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GIBALNE IGRE 

 

Učenci se bodo seznanili, da je gibanje del zdravega načina življenja. Poudarek bo 

na izoblikovanju pozitivnega odnosa do gibanja in na pomenu telesnega in 

duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje. Izvajali bomo 

elementarne igre, štafetne igre, korektivno vadbo, igre z žogami in gibanje v naravi. 

 

NEMŠKO JEZIKANJE 
 
Učenci se pri urah nemškega jezikanja spoznajo z nemščino na zabaven način. Pri 
urah ustvarjajo, se učijo nemških rim, spoznavajo nemško besedišče in kulturo, se 
igrajo besedni bingo, rišejo po nareku in v sproščenem okolju počasi spoznavajo 
jezik. 
 
SPRETNI PRSTKI 
 
Izdelovali bomo izdelke iz naravnih in odpadnih materialov, origami.  Risanje, 

slikanje, kiparjenje … Svinčnik, barve, voščenke, oglje … Ustvarjanje iz papirja, 

volne, odpadnega materiala … Z najmlajšimi učenci bomo ustvarjali veliko različnih 

izdelkov, pri katerih bomo  krepili motorične spretnosti, lastno ustvarjalnost, domišljijo 

ter razvijali  socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete. 

 
 
ŠIRIM ZNANJE  

 

Učenci dopolnjujejo znanja, rešujejo dodatne oz. zahtevnejše naloge, se pripravljajo 

na tekmovanja, se urijo v uporabi računalniških orodij. Učenci se bodo pripravljali na 

Cankarjevo tekmovanje in matematično tekmovanje Kenguru. Reševali bodo različne 

zabavne in poučne naloge ter pridobivali znanje tudi preko igre. 

 

ANGLEŠKA ČAJANKA  

 

Učenci spoznavajo angleško kulturo, pesmi, pravljice, se pogovarjajo v angleščini. 

Nekaj ur bomo namenili tudi sprostitvi ter umiritvi. 

 

 

MLADI ČEBELARJI 

 

Skozi igro, ustvarjanje in praktično delo spoznavamo osnovne značilnosti čebelje 

družine, pečemo medenjake, izdelujemo svečke iz čebeljega voska, pripravljamo 

satnice, opazujemo čebele pri delu in točimo med. Vljudno vabljen/-a, da tudi ti 

postaneš čebelar. 

 

 

 

 

 



GLEDALIŠČE 

 

Učenci spoznavajo in doživljajo gledališko igro. Preko nje se seznanjajo s 

scenografijo, kostumografijo in gledališko glasbo. Utrjujejo samozavest in javno 

nastopanje. 

 

 

NEMŠKO JEZIKANJE 

 

Učenci se pri urah nemškega jezikanja spoznajo z nemščino na zabaven način. Pri 

urah ustvarjajo, se učijo nemških rim, spoznavajo nemško besedišče in kulturo, se 

igrajo besedni bingo, rišejo po nareku in v sproščenem okolju počasi spoznavajo 

jezik. 

 
MINI OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
 
Učenci pojejo enoglasne ljudske, umetne in zabavne pesmi, s katerimi se predstavijo 
na šolskih in krajevnih prireditvah ter na Območni reviji pevskih zborov. 
 
 
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
 
Učenci pojejo eno - ali dvoglasne ljudske, umetne in zabavne pesmi, s katerimi se 
predstavijo na šolskih in krajevnih prireditvah ter na Območni reviji pevskih zborov. 
 
 
MLADI PLANINCI 

 

Učenci bodo spoznavali planine in naravne lepote v ožji in širši okolici po Sloveniji.  
Planinski izleti bodo ob sobotah in sicer pod okriljem Planinskega društva Zagorje. 
Na izlet se bo potrebno prijaviti s prijavnico, izlete pa bomo vpisovali v planinski 
dnevnik. 
 
LEGO  
 
3. razred 
Opis dejavnosti: http://www.osik.si/lego/ 
 
FLL JUNIOR  
 
4. razred 
Opis dejavnosti: http://www.osik.si/first-lego-league-junior/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.osik.si/lego/
http://www.osik.si/first-lego-league-junior/


MALI KUHARSKI MOJSTRI 
 
Naše zdravje je v pretežni meri odvisno od hrane, ki jo vsakodnevno uživamo. 
Zdravo prehranjevanje ni nujno povezano s špartanskimi pravili, odrekanjem in 
neokusnimi jedmi. Z malo domišljije zlahka zdravo začinimo svoj jedilnik. Učenci se 
naučijo osnov kuhanja, ki jih postopoma nadgrajujejo. Pripravljali bodo jedi, ki sodijo 
v spodaj navedena področja: 
 

TRADICIONALNE IN DOMAČE SLOVENSKE JEDI 
ZDRAVE DOMAČE SLAŠČICE 

SLAŠČICE PO SVETU 
ZDRAVI IN HITRI OBROKI 

PRIPRAVA HLADNIH PREDJEDI IN POGRINJKOV 
GRŠKA KUHINJA 

BALKANSKA KUHINJA 
ITALIJANSKA KUHINJA 

ŠPANSKA KUHINJA 
FRANCOSKA KUHINJA 

KITAJSKA KUHINJA. 
 

PLES 
 
Učenci se bodo naučili različnih vrst plesa in se sproščali ob glasbi. 
 
 
PRAVLJIČNO USTVARJALNE URICE  
 
Učenci se ob poslušanju pravljic soočajo z različnimi težavami, izzivi, strahovi, 
razvijajo domišljijo  in se ob pravljičnih junakih marsikaj naučijo. Pravljice so tudi 
enkratna priložnost za zabavo ter ustvarjanje. 
 
 
KULTURNI VRTILJAK 
 
Učenci spoznavajo in doživljajo gledališko igro in ostalo umetnost. Preko nje se 

seznanjajo s scenografijo, kostumografijo in gledališko glasbo. Utrjujejo samozavest 

in javno nastopanje. Sodelujejo pri različnih prireditvah. 

 
 
MLADI TEHNIKI 
 
Mladi tehniki se bodo lahko urili v spretnostih s področja obdelave papirja in lesa.  
 
 
MLADI RAZISKOVALCI 
 
Učence, ki zanima naravoslovje: živali, kemijski poskusi, izdelovanje krem … To bo 
tisto nad čemer se bodo navduševali pri tej dejavnosti. 

 
 


