
 

NABOR PRIREDITEV ZA TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

Zap. 
št. 

NASLOV 
DELAVNICE 

KRATEK OPIS NAMENJENA 
JE … 

DATUM IN URA 
PRIREDITVE 

VODJA 

1 Samooskrba – peka 
kruha 
 
 

Učenci se srečajo z domačo 
gospodinjo. Od nje izvejo za »krog« 
od semena do kruha. Različne vrste 
kruha imajo možnost tudi poskusiti. 

4. razred Ponedeljek, 15.5. 
11.10 

Olga Sadonik 
Pavlič 

2 Alpinizem Alpinist Branko Osovnikar predstavi 
uporabljeno vrvno tehniko, opremo 
in čare alpinizma.  

8. razred Ponedeljek, 15.5. 
13.00 

Branko Osovnikar 

3 Dan najlepših sanj Gospod Davorin Ahej je lahko 
učencem zgled za potreben pogum, 
da se ti uresničijo skrite želje. 

6. razred Torek, 16. 5. 
9.05 

Davorin Ahej 
 

4 Predstavitev Ribiške 
družine Ruše 

Ribiška družina Ruše se s svojim 
delovanjem predstavi učencem. 
Učence seznanijo z ribolovnimi 
tehnikami in jih navajajo na etičen 
odnos do življenja v vodi ter o 
pomenu ohranjanja narave.  

7. razred Torek, 16. 5. 
8. 20 

Božidar 
Krivokapić 

5 Pogled skozi objektiv Ne le, da je fotografiranje poklic, je 7. razred Sreda, 17.5. Mateja Glavica 



fotografa tudi trdo delo in umetnost. Učencem 
se predstavi lokalna fotografinja. 
Predstavi svoje delo - od sprejema 
stranke do izdelave končnega izdelka 
preden gre v tisk. 

7.30 

6 Ali vem, kaj berem? 
 

Pogosto se dogaja, da si učenci ne 
znajo poiskati pravega pristopa za 
učenje. Učenci v delavnici s pomočjo 
bralne strategije izboljšajo bralno 
razumevanje. Predstavljena jim je 
ena izmed možnih bralno učnih 
strategij. 

5. razred Sreda, 17.5. 
8.20 

Helena Lorbek 

7 Posebnost - 
izjemnost 

Učenec Enej Slatinek v vodenem 
pogovoru predstavi svojo 
zdravstveno posebnost. Učenci 
spoznajo prizadevnost in trud s 
katerim uresničuje zastavljene 
zahteve šole. 

2. razred Sreda, 17.5. 
8.20 

Enej Slatinek 

8 Preizkusimo se v 
športih 

Nadarjeni športniki naše šole 
predstavijo in naučijo mlajše vrstnike 
različnih športnih veščin.  

1. razred 
9. razred 

Četrtek, 18.5. 
10.25 

Nadarjeni 
športniki 
Primož Vračko 

9 Aktivnosti v naravi Učenci se seznanijo in preizkusijo v 
aktivnostih na vodi, zemlji in v zraku. 
Predstavijo se z različnimi 
dejavnostmi in vidijo/preizkusijo za 
to potrebno opremo in pripomočke. 

9. razred Petek, 19.5. 
13.00 

Primož Vračko 

10 Priprava pogrinjka 
 

Učenci spoznavajo enostavne načine 
zlaganja servietk  in pripravijo 
estetski pogrinjek. 

OPB 1. razred Petek, 19.5. 
13.00 

Učenci 
gospodinjstva 
Alenka Kasjak 

11 Učni tipi in načini 
učenja 

Ker smo ljudje različni učni tipi, je 
dobro, da kar hitro najdemo metodo, 
ki nam je najbližja za učenje. V okviru 

3. razred Sreda, 31.5. 
3.a 
8.20 

Helena Lorbek 



prireditve se učenci seznanijo z 
različnimi načini učenja in ugotovijo, 
kateri jim najbolj ustreza. 

Četrtek, 1. 6. 
3.b 
8.20 
 

 


