdobje trajanja projekta v sklopu obšolskih  dejavnosti in 

počitniških aktivnosti.  

V okviru delavnice ZNANJE JE LAHKO BOLJŠE se bomo posvečali individualnemu 

delu in delu v manjših skupinah. Učencem bomo dodatno in podrobneje 

razložili slabo ali težje razumljivo snov. 

 

 

VEČ KOT ZNAM VEČ VELJAM 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: Celo obdobje trajanja projekta v sklopu obšolskih  dejavnosti in 

počitniških aktivnosti  

Delavnica je namenjena tistim, ki si želijo izpopolniti svoje znanje iz področja 

kjer so nadarjeni. Učenci bodo preko prilagojenih metod in oblik dela deležni 

poglobljenega obravnavanja izbranih področij. 

 



 

PAMETNA TEHNOLOGIJA 

Primerno za učence od 4. do 9 razreda. 

Trajanje: Občasno 

Učence bomo naučili pravilnega rokovanja z računalniki, tablicami, in 

pametnimi telefoni ter jih usposobili za varno rabo interneta.  

 

PROSTOVOLJSTVO 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda.  

Trajanje: Občasno  

Prostovoljstvo je v moderni družbi dokaj zanemarjena vrednota. Učenci bodo 

spoznali pomen aktivnosti za skupno dobro. Seznanili se bodo z liki gasilca in 

gorskega reševalca, njihovim poslanstvom in pomenom ki ga doprinesejo v 

družbi. 

 

KAKO OSTATI ZDRAV 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: V sklopu obšolskih  dejavnosti in počitniških aktivnosti. 

Učenci bodo na urah namenjenih ohranjanju zdravja spoznavali pomen 

zdravega načina življenja. Seznanili se bodo s smernicami zdrave prehrane. 

Raziskovali bomo izvajali različne aktivnosti o razvadah in njihovem vplivu na 

naše zdravje in življenje 

ZDRAVA PREHRANA 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda. 

Trajanje: Občasno 

Mlekarna Planika je proizvodnji obrat v bližini šole s svojim muzejem Od 

Planine do Planike.  Z obiski v proizvodnje in muzeja bodo naši učenci lahko 

spoznavali predelavo mleka, spoznavali bodo pomen ekološke predelave in 

spoznavali pomen zdrave prehrane. 



 

Otroci bodo s svojimi izdelki lahko okrasili 

prostore Planike, sodelovali pa bodo tudi na natečaju za oblikovanje novega 

logotipa. Prav tako pa bodo lahko sodelovali pri poslikavi zunanjega dimnika 

tovarne. 

Mlekarna Planika ima tudi električno polnilnico. 

 

KAKO NASTANE MED 

Primerno za učence od 5. do 9. razreda.  

S to podaktivnostjo želimo učencem prikazati pomen čebel in čebelarstva za 

ohranjanje naravnega okolja in rastlin. V svojo sredino bomo povabili čebelarja, 

ki nas bo podrobneje seznanil s svojim poklicem. 

 

 

 

Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-

izobraževalnih zavodov (25%) 

 

POMEN GIBANJA   

• Na različne inovativne načine predstaviti strokovnim delavcem pomen 

gibanja za zdravje učencev in njih samih. 

• Seznaniti strokovne delavce s potrebo po več ustreznih športnih 

programov za učence v šoli in izven nje.  

 

ŠPORTNA VADBA ZA STROKOVNE DELAVCE  

• Z namenom utrjevanja odnosov znotraj kolektiva strokovnih delavcev, 

organizirati športno vadbo za strokovne delavce. 

• Preko različnih skupinskih iger spodbujati medsebojno sodelovanje in 

zaupanje. 

 



 

PRENOS DOBRE PRAKSE – IZ PRAKSE V PRAKSO

  

• Seznanjanje in širjenje informacij o učinkih projekta med strokovne 

delavce 

• Seznanjanje strokovnih delavcev o dobri praksi in rezultatih različnih 

dejavnosti 

• Seznanjanje strokovnih delavcev o rezultatih projektnih aktivnosti 

Priprava predstavitvenih brošur, delavnic, razstav. 


