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NAČELA, ki jim sledimo:  
- načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela, 
- načelo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. 

 
 
SMERNICE:  

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
- vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med 

generacijami,  
- skrb zase in za druge. 



Dejavnost: TEHNIŠKI DAN: USTVARJALNI IN SOLIDARNI  

Opis dejavnosti: Učenci so s pomočjo učiteljev, staršev in krajanov pripravili izdelke za jesensko 

tržnico – peka sladkega in slanega peciva, izdelovanje rezancev, kuhanje korenčkovega soka in 

marmelade, vlaganje mešane solate, izdelovanje nakita, voščilnic, košaric in lesenih gajbic, 

priprava paradižnikove mezge in domače vegete, izdelava naravnih mil in mazil. Učenci so 

sodelovali tudi pri pripravi in cenitvi izdelkov, na prireditvi in jesenski tržnici. 

Kompetence: kreativnost, odkrivanje priložnosti, vrednotenje idej, etično in trajnostno mišljenje, 

motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, finančna in ekonomska pismenost, načrtovanje in 

vodenje, prevzemanje pobude, sodelovanje, izkustveno učenje.  

 

 

 

 

 

 

 



Dejavnost: PLESNE DELAVNICE IN SOCIALNE IGRE MED RAZREDI 

Opis dejavnosti: Učenci 9. razreda so pripravili plesno prireditev ob koncu koledarskega leta, 

sodelovali so pri plesnih delavnicah. 

Kompetence: kreativnost, odkrivanje priložnosti, motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, 

mobilizacija drugih, načrtovanje in vodenje, prevzemanje pobude, sodelovanje, izkustveno učenje.  

 

 

 

 



Dejavnost: IZDELAVA MANJŠIH IZDELKOV IZ UMETNIH SNOVI, KI JIH STAREJŠI 

OTROCI PODARIJO MLAJŠIM IN NOVOLETNIH VOŠČILNIC ZA STAREJŠE KRAJANE. 

Opis dejavnosti: Učenci predmetne stopnje so pri predmetu Obdelava gradiv izdelali štampiljke iz 

umetne mase. Učenci predmetne stopnje so pri predmetu Matematične delavnice izdelali 

voščilnice, napisali pa so jih pri interesni dejavnosti. 

Kompetence: kreativnost, odkrivanje priložnosti, motivacija in vztrajnost, samozavedanje in 

samozadostnost, mobilizacija virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, prevzemanje 

pobude, sodelovanje, obvladovanje negotovosti, dvoumnosti in tveganja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dejavnost: ZBIRANJE PAPIRJA 

Opis dejavnosti: Učenci so pomagali pri zbiranju in nalaganju papirja. Sredstva od prodaje so 

namenjena šolskemu skladu (učenci 9. razredov dobijo delno povrnjene stroške za prevoz na 

zaključnem izletu). 

Kompetence: etično in trajnostno mišljenje, motivacija in vztrajnost, finančna in ekonomska 

pismenost, mobilizacija drugih, prevzemanje pobude, sodelovanje. 
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Dejavnost: RAZISKOVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE DOMAČEGA KRAJA. 

IZDELAVA BROŠURE O DOMAČEM KRAJU. OBLIKOVANJE TURISTIČNE PONUDBE ZA 

DOMAČI KRAJ.  

Opis dejavnosti: Učenci so pri izbirnem predmetu Turistična vzgoja raziskovali domači kraj, izdelali 

brošuro in oblikovali namišljeno turistično ponudbo za domači kraj.  

Kompetence: odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizija, vrednost idej, motivacija in vztrajnost, 

mobilizacija virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje 

 

 

 

 

 

 

 



Dejavnost: NARAVOSLOVNI DAN: PREHRANA (poteka v prilagojeni izvedbi – v času 

izobraževanja na daljavo)  

Opis dejavnosti: Naravoslovni dan je potekal na dan, ko smo praznovali 50. obletnico praznovanja 

Svetovnega dneva Zemlje. Preverili smo, kako podnebne spremembe vplivajo na pridelavo hrane 

in kako lahko z izbiro hrane zmanjšamo vpliv na okolje.  

Osrednja dejavnost je bila slovenska hrana – spoznavanje in priprava.  

Učenci so pripravili letake (tema: lokalno je boljše, ne mečimo hrane stran), oblikovali kulinarični 

zemljevid Slovenije, raziskali, kakšna je bila hrana v preteklosti (opravili so pogovor s starimi starši) 

in zbrali zanimive recepte ter odkrivali slovenska super živila. Glavna dejavnost je bila priprava 

kosila za celo družino.  

Kompetence: odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizija, motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, 

mobilizacija drugih,  prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje. 

 

 

 

 


