
 

PRIREDITVE OB TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (15. 5. – 22. 5. 2015) 

 

Zap. 
št. 

NASLOV 
PRIREDITVE 

KRATEK OPIS NAMENJENA 
JE ZA … 

DATUM IN URA 
DELAVNICE 

VODJA 

1 Svetloba Širjenje in poglabljanje znanja s pomočjo bralno 
učnih strategij. 

9. a  15. 5., 8.20 Petra Krivc 

2 Taborniki Taborniki so druženje s prijatelji, so zabava, so 
dogodivščina, ki traja in še veliko več – 
predstavitev tabornikov učencem. 

OPB 18. 5., 14.00 Marjan 
Brezočnik 

3 Plevel  je rožica, ki 
raste na napačnem 
mestu 

Razširimo zavedanje o pomembnosti rastlin v 
našem okolju (kopriva, navadni tolščak, 
medvedja taca …). 

6. r. 
 

19. 5., 8.20 
22. 5., 8.20 

Marjana 
Kraner 

4 Ljudsko glasbilo - 
citre 

Učenci spoznajo ljudsko glasbilo in se ob 
spremljavi citer naučijo narodno pesem. 
Pridružila se nam bo starejša gospa, ki je v glasbi 
samouk. Učence bo naučila zapeti znano 
slovensko pesem ob spremljavi tega starega 
inštrumenta. 

5. r. 
 

19. 5., 8.20 Berta 
Obrovnik 
 
 
 

5 Od cveta do cveta Čebelarka predstavi delo in pomen skrbi za 
ohranitev čebeljih družin. Učence seznani s potjo 
od cveta do medu ter izdelke iz tega slastnega 
proizvoda. 

4. r. 
 

19. 5., 9.10 Angela 
Obrulj  

6 Fotografija Lokalno fotografinjo povabimo medse. 
Predstavila nam bo svoje delo od fotografiranja  

7. a, b r. 
 

19. 5., 10.25  Mateja 
Glavica 



do nastanka (vrhunske) fotografije. 
7 Zavozlan vozel 

odvozlajmo 

Medse povabimo krajana, ki je planinski vodnik 
in član Gorske reševalne službe. Predstavi nam 
svoje delo ter nauči učence vozlati vozle za 
različne namene. 

9. a, b  
 

19. 5., 11.15 Branko 
Osovniker 

8 Ali vem kaj berem? Učiteljica pripravi učencem novo neznano 
besedilo. Z bralno učnimi strategijami besedilo 
razčlenijo in smiselno povzamejo sporočilo. 

5. r. 20. 5. ob 11.15 Helena 
Lorbek 

9 Priprava pogrinjka  Učenci spoznavajo enostavne načine zlaganja 
servietk in pripravijo estetski pogrinjek. Naučeno 
znanje prenesejo mlajšim vrstnikom. 

1. r. OPB 20. 5., 13.00 Mineja 
Petrun 

10 V domači peči še diši Gospodinja iz eko kmetije obišče učence v šoli in 
jim predstavi svoje vsakodnevne kulinarične 
izdelke – zdrava hrana. 

2. r. OPB 20. 5., 14.00 Olga Pavlič 

11 Dobri po srcu skupaj 
ustvarjajo 

Ustvarjanje skupnega izdelka estetsko praktične 
narave. Gojenci VDC polž bodo v sodelovanju z 
učenci naše šole izdelovali izdelke iz gline. 

Učenci likovnega 
krožka, gojenci 
VDC Polž 

20. 5., 13.00 Irena 
Kosanič 

12 Potrošništvo  Učenci po metodi za in proti utemeljujejo svoje 
razmišljanje o kritičnem potrošništvu. Dve skupini 
otrok zagovarjata svoje teze pred drugo skupino. 

8. r. 
ETIKA 

21. 5., 12.05 Lidija 
Sabolek 
ali 
Olga Kasjak 

13 Ko lutke spregovorijo Učenci izdelajo vsak svojo lutko. Med 
izdelovanjem razmišljajo o sporočilnosti lutke, ji 
oblikujejo vsebino in idejno poslanstvo. Nastane 
zgodba na temelju nastale situacije. 

3. r. 
 

21. 5., 11.15 
 

Irena 
Kosanič 

14 Intervizija Predstavitev intervizijske tehnike reševanja 
problema, oziroma iskanje rešitve. Supervizorka 
predstavi metodo "incident", tako da člani 
supervizije spoznajo čim več možnih rešitev za 
določen problem. 

Učiteljski zbor 2. 6., ob 15.00 Olga Kasjak 

15 Delo združuje Strokovni delavci VDC in šole izmenjajo izkušnje 
iz dosedanjega vodenja skupnih delavnic. 
Nastane seznam prioritet naših potreb za dvig 
kvalitete naslednjih druženj. 

Strokovni delavci 
OŠ in VDC Polž 

2. 6. 2015, ob 9.00 Andrej 
Kasjak 

16 Verižni eksperiment Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se 
poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži 
naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo 

Fizikalni krožek 5. 6. 2015, 8.00 Petra Krivc 



sestavljajo neodvisne naprave, ki jih zgradijo 
otroci v vrtcih, učenci, dijaki, študentje in 
zainteresirani posamezniki. 

 


