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PROJEKT 
Oddelčni/razredni 

šolski 

regijski/državni 

mednarodni 

Vodja dejavnosti Organizacije zunaj 

šole 

 

 

IZZIVI 

MEDKULTURNEGA 

SODELOVANJA 

državni Ana Kotnik 

(OŠ Trzin) 

MIZŠ, ESS, OŠ 

Koper, ISA institut, 

konzorcij projekta 

Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, financiran s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada 

Program Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) 

Aktivnosti programa SIMS bodo usmerjene v : 

1. Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi 

družinami: 

– Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«, 

– individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter pedagoška pogodba za  

  dijake priseljence, 

– nadaljevalni tečaji slovenščine, 

– učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev, 

– dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev, 

– učenje slovenščine kot drugega jezika, 

– podpora pri učenju, 

– delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih, 

– prostovoljstvo med nami, 

– roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu, 

– medkulturno druženje otrok in staršev, 

– prostočasne in počitniške priložnosti, 

– učitelj zaupnik, 

– interaktivna šola slovenščine, 

– program »Ulični nogomet«, 

– šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti, 

– pobuda »Moj košček za mir«, 

– razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva. 

 

2. Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev in druge 

spremljajoče strokovne aktivnosti:  

– predstavitev programa SIMS, 

– predstavitev modela Vključevanje otrok priseljencev, 

– usposabljanje za izvedbo »uvajalnice«, 

– poučevanje slovenščine kot drugega jezika, 

– učenje jezika okolja (italijanščina in madžarščina), 

– dokumenti in zakonske podlage pri vključevanju otrok priseljencev, 

– usposabljanje za izvedbo programa »Za dijake priseljence v novem okolju« 

– priprava individualnega programa in didaktično-metodične prilagoditve, 

– vzorčne ure, 

– vloga in pomen prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem, 

– sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in izven, 

– usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih, 



– usposabljanje iz cirkuške pedagogike, 

– razvoj, krepitev vključujoče in strpne organizacijske kulture in klime, 

– program profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in strokovnega tima 

SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«. 

 

 

PROJEKT 
Oddelčni/razredni 
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regijski/državni 

mednarodni 

Vodja dejavnosti Organizacije zunaj šole 

 

 

Talent education 

(IZOBRAŽEVANJE 

TALENTOV) 

mednarodni Tadeja Andoljšek Zavod Zvis – koordinator + 

partnerji v Sloveniji: 

Vrtec Vrhovci, Srednja šola 

Vegova in partnerji v tujini: 

Stichting 

Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs 

Voortgezet Onderwijs 2801 

– South Moravian Centre 

for International Mobility 

(JCMM) – Radovanek –

Gymnazium Brno, 

Secondary grammar school 

– Gymnazium Brno‐
Reckovice, Secondary 

grammar school – 

foundation SCOL, Leiden – 

Gymnasium J. S. Baara – 

The Stedelijk Gymnasium 

 

The development of a programme of identification, new teaching methods and a chain 

oriented approach to prevent underachivement of gifted and talented 
(Razvoj programov za identifikacijo, novih učnih metod in razvoj povezanosti šolskega sistema za 

preprečevanje neuspešnih nadarjenih in talentiranih) 

Trajanje projekta: 1. 9. 2015–1. 9. 2018 

Cilji projekta: 

– razvoj novih pristopov v izobraževanju (design thinking in metakognitivno učenje), 

– dvig učnih veščin (praktična diferenciacija), 

– razvoj sistema povezanosti šolskega sistema za preprečevanje neuspešno nadarjenih 

(metodologija). 

Število učiteljev, vključenih v izobraževanja: 132  

Število nacionalnih obiskov: 5 (4 + 1 e-konferenca) 

Število učencev, vključenih v mobilnost: 240 

 

 
 

Naša šola je UNESCO 

šola 

državni Veronika Hudobreznik Združenje UNESCO 

šol Slovenije 



Kot Unesco šola sledimo cilju, s katerim uveljavljamo kulturo miru in nenasilja ter se učimo skrbeti 

za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost prihodnjih rodov bo skupna ali pa je sploh 

ne bo. Zato se moramo naučiti živeti skupaj in se naučiti deliti drug z drugim. 

Vodijo nas štiri glavne teme: 

– svetovni problemi in vloga Združenih narodov pri njihovem reševanju; 

– človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje; 

– interkulturno učenje;  

– okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.  

Te štiri teme uresničujemo skozi Delorsove štiri stebre izobraževanja:  

– učiti se, da bi vedeli; 

– učiti se, da bi znali; 

– učiti se, da bi znali živeti skupaj;  

– učiti se biti. 

Vzgoja za kulturo miru in nenasilja temelji na razvijanju slehernega posameznika in njegove 

identitete, na nacionalni identiteti in medkulturni vzgoji, vzgoji za demokratično državljanstvo, 

učenju o človekovih pravicah in njihovem uveljavljanju, vzgoji za sposobnost življenja s konflikti, 

vzgoji za hitrejše uveljavljanje vrednot. Vzgoja za kulturo miru in nenasilja je socialno učenje in 

metoda učenja in dela, ki podpira varovanje in ohranjanje človekovega življenjskega prostora. Je 

proces vseživljenjskega učenja. 

»Ni poti do miru, mir je pot!« 

                                (Gandhi) 

MIR JE POT. Ta pot je proces, je gibanje, nosilci gibanja pa smo MI in sem JAZ – sleherni 

posameznik med nami. Ta POT je naša skupna pot. 

 
  



FLL (FIRST LEGO 

LEAUGE) 

državni Damijan Košir Zavod Super Glavce 

Predstavitev: 

FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki s 

pomočjo robotike na učinkovit in zabaven način otrokom približajo zanimanje za tehniko, 

naravoslovje in znanost, s čimer otroci skozi igro in druženje razvijajo logični in tehnični način 

razmišljanja. Pri tem je poseben poudarek na spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, kar je 

pogoj za družbeni napredek na vseh ravneh. 

 

Sodelovanje v programu FLL, ki poteka v več kot 80 državah po svetu, omogoča edinstveno 

izkušnjo sistemskega doživljanja celostnega inovacijskega procesa. 

FLL je odlično orodje za učinkovito učenje in pridobivanje kompetenc. Način izkustvenega učenja 

z izkušnjo FLL je model učenja v prihodnosti. 

– Navdušuje za raziskovanje, naravoslovje, vzpodbuja inovativnost, otroci spoznavajo različne 

poklice, pomen skupinskega dela, učijo se spoštljivih in prijaznih odnosov, krepi se empatija. 

– Z robotskim delom zajame naravoslovne in tehnične vsebine. 

– Z raziskovalno nalogo in temeljnimi vrednotami FLL sega v družboslovje, komunikacijo, 

vzgojo. 

– Razmišljanje in dejavnosti so usmerjene k prepoznavanju in reševanju dejanskih problemov ter 

izzivov v okolju, kar je otrokom prava popotnica za življenje. 

– Delo je ciljno naravnano in časovno omejeno. Člani ekipe, vodje in mentorji se morajo primerno 

organizirati in svoje delo načrtovati. Kot v resničnem življenju. Ob tem spoznavajo sebe in 

druge. Razdelijo si vloge, se naučijo njihovega pomena in vrednosti. 

– Zelo pomembna je vrednota ZABAVAMO SE. Vpliva na notranjo motivacijo za delo, učenje, 

raziskovanje. 

FLL je namenjen otrokom od 9. do 16. leta. 

Vsako leto se razpiše nova tema tekmovanja, in sicer je to eden od aktualnih svetovnih problemov, 

letošnja tema tekmovanja je »POTI SMETI«.  

Izziv FLL je sestavljen iz: 

 Robotskega dela − sestavljanje in programiranje avtonomnega robota, ki poskuša v 2,5 minute 

rešiti čim več nalog/misij na polju FLL. 

 Projekta − raziskovalne naloge, v kateri poskušajo otroci rešiti izbrani problem. Rešitev je 

lahko izvirna, lahko pa temelji tudi na kateri izmed že znanih rešitev. 

 Bistvo programa in tekmovanj označujejo in opredeljujejo vrednote FLL, ki predstavljajo 

način skupnega dela, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. V tem delu se program FLL 

razlikuje od vseh drugih programov za to starostno skupino. Ekipe se soočajo z izzivi, na 

prvenstvih predstavijo svoje dosežke in spoznanja, izmenjujejo ideje ter se učijo medsebojnega 

upoštevanja in spoštovanja. 

Prvaki FLL se lahko udeležijo svetovnega festivala, ki je vsako leto v ZDA, in odprtega evropskega 

prvenstva. 

 
  

http://www.firstlegoleague.org/


RASTEM S KNJIGO državni Silva Jašar, slovenistke Knjižnica Jožeta 

Mazovca, MSŠ, 

ZRSŠ 

V šolskem letu 2015/2016 poteka projekt »Rastem s knjigo OŠ – izvirno slovensko mladinsko 

leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« za sedmošolce že desetič. Njegov glavni cilj je knjigo 

približati učencem. Gre za nacionalni projekt pod okriljem Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 

šolstvo in šport, Združenja splošnih knjižnic in Zavoda za šolstvo. 

 

Sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico, v kateri poteka ura spoznavanja knjižnice, 

knjižnično-informacijskega opismenjevanja in motiviranja za branje.  

Zelo pomembno je, da je obisk knjižnice za učence zanimiv in privlačen in da skupno srečanje 

zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico ter postanejo motivirani za branje. 

 

DAN SLOVENSKE 

HRANE, 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

državni Andreja Zrimšek Vrečar, 

razredniki 

MKO, november 

2017 

Učence želimo opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. 

Tradicionalni slovenski zajtrk bomo že četrto leto zaporedoma organizirali tudi na naši šoli in s tako 

označili dan slovenske hrane. Pri projektu sodelujejo vsi učenci in učitelji naše šole. V okviru 

tradicionalnega slovenskega zajtrka bodo ta dan učenci naše šole pripravili zdravo tradicionalno 

slovensko kosilo, ki je ena od oblik tekmovanja, ki ga organizira društvo Vesela kuhinja. 

 

NOVOLETNA 

OKRASITEV 

LJUBLJANE 

mestni Sabina Mattersdorfer MOL 

Z učenci v okviru pouka likovne umetnosti in likovnega snovanja izdelamo likovni izdelek, s 

katerim okrasimo park Zvezda v Ljubljani. 

Učenci pri projektu spoznavajo nove likovne tehnike, razvijajo ustvarjalnost in ročne spretnosti. S 

projektom krepimo pripadnost učencev šoli. 

 
 

FILMSKA VZGOJA 

– FILMSKI KLUB 

lokalni 

 

Sabina Mattersdorfer Ciril Murnik, 

Zavod za 

uveljavljanje vizualne 

kulture Vizo, 

društvo Marniefilm 

Namen projekta FILMSKA VZGOJA – FILMSKI KLUB je vzgoja učencev na področju filmov in 

animiranih filmov, spoznavanje celotnega postopka izdelave filmov in animiranih filmov, snemanje 

lastnih filmov in animiranih filmov in udeleževanje filmskih tekmovanj in festivalov. 

 

BRANJE – SKRB 

VSEH NAS in 

LJUBLJANA BERE 

šolski Silva Jašar 

 

MOL 

»Otroke moramo navaditi, da jim bo knjiga neločljivi del življenja.«         ( Paul Hazard) 

 

Branje je v današnjem času zelo pomembno, bolj kot kdajkoli prej, saj smo obdani z različnimi 

informacijami in sporočili na različnih mestih: v trgovini, na postaji, pri zdravniku, ko sedimo ob 

računalniku, gledamo televizijo. 

 



Branje je temelj učenja, izobraževanja posameznika, da si pridobi želeno izobrazbo, zato je 

pomembno, da otroka seznanjamo z branjem in knjigo že od malih nog. 

Zato tudi v tem šolskem letu nadaljujemo projekt, ki učence spodbuja k branju. Izvajali ga bomo vsi 

učitelji pri svojem delu, skozi vse šolsko leto, od 1. do 9. razreda. 

Potekal bo pri razrednih urah, v podaljšanem bivanju, na kulturnih dnevih, pravljičnih urah, urah v 

knjižnici, pri branju za bralno značko. 

Namen projekta je izboljšati branje, povečati ljubezen do lepe besede in skupaj z učenci potovati v 

čudoviti svet knjig. 

Knjiga je odlično vzgojno sredstvo pri oblikovanju otrokove osebnosti in čustev ter njegovem 

vključevanju v skupnost. 

 

Nekje sem prebrala besede pesnika Daneta Zajca, ki so se mi vtisnile globoko v spomin, zato jih tukaj 

citiram: 

»Nikoli več ne bom bral knjige tako, kot sem jo bral, ko sem bil še otrok. Bral sem jo na ta način, da 

sem s knjigo živel v pokrajini, času in gibanju. Da sem resnično trpel z njenimi junaki, da se še vedno 

spomnim grenkobe, ki se je preselila vame iz knjige. Kadar hočem najti ravnovesje v sebi, se skušam 

povrniti v mirne, dolge prostore iz otroštva.«  

 

V letošnjem letu bomo sodelovali z Mestno občino Ljubljana, in sicer pri projektu Ljubljana bere, 

katerega cilj je povečati vključenost otrok in mladine v kulturne programe v prestolnici. V okviru 

tega projekta so prvošolčki že prejeli vrhunsko slovensko slikanico, saj je knjiga navadno prvo 

srečanje otroka s kulturo. Mestna občina bo septembra pripravila natančnejši program dejavnosti, v 

katere se bomo lahko vključevali. 

 

PROSTOVOLJSTVO  šolski  mag. Martina Lešnjak 

Opaka, Sabina Klarič  

predstavniki staršev  

V projektu sodelujejo učitelji, učenci in starši. 

V projektu smo si postavili splošne in operativne cilje. 

Splošni cilji: 

– spodbujati učence k prostovoljnemu (neplačanemu) delu, 

– pomagati otrokom, ki potrebujejo pomoč (učno, materialno, oporo sočloveka ...), 

– razvijati občutek za dobro delo in sočloveka, 

– ozavestiti in izraziti izbrane vrednote, 

– vzbuditi motivacijo za odgovornost, 

– povečati pripadnost šoli. 

Operativni cilji: 
– predstavitev vrednot na plakatih, napisih po šoli, zgibankah, filmu, 

– vključitev vrednot na razredne ure in roditeljske sestanke, 

– izražanje pobud in predlogov na svetu staršev, roditeljskih sestankih, 

– predstavitev projekta v javnosti. 

KAJ SE PRIČAKUJE OD UČENCEV, KI SE BODO VKLJUČILI V PROJEKT KOT 

PROSTOVOLJCI? 

– pomoč mlajšim otrokom pri učenju (branje, pisanje, domače naloge ...), 

– sproščanje ob igri, druženje, obisk knjižnice, povezovanje z drugimi učenci pri igri, pomoč 

otrokom pri vključevanju v igro, 

– po želji lahko v dogovoru z učiteljico pripravijo svojo dejavnost oz. sodelujejo pri izvedbi njene 

zaposlitve. 

Zadali smo si cilj, da postanemo in ostanemo šola, ki je znana po spodbujanju in negovanju  

vrednot. 

»Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s stvarmi, ki so vrednote.« 



(Rudi Kerševan) 

 

POSLUŠAM ZA 

PET 

šolski Monika Kuntner Zavod za terapijo s 

pomočjo psov 

Program Poslušam za pet je opredeljen kot terapija s pomočjo psa. Izvaja se enkrat tedensko, 45 

minut. V programu sodeluje strokovni tim, ki ga sestavljajo strokovna oseba, terapevtski par in 

točno izbrana skupina otrok. Strokovna oseba izbere otroke, ki bodo sodelovali v programu, zastavi 

cilje, izbere knjige, osmisli srečanje in spremlja ter dokumentira napredek otrok.  

– NORMATIV: od 4 do 8 otrok 

– SODELUJOČI: terapevtski par, strokovna oseba, otroci 

 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI:  

– vzbujanje pozitivnega odnosa do knjig in želje po branju, 

– povečati besedni zaklad in razumevanje prebranega besedila, 

– izboljšanje dolgotrajnejšo pozornosti in koncentracije (razvijanje slušne pozornosti in usmerjene 

pozornosti), 

– izboljšanje socialnih spretnosti (pozitivni socialni stik z drugimi otroki in s psom), 

– izboljšanje pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih, 

– izboljšanje lastne samopodobe in samozavesti. 

 

EKO PROJEKT  šolski Barbara Pavlič 

 

 

Vsebine aktivnosti   
Otroci bodo v podaljšanem bivanju zbirali različne odpadne materiale (blago, papir steklo …) in jih 

z ustvarjalnostjo in umetniškim navdihom naredili ponovno uporabne in zanimive. Organizirali bomo 

tudi skupno ustvarjalno popoldne s starši in garažno razprodajo.   

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

– Otroci pridobijo znanje s področja ekološke ozaveščenosti v zvezi z odpadnimi materiali; 

– razvijajo spoštovanje do materialnih dobrin in vsega, kar te dobrine pomenijo – delo, energija, 

surovine; 

– razvijajo zavedanje o varčnem, nepotrošniškem načinu življenja; 

– razvijajo ustvarjalnost; 

– preživljajo kakovosten prosti čas v kreativnem druženju;  

– seznanjajo se z ustvarjalnim načinom preživljanja prostega časa. 

Metode za dosego ciljev: 

– Barvanje in predelava starih oblačil; 

– risanje številk in izdelava športnih dresov za šolo iz odvečnih majic;  

– izdelava svečnikov, okrasnih lončkov in vazic iz odpadnih kozarčkov; 

– izdelava novih čestitk in kartic iz starih; 

– idelava kuvert, škatlic, kartic, okraskov, daril … iz odpadnega papirja (starih koledarjev, 

voščilnic, plakatov, že uporabljenega ovojnega papirja, odpadnega papirja, revij …); 

– izdelava blazin iz starih plišastih živalic; 

– eno ustvarjalno popoldne s starši; 

– šolska garažna razprodaja; 

– izdelava nakita iz odpadnih materialov. 

 

  



PLETEMO 

PRIJATELJSTVA 

šolski Živa Battelino ODBOJKARSKA 

ŠOLA LJUBLJANA 

Vsebine aktivnosti   
Najpomembnejše je druženje in razvijanje prijateljskih odnosov med učenkami in učenci različnih 

starostnih skupin in z različnih osnovnih šol. Druženje z drugimi otroki ob družabnih in športnih 

igrah, ustvarjalnih delavnicah in kuharskih uricah – kot protiutež preživljanju prostega časa pred 

ekranom. Aktivno preživljanje prostega časa v telovadnici, gospodinjski učilnici in na zunanjih 

igriščih šole.  

Cilji: 

– Ustvarjanje prijateljskih vezi med otroki z različnih šol; 

– seznanjanje z zdravim načinom preživljanja prostega časa; 

– druženje brez računalnika in televizije; 

– spoznavanje sebe in drugih ob družabnih in športnih igrah; 

– razvijanje ustvarjalnosti; 

– prijaznost v medsebojnih odnosih; 

– kuharske urice. 

Metode: 

RAZVIJANJE PRIJATELJSTVA MED UČENCI DRUGIH ŠOL: 

– družabne igre (LIGRETTO, ENKA…); 

– igra »moj skrivni prijatelj«; 

– »šola prijaznosti«; 

– druženje, pogovori v različnih situacijah in ob različnih dejavnostih.  

LIKOVNO USTVARJANJE: 

– izdelava ogrlic in zapestnic; 

– okrasitev pokrovčkov s fimo maso; 

– izdelava ščipalk s prilepljenim motivom iz fimo mase; 

– izdelava živali iz perlic; 

– risanje in barvanje. 

ŠPORTNE IGRE: 

– odbojka v dvorani in na mivki, T-ball, bowling, namizni nogomet, igre zadevanja in ciljanja, 

med dvema ognjema, nogomet, badminton, frizbi in vorteks. 

 

IZBOR NAJ 

ŠPORTNIKA  

šolski Viktor Benčan 

 

 

S projektom želimo spodbujati športni duh, učencem pa približati šport in jih ozavestiti o njegovem 

pozitivnem vplivu. 

S projektom želimo krepiti pripadnost posameznemu oddelku in tudi šoli. 

 

FAIR PLAY šolski Veronika Hudobreznik  

»Z upoštevanjem pravil, tako z besedo in dejanji, bom postal boljši športnik in pomagal, da postane 

igra boljša tudi za druge sodelujoče.« 

V projekt bodo vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Učence bomo seznanili z načeli SPORTIKUS in 

jim približali načela fair playa, ki jih bodo tudi upoštevali. 31. maja bomo praznovali svetovni dan 

športa. 

PEVSKA ZNAČKA šolski Vesna Ristova Petrova  

V projektu Pevska značka bodo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. 

 

Glavni cilj projekta je zajeti celotno področje pevstva: posamično ali zborovsko, ljudsko in umetno 

pesem, posvetno in cerkveno, domačo in tujo pesem, s posebnim poudarkom na slovenski pesmi, 



kakovosti petja, estetski in glasbeni vzgoji mladih. Glasba oz. pesem je za estetsko vzgojo šolske 

mladine pomembno sredstvo. 

 

Izvajanje pesmi za pevsko značko 

Učenci opravijo nastop pred svojo učiteljico, zborovodjo. Kandidati predložijo tudi seznam pesmi, 

ki so jih pripravili za nastop. Pomembno je, da učenci samostojno in samozavestno pokažejo svoje 

znanje (besedila pesmic, melodijo ter ritem). 

Učenec lahko pridobi bronasto, srebrno ali zlato pevsko značko. 

 

PRIJATELJ šolski Irena Tomažič  

Starejši učenci bodo »posvojili« prvošolce, jih obiskovali pred poukom, med odmori, ob določenih 

dnevih, in sicer v dogovoru z učitelji 1. razreda. Sodelovali in pomagali bodo pri izvedbi nekaterih 

dni dejavnosti (v dogovoru z razredniki). S prijateljstvom med mlajšimi in starejšimi učenci bomo 

gojili vrednoto pripadnosti, ki ji tudi letos namenjamo večjo pozornost, hkrati pa bo poudarek na 

prostovoljstvu – pomoč mlajšim učencem. K sodelovanju bomo povabili tiste učence petih 

razredov, ki si želijo »posvojiti« prvošolce, jih obiskovati ali še kako drugače sodelovati z nami. 

Sodelovanje bo potekalo vse leto – 5. a sodeluje s 1. a in 5. b s 1. b. 

 

VZGOJA ZA 

TEHNIKO, 

OBLIKOVANJE IN 

PROSTOR 

Šolski, 

nadaljevanje 

lanskega 

projekta 

Sabina Mattersdorfer MOL 

V projektu bodo sodelovali učenci v okviru predmetov likovna umetnost, likovno snovanje ter 

tehnika in tehnologija, še posebno pa nadarjeni na likovnem področju. 

Na šolski zelenici bomo postavili kiparsko skulpturo in jo opremili z mozaiki ter glinenimi reliefi. 

Projekt sofinancira MOL. 

 

BONTONČEK razredni Blanka Skodlar YHD 

V projekt bodo vključeni učenci 1.–3. razreda. Izvajamo ga skupaj z Društvom YHD. 

Projekt izvajajo izvajalci z lastno izkušnjo hendikepa, zaradi katere se v vsakdanjem življenju 

srečujejo z diskriminacijo, predsodki in stereotipi, ki so posledica nepoznavanja in nesprejemanja 

hendikepa v družbi. Z izvedbo aktivnosti hendikepiranih izvajalcev bomo delovali v smeri 

razbijanja stereotipov in predsodkov. Bontonček prav tako prinaša vsebine, ki uveljavljajo in širijo 

vrednote, ki so temelj boja proti diskriminaciji. Otroci z igro vlog spoznajo načine, kako lahko 

pomagajo in kako lahko pristopajo k drugim otrokom (ali odraslim), ki imajo določene oviranosti. 

 
  



POKLICI 

 

razredni Urška Macura starši 

Učenci 2. razreda bodo skozi vse šolsko leto spoznavali poklice na šoli, pa tudi poklice nekaterih 

staršev. Tako si bodo izoblikovali odnos do različnih poklicev. 

Učiteljice bodo k projektu povabile starše učencev, ki bodo predstavili svoje poklice med poukom 

(pri spoznavanju okolja), nekatere starše pa bodo učenci obiskali tudi na delovnem mestu. 

 

ŠEGE IN NAVADE 

OB RAZLIČNIH 

PRAZNIKIH 

razredni Bojana Tavčar in Sandra 

Kete 

 

Projekt bo potekal v oddelkih 4. razreda. Učenci bodo spoznavali šege in navade ob različnih 

praznikih. Spoznali bodo, da so nekateri prazniki v letu še posebno pomembni, da jih v različnih 

delih sveta različno praznujejo in imajo ob tem različne šege in navade. Učenci bodo razvijali ročne 

spretnosti in ustvarjalnost, naučili se bodo sprejemati različne vloge v skupini in soorganizirati 

dejavnosti glede na svoje interese. 

 
 
  

LEPA BESEDA 

LEPO MESTO 

NAJDE 

1.‒3. r. Klavdija Rudolf  

Otroci uporabljajo vljudnostne izraze (prosim, hvala, oprosti). Znajo pohvaliti drug drugega in 

iščejo pozitivne lastnosti pri sošolcih. 



 
 

 

UREDITEV 

ZUNANJIH 

ZELENIH 

POVRŠIN 

lokalni Sabina Mattersdorfer MOL 

Zelene površine okoli šole smo v okviru projekta Ureditev zunanjih zelenih površin obogatili z 

dvema visokima gredama. 

Pri zasaditvi visokih gred bomo sodelovali z učiteljicama naravoslovja in biologije.  

Obnovili bomo zunanjo sedežno lesno garnituro in dodali še prostor za sedenje iz palet. 

 


