
Z decembrom 2016 smo na naši šoli ponovno pričeli z izvajanjem projekta: 

»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017«, katerega 

smo zaključili v mesecu juliju 2017. V okviru projekta je učiteljica razrednega 

pouka (Teja Zorec) opravljala in se vključevala v različne oblike dela na šoli, 

samostojno izvajala pouk ter sodelovala na različnih dejavnostih, ki so se 

odvijale v času projekta. Spodaj so predstavljene dejavnosti v katere se je 

učiteljica vključevala. 

 

KULTURNI DAN – PREŠERNOV DAN: 

V torek, 7.2.2017 smo z učenci imeli kulturni dan na katerem so proslavljali 

Prešernov dan. V 1. razredu smo spoznavali kdo je bil France Prešeren, v 

katerem obdobju je živel, kaj je počel in zakaj je tako pomemben. Poslušali smo 

tudi njegovo najbolj znano delo in za nas Slovence najbolj pomembno delo – 

pesnitev Zdravljica. Učenci so spoznali, da je Zdravljica naša himna in tudi kako 

se obnašamo, ko jo zaslišimo. Kasneje smo se z učenci odpravili v kulturni dom, 

ki se nahaja v bližini šole. Tam smo si ogledali kar štiri različne izvedbe 

Podvodnega moža, ki je prav tako znano delo Franceta Prešerna. Učenci so z 

velikim zanimanje spremljali predstave in se učili kulturnega obnašanja. Na 

koncu so polni novih vtisov odšli nazaj v šolo, kjer nas je že čakala malica.  

 

ŠPORTNI DAN – ROGLA: 

Dne 14.2.2017 se je izvedel športni dan, ki je potekal na Rogli v Ledni dvorani 

Maribor. Športnega dneva so se udeležili učenci vseh razredov. Na izbiro so 

imeli: drsanje, smučanje, sankanje in pohod. Vsak učence si je izbral dejavnost, 

katere se je udeležil. Z učenci 1., 2. in 3. razredov smo se odšli sankat. Učenci so 

s seboj prinesli sani s katerimi so se spuščali po klancu navzdol. Pred začetkom 

samega športnega dneva smo se z učenci pogovorili o pravilih in obnašanju 

snegu, da ne bi prišlo do kakšnih nepotrebnih poškodb. Učenci in tudi kakšna 

učiteljica so zelo uživali ob spuščanju. Na tem športnem dnevu se je med nami 

učitelji in učenci medsebojna vez še poglobila. Utrujeni in polni vtisov smo se z 

učenci odpravili na avtobus proti domu. 



 

 

TEHIŠKI DAN - PUSTNI TOREK: 

 Dne 28.2.2017 se je izvedel tehniški dan, na katerem je potekalo pustno 

rajanje. Učenci so v šolo prišli zamaskirani, nekateri pa so svoje maske izdelali 

še tekom tehniškega dneva. Učenci so po razredih imeli razne dejavnosti in 

rajalne pesmi. Kasneje so nas obiskali kurenti, ki so za naše kraje še posebej 

značilni. Skupaj z njimi smo odšli na obhod okoli šole in vrtca, kjer smo 

odganjali zimo in pozdravljali pomlad.  

 

 

ŠPORTNI DAN – ŠPORTNI KARTON 

Športni dan se je izvedel 3.4.2017. Učence vseh razredov so po vrstnem redu 

prihajali v telovadnico. Tam so se preizkusili v različnih aktivnostih, ki se 

preverjajo za športni karton. Njihov cilj je bil izboljšati lanske rezultate in se 

maksimalno potruditi. Na vsaki postaji smo bili učitelji, da smo učencem 

razložili potek vaje in spremljali njihovo izvajanje. Prav tako smo učence 

vzpodbujali. Po končani vaji smo učitelji zapisali letošnji rezultat in učenca 



poslali na naslednjo postajo. Učenci so z navdušenjem primerjali letošnje 

rezultate z lanskimi in tudi videli, kje se morajo v bodoče še bolj potruditi. Ko so 

v telovadnici končali so odšli na šolsko igrišče, kjer še jih je čakal preizkus v teku 

na 60m in 600m.  

 

PROSLAVA – 300 LETNICA ŠOLE: 

Dne, 14.4.2017 je na naši šoli potekala proslava ob 300 letnici šole na katero 

smo se pripravljali kar nekaj časa. Z obiskom na proslavi nas je počastil tudi sam 

predsednik Borut Pahor, kateri nas je tudi nagovoril. Kasneje so se učenci 

predstavili z različnimi deli – predstavami (angleškimi in slovenskimi), 

glasbenimi vložki – (pevski zbor, solisti), tudi plesnimi predstavami in na tak 

način predstavili šolo. Na proslavo so bili povabljeni učenci, starši, učitelji in 

tudi drugi občani. Proslava si je bilo možno kasneje tudi ogledali po televiziji.  

 

EKSKURZIJA  V SLOVENSKO BISTRICO – PASTIRČKOV DAN: 

Pastirčkov dan je potekal 9.6.2017 in so se ga udeležili učenci prvih razredov. 

Izpred šole smo z avtobusom odšli proti Slovenski Bistrici, kjer smo se počasi 

pričeli vzpenjati na Pohorje. Kar kmalu smo prišli do naše destinacij, kjer so nas 

pričakali pravi pastirji. Učenci so se razdelili v dve skupini. Prva skupina je 

izdelovala pastirske kape in pekla jabolka. Druga skupina pa se je preizkusila v 

različnih igrah ( skakanju v žaklju, premagovanju ovir, ciljanju zvonca, hoji na 

smučeh, hoji na hoduljah …) Učenci so veliko izvedeli o načinu življenja 

pastirjev, kako je potekalo njihovo delo, kaj so jedli itd. Učenci so uživali v prav 

vseh dejavnostih in nekateri izmed njih so dejali, da ko zrastejo želijo tudi sami 

postati pastirji. Počasi smo se odpravili proti domu. 

      



 

 


