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PROJEKT »POPESTRIMO ŠOLO« 
 
Spoštovani starši, dragi učenci! 
 
Naša šola se je prijavila na Javni razpis POPESTRIMO ŠOLO za obdobje 2014—2015, na katerem je bila tudi 
izbrana. Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov POPESTRIMO ŠOLO —
aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del 
rednega izobraževalnega programa. 
Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Naročnik javnega razpisa je Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
V okviru projekta Popestrimo šolo bomo na naši šoli začeli izvajati aktivnosti, v katere se bodo lahko 
vključevali vsi učenci. Aktivnosti bodo potekale pred in po pouku, v prostih urah, občasno ob sobotah in 
med počitnicami. Urniki dejavnosti bodo narejeni naknadno, ko bodo oddane vse prijave učencev. Vsak 
učenec se lahko prijavi na več aktivnosti. Prijavnice je potrebno vrniti razrednikom. O vseh podrobnostih 
programa bomo učence sproti obveščali tudi preko šolske spletne strani. 
 
Na OŠ OTOČEC bomo projekt izvajali v sodelovanju s partnerskima šolama, in sicer 
OŠ Brusnice in OŠ Stopiče.  
 
Vabim vas, da otroka spodbudite k prijavi na aktivnosti. Izpolnjeno prijavnico oddajte razredniku. 
 
 
Otočec, 24.12.2014      Mateja Rožman, ravnateljica 
 
 
 

OPIS PROGRAMA 
 

 UČNO SREDIŠČE 
Učno središče bo dejavnost na šoli, ki bo učencem v pomoč pri premagovanju učnih in drugih težav. 
Učenci bodo ob pomoči učitelja opravljali obveznosti (domače naloge, učili se ustreznih učnih strategij, 
utrjevali veščine opismenjevanja, urejali zapiske) in razvijali socialne kompetence. Mentor dejavnosti bo 
prevzel naloge tutorstva in z drugačnimi pristopi nudil pomoč. V to obliko dela bomo vabili tudi učence 
vrstnike (vrstniška pomoč). Učenci se bodo spoznali s strategijami in tehnikami učinkovitega učenja. 
Učencem bomo nudili tudi individualno učno pomoč pri šolskih predmetih ter jih opolnomočili za uporabo 
digitalne tehnologije. V program bomo vključili tudi ustvarjalne glasbene delavnice, s poudarkom na 
ansambelski igri (bobni, kitara, klavir, …), izvedbo glasbene prireditve in obisk kulturnih dogodkov. 
Dejavnost bo prilagojena tudi potrebam učencev — tudi učencem vozačev, ki v šolo prihajajo bolj zgodaj 
oziroma po pouku, ko čakajo na šolski avtobus.  
 

 POMOČ učencem Romom 
Romski učenci se bodo ob pomoči učitelja učili slovenski jezik in utrjevali šolska znanja ter pridobivali 
socialne veščine (socialne igre, igre vlog, učenja vsakdanjih situacij). 
Učence bomo usposabljali za uporabo računalniških orodij in jim pomagali pri premagovanju šolskih težav.  
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Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija 
»Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 

 

 

 RAZISKOVALNO DELO IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJA 
Nadarjeni učenci bodo ob pomoči učitelja izdelovali raziskovalne in seminarske naloge z različnih 
predmetnih področij glede na interes učencev. Naučili se bodo spretnosti sodobnega raziskovanja. 
Sodelovali bodo na literarnih natečajih ter z raziskovalnimi nalogami na razpisu Srečanje mladih 
raziskovalcev. Svoje dosežke in poti za dosego ciljev bodo predstavili ostalim učencem.  
Pomemben cilj bo tudi razvijanje digitalne pismenosti (urejanje besedil, uporaba spletnega anketiranja, 
priprava spletne strani, …). 
 

 BRANJE PRAVLJIC 
Pri aktivnostih bodo učenci, ki že tekoče berejo, samostojno brali pravljice. Učenci, ki imajo pri branju še 
težave, bodo brali krajše odlomke. Učenci bodo po branju pravljic ustvarjalno pisali ter kreativno izražali 
svoje misli. Spoznali bi se tudi z digitalnim branjem. Vključeni bi bili učenci 2., 3. in 4. razreda. Branje bi 
širili v okolici šole s sloganom "Branje pod krošnjami". Branje bo popestreno tudi z glasbenimi dejavnostmi. 
 

 NARAVA LEPO SKRBI ZA NAS, POSKRBIMI TUDI MI ZA NJO 
Dejavnost bo namenjena ureditvi, oživitvi in promociji Gozdne učne poti OŠ Otočec (oznake gozdnih 
dreves, energetski kotiček), na novo pa bi uredili šolski eko vrt. Učenci se bodo skozi celo leto učili 
nabiranja zelišč v naravi, se jih učili pravilno nabirati, shranjevati in uporabljati. Gozdno učno pot bodo 
učenci predstavili tudi svojim vrstnikom na sodoben način, to je z uporabo digitalne tehnologije. 
 

 UČENJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE SKOZI IGRO 
Učenci bodo skozi igro spoznavali prvi tuj jezik (angleščino) v 1. razredu in nemščino od 3. do 5. razreda. 
V sproščenem okolju se bodo naučili osnovnega besedišča, naučili angleške in nemške pesmice in 
izštevanke ter se igrali gledališče. Ob koncu leta bodo nova znanja in veščine prikazali svojim staršem. V 
tujem jeziku bodo utrjevali bonton in pravila vedenja. Dejavnosti bodo potekale tudi s pomočjo sodobne 
tehnologije (e-učbeniki). Dejavnost bo potekala tedensko. 
 

 ANGLEŠKA ZAKLADNICA 
Namen aktivnosti je na neformalen način približati uporabno angleščino učencem zadnjega triletja, ki 
imajo težave pri sporazumevanju v angleškem jeziku in hkrati prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Z 
aktivnostjo želimo povečati njihovo zaupanje in samozavest pri uporabi tujega jezika. Aktivnost bo 
obsegala izbor različnih interaktivnih vaj in iger za namen urjenja komunikacije v angleščini, komunikacijo 
z vrstniki iz tujine. Kasnejša srečanja bomo posvetili tudi uporabi tehnologije za namen urjenja 
razumevanja angleških besedil: ogled filmov brez podnapisov, poslušanje angleških pravljic, reševanje 
interaktivnih vaj v angleščini na spletu itd.  
 

 KORISTNO PREŽIVLJANJE POČITNIŠKIH DNI 
V času počitnic bomo izvedli različne dejavnosti ustvarjanja, oblikovanja, kar bomo prepletali z osnovnimi 
gibalnimi dejavnostmi (ples). Počitniške dejavnosti se bodo prepletale z glasbenimi dejavnostmi (petje, 
poustvarjanje, ogledi glasbenih predstav) in razvijanjem kuharskih spretnosti. Učenci bodo svoja doživetja 
objavljali v spletni učilnici na šolski spletni strani. Objavljali bodo zanimive fotografije in video posnetke. 
V program bomo vključili tudi ustvarjalne glasbene delavnice, s poudarkom na ansambelski igri (bobni, 
kitara, klavir, …), izvedbo glasbene prireditve in obisk kulturnih dogodkov. 
 
 

 RAZISKOVALNI TABOR OTOČEC 2015 
Nadarjeni učenci in ostali zainteresirani učenci se bodo udeležili raziskovalnega tabora in preživeli dva dni 
v neformalnem druženju. Dejavnosti bodo potekale na šoli in v bližnji okolici, učenci pa bodo bivali v 
šolski telovadnici. Raziskovalni tabor je zasnovan medpredmetno, bistvo pa bo vrstniško učenje, 
namenjeno učencem od 1. do 9. razreda. Učenci se bodo vključili v različne dejavnosti: socialne igre, 
angleščina malo drugače, nočno opazovanje neba, spletno anketiranje, kuharske spretnosti, glasbene 
dejavnosti, skrb za druge, … Učenci bodo utrjevali veščine učinkovitega učenja in digitalne spretnosti. V 
program bomo vključili tudi ustvarjalne glasbene delavnice, s poudarkom na ansambelski igri (bobni, 
kitara, klavir, …), izvedbo glasbene prireditve in obisk kulturnih dogodkov. 
 
 

Vse aktivnosti bodo za učence brezplačne. Natančnejši urnik bo objavljen glede na 
interes učencev. 


