
Dragi učenci!  

Sredi junija 2012 se je naša šola kot partnerska šola OŠ Hajdina prijavila na javni razpis za izvajanje programov 

POPESTRIMO ŠOLO 2012/2013. Dejavnosti bodo potekale od septembra 2012 do konca avgusta 2013. V okviru 

projekta bomo sodelovali s partnersko šolo OŠ Hajdina. Že samo ime projekta pove, da se bodo izvajale razne 

aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega 

pouka. Cilj programa je, da čim bolj razširimo ponudbe prostočasnih dejavnosti za šoloobvezne otroke in razvijanje 

dodatnih, šolskih dejavnosti v izven šolskem času – torej izven pouka. 

Sklopi aktivnosti, ki se bodo izvajali v okviru projekta POŠ so: 

 

1. IZ MAJHNEGA (ZNANJA) ZRASTE VELIKO 

2. SKOZI IGRO DO ZNANJA  

3. IZOBRAŽEVANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV 

4. PRAVLJIČNE URICE  

5. ENGLISH IS FOR JOY 

6. DEUTSCH MACHT FREUDE 

7. USTVARJANJE IZ NARAVNIH MATERIALOV  

8. V SVETU EKSPERIMENTOV  

9. RAZISKOVANJE NARAVNIH OKOLIJ  

10. MALI PODJETNIK 

 

1. MOJ JEZIK 

2. TO SEM JAZ, KDO SI TI? 

3. LJUDSKI OBIČAJI  

4. POTOVANJE V SVET LUTK 

5. BOŽIČNE DELAVNICE 

6. DELAVNICA: DARILO ZA MAMICO 

7. USTVARJALNE DELAVNICE 

8. SLOVENIJA, EVROPA, SVET – RAZPRI SVOJ 

POGLED 

9. GIBALNA ABECEDA 

10. POGLED V ZVEZDNO NEBO 

Znotraj posameznih aktivnosti bomo izvajali različne podaktivnosti. K sodelovanju vas bomo povabili s posebnimi 

obvestili, ki jih boste prejeli v šoli oziroma bodo objavljene na spletni strani šole v zavihku UČENCI – Popestrimo 

šolo. Prav tako bodo vsa obvestila objavljena na oglasni deski pred tajništvom, ki bo služila samo temu namenu. 

Dejavnosti se bodo kot nadstandard rednega izobraževalnega dela izvajale v popoldanskem času, nekatere pa tudi 

pred poukom (nulto uro), ob sobotah in v času šolskih počitnic. Nekatere dejavnosti bomo izvajali v mešanih 

skupinah, spet druge bodo bolj prilagojene mlajšim oz. starejšim učencem. 

Vaša udeležba je brezplačna. 

Prepričani smo, da bo zabavno druženje, kot tudi skupno ustvarjanje, odkrivanje zanimivega in novega, praktično 

delo z naravnimi materiali ter delo v naravnem okolju dobrodošla obogatitev popoldanskega, sobotnega in 

počitniškega časa otrok oz. učencev. 

S pozdravi.  

Vodji programa Popestrimo šolo 
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