
 

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK 

za učence od 1. do 4. razreda PŠ Dvor 

šol. leto 2021/22 

 

Z razširjenim programom ponujamo učencem širok nabor dejavnosti, s katerimi bodo lahko v tekočem 

šolskem letu razvijali svoja močna področja, interese in spretnosti. Poleg tega jim organiziramo tudi 

vsebine, ki ponujajo utrjevanje učnih vsebin in jutranje ali popoldansko varstvo. 

V nadaljevanju so predstavljene posamezne dejavnosti, ki so tudi barvno označene, da ustrezajo trem 

področjem razširjenega programa, kot jih prikazuje spodnja slika. 

 

 
Znotraj jutranjega in popoldanskega varstva se bodo izvajale določene dejavnosti, ki niso posebej opisane, 

saj jih bodo obiskovali vsi učenci, ki so takrat v šoli. Nabor dejavnosti je razviden iz urnikov posameznih 

skupin v poglavju »Popoldanček in Jutranjček«. 

 

 

Ravnateljica:  

          Mija Penca Vehovec, prof. 
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GIBALKO (1.–4. r.; 35 ur; RaP) 

 

Gibalko nadaljuje trend Zdravega življenjskega sloga in Gibanja, ki 

sta bila učencem ponujena v preteklih letih. Pri urah bomo spoznavali 

osnovne gimnastične veščine in preko plezanja, plazenja, lazenja, ter 

skokov krepili celotno telo. Vmes bodo za popestritev poskrbele še 

igre z žogo. Z Gibalkom boš pridobil nova znanja in spretnosti, ki jih 

boš lahko uporabljal vse življenje. 

                                                                                            Mentor: Marjan Kužnik 

 

 

NOGOMETNE URICE (1.–4. r.; 35 ur; RaP)                                                                                                                                                                   

 

Želiš odvečno energijo preusmeriti v koristno preživeti čas? Potem se nam 

pridruži pri urah nogometa. Lahko se boš naučil osnovnih veščin in hkrati s 

svojimi prijatelji na zabaven način preživljal prosti čas. Poleg nogometa 

bomo spoznali še rokomet in košarko. Najboljša droga je žoga, tudi če je 

nogometna. 

Mentor: Marjan Kužnik 

 

POLEPŠAJMO SI KOSILO (1. in 2. r.; 35 ur; RaP) 

             

Če obiskuješ podaljšano bivanje in rad uživaš pri jedi z vsemi čuti, te lepo 

vabim, da se nam pridružiš.  

 

Kaj bomo delali?  

Skupaj bomo radovedni in bomo raziskovali, kako bi si polepšali kosilo. Tudi ti boš lahko prispeval 

predloge pri pripravi pogrinjkov, zdravih napitkov, urejenosti jedilnice … Sooblikoval boš minute za 

zdravje. Raziskovali in poskrbeli bomo tudi za osebno higieno, pravilno uporabo jedilnega pribora, kulturno 

komunikacijo za mizo, ločevanje odpadne hrane in urejenost jedilnice po kosilu. Raziskovanje ti bo prineslo 

veliko novih spoznanj, ki ti bodo lepa popotnica za življenje. Spoznavali bomo posamezna živila in njihovo 

pridelavo, bio pridelavo, uporabo naravnih škropiv in se 

dotaknili prednosti čim krajše poti hrane do uporabnika.  

Dejavnost bomo obogatili z oblikovanjem zgibanke 

»Polepšajmo si kosilo – Lepo vedenje se začne za mizo«, da 

nas bodo nova spoznanja še dolgo spremljala v šoli in doma.  

 

 

 

Mentorica: Mira Hrovat  

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigle-0wMLiAhVQYVAKHWV_DgQQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/gibanje_za_zdravje_otrok_-_power_point.pdf&psig=AOvVaw39eQFj_kglKODuX00KsAI0&ust=1559279869065008
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw7OeiwcLiAhXGbVAKHV9QD3UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ostanizdrav.com/kategorija/gibanje/&psig=AOvVaw39eQFj_kglKODuX00KsAI0&ust=1559279869065008
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POSTANI RADOVEDNEŽ (4. r.; 35 ur; RaP)                                       

 

Imaš polno vprašanj o stvareh, svetu in življenju?  Te zanimajo različne vsebine in bi rad širil svoja obzorja? 

Si želiš biti tudi ti del ustvarjalne in raziskovalne ekipe? Vse to ti nudi ravno ta interesna dejavnost, saj 

bomo vključeni v različne aktivnosti na šoli in izven nje. S poskusi bomo odkrivali lastnosti vode, zraka, 

magnetov, elektrike … Odšli bomo v naravo  in odkrivali  živalski in rastlinski svet. Vzeli si bomo čas in 

z igro vlog in drugimi dejavnostmi spoznavali čustva, naše reakcije, 

razvijali empatijo in druge socialne veščine. 

Odkrij vse to in še več v sebi, o sebi in svetu okoli sebe. »Prečudovita 

resnica o znanju je, da ti ga nihče ne more vzeti.« (B. B. King)  

                                                                   Mentorica: Zvonka Struna 

 

 

KNJIGOŽER (3. in 4. r.; 35 ur; RaP)                                       

 

Učenci 3. in 4. razreda PŠ Dvor vabljeni na interesno dejavnost Knjigožer. Spoznavali bomo malce daljše 

in zahtevnejše zgodbe, brali bomo v nadaljevanjih, bogatili besedni zaklad, se pogovarjali o vsebini, se 

vživljali v vloge glavnih junakov, delili izkušnje o prebranih knjigah in drug drugega spodbujali k branju. 

Razvijali bomo koncentracijo, zmožnost poslušanja in razumevanja. Vabljeni vsi, ki imate radi knjige. Saj 

veste, kaj pravijo: "Dobro knjigo prebereš, zlat cekin pobereš."  

                                                                                 Mentorica: Tatjana Hren                                                                                                        

 

 

PRVA POMOČ (3. in 4. r.; 17 ur; RaP) 

Če želiš pomagati sebi in drugim, je to prava dejavnost zate. Način življenja je 

pretkan z nevarnostmi, zato jih moramo znati prepoznavati, da bi jih lahko 

uspešno preprečevali. Le pridobljeno znanje in spretnosti nam omogočajo 

reševati ogrožena življenja in to je namen pouka prve pomoči v šoli.                                                                                         

Mentorica: Darja Sedaj                                              
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1 in 2 (1. in 2. r.; 35 ur ter 3. in 4. r.; 35 ur; RaP) 

Slovenci veljamo za pevski narod in to si želimo tudi ostati. 

Pri otroškem pevskem zboru se učimo peti z osnovami vokalne tehnike, ki posredno vpliva tudi na boljšo 

telesno držo in na jasnejši govor. V program so vključene slovenske ljudske in umetne pesmi, sam program 

pa se prilagaja letnim časom in dejavnostim šole. Udeležujemo se pevskih revij in nastopamo na številnih 

šolskih prireditvah. Skupaj se ob petju zabavamo, kar običajno pripelje do tega, da postanejo pevske vaje 

tudi prijetno druženje. 

Mentorica: Nina Banovec 

 

 

 

 

 

MEDVRSTNIŠKA POMOČ  (17,5 ure; RaP) 

Medvrstniška pomoč je namenjena učencem, ki bodo na različnih področjih potrebovali pomoč oz. 

medsebojno razlago pod okriljem mentorja. Mentor in učenci bodo sooblikovali aktivnosti. Medvrstniška 

pomoč tako spodbuja učence k medsebojnemu povezovanju in pripomore k izboljšanju učnega uspeha in 

razredne klime. 

Učenci pri nudenju pomoči razvijajo:  

 sočutje, 

 empatijo, 

 sodelovanje, 

 strpnost, 

 razumevanje, 

 odgovornost  

in ostale veščine, ki so pomembne za življenje v 21. stoletju. 

 

           Mentorica: Vanja Šalehar 

RDEČI KRIŽ (35 ur; RaP)   

Si že večkrat pomagal drugim in si se ob tem prav dobro počutil/a? 

Rad/a razveseljuješ druge? Če si odgovoril/a pritrdilno, te vabim, da 

se mi v tem šolskem letu pridružiš pri krožku Rdečega križa. Pri urah 

bomo spoznali delovanje organizacije Rdečega križa, pripravili in 

sodelovali v akcijah Drobtinica in Košarica, iskali možnosti, da 

obiščemo/presenetimo starejše občane v naši okolici. Trudili se 

bomo, da polepšamo trenutke ljudem, ki potrebujejo pomoč ali so osamljeni … 

Veselim se druženja z vami. 

Mentorica: Katja Breznikar                   
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IGRAJMO SE Z NEMŠČINO (3., 4. r.; 35 ur; RaP) 

 

So ti všeč tuji jeziki in bi se rad spoznal z nemščino? Potem te lepo vabim, da se mi pridružiš pri učenju 

nemščine na sproščen in igriv način. 

 

Si vedel, da se nemščine lahko učiš tudi med plesom ali pri igri z žogo? 

Naše druženje pri nemščini bo prav tako; po nemško bomo peli, 

reševali uganke, ustvarjali in čarali … Učenje bomo združevali z veliko 

gibanja in z različnimi družabnimi ter didaktičnimi igrami. Skupaj se 

bomo odpravili tudi ven iz učilnice in se učili na prostem. 

Spoznali bomo nemške praznike in z njimi povezane običaje ter jih 

primerjali z našimi. Seveda pa ne bomo pozabili na znanje, ki ga boš 

lahko koristno uporabil, ko boš potoval po nemško govorečih deželah 

oziroma ko se boš pogovarjal z ljudmi, ki od tam prihajajo.  

    

                 Mentorica: Hribar Katja 
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POPOLDANČEK IN JUTRANJČEK  

za učence od 1. do 4. razreda 

šol. leto 2021/22 

 

Učenci, ki zjutraj do začetka pouka ali po pouku do prevoza/prihoda staršev potrebujejo varstvo, se za čas 

bivanja v šoli izven rednega pouka vključijo v eno izmed ponujenih dejavnosti za svoj razred. 

Učenci, ki čakajo na pričetek pouka, so vključeni v Jutranjčka ali zanje poskrbi dežurni učitelj. 

Učenci, ki popoldne čakajo na odhod domov, so vključeni v Popoldančka 1 ali 2. Glede na to, katere 

dejavnosti so si izbrali, lahko skupino občasno zapustijo (in gredo npr. na OPZ ali Gibalka…). V 

nadaljevanju so predstavljeni urniki vseh skupin. 

Nekatere dejavnosti pa se bodo izvajale znotraj Popoldančka oz. Jutranjčka. Njihovo predstavitev najdete 

na naslednji strani. 
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a) urnik z naborom dejavnosti: Jutranjček in Popoldanček 1 (1. in 3. razred) 
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Ponedeljek:  

M. Hrovat 

Torek:  

M. Hrovat 

Sreda:  

M. Hrovat 

Četrtek:  

M. Hrovat 

Petek:  

M. Hrovat 

Pogovarjam se 

Kulturno jem 

Sem ustvarjalen 

Telovadim 

Pogovarjam se 

Kulturno jem 

 

Pogovarjam se 

Kulturno jem 

Sem ustvarjalen 

Telovadim 

 

 

Pogovarjam se 

Kulturno jem 

Sem ustvarjalen 

Telovadim 

 

Pogovarjam se 

Kulturno jem 

Sem ustvarjalen 

Telovadim 

 
Ustvarjamo ob 

pravljicah 

 POUK POUK POUK POUK POUK 

 

POPOLDANČEK1/D: 12.00–16.00; KOMBINACIJA (1. in 3. r.) 

 Ponedeljek:  

Mira Hrovat 

Torek:  

Mira Hrovat 

Sreda:  

Mira Hrovat 

Četrtek:  

Tanja Fabjančič 

Petek:  

Tanja Fabjančič 

12.00–12.30 Bonton pri jedi 

 

Bonton pri jedi Bonton pri jedi Bonton pri jedi Bonton pri jedi 

12.30–13.20 POUK 1. r. Polepšajmo si kosilo 1. 

r. 

POUK 1. r. 

 
Igra s prijatelji Igra s prijatelji 

 

POUK 3. r. 

13.20–14.10 Igra s prijatelji 

 

Rad bi znal 

 

 

Igramo se različne igre  
Rad bi znal 

 
Rad bi znal 

Gibalko – 1., 2. r. 

 

Nogomet – 3. r. OPZ – 1., 2. r. 

 

14.10–15.00 Rad bi znal Raziskujem 

 

Rad bi znal 

 

Raziskujem 

 

Raziskujem 

Nogomet – 1. r. 

 

15.00–15.50 Skačem, plešem … 

 

Skačem, plešem … Skačem, plešem … Skačem, plešem … Skačem, plešem … 

15.50–16.00 Živ žav 

 

Živ žav Živ žav Živ žav Živ žav 
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b) urnik z naborom dejavnosti: Popoldanček 2 (2. in 4. razred) 

POPOLDANČEK2/D: 12.30 – 15.00;  KOMBINACIJA (2. in 4. r.) 

 Ponedeljek:  

Tanja Zupančič 

Torek:  

Tanja Fabjančič 

Sreda Četrtek:  

Mira Hrovat 

Petek:  

Mira Hrovat 

12.30–13.20 POUK POUK POUK POUK Igra s prijatelji 

 

Ustvarjamo in si 

pomagamo – 2. r. 

Postani radovednež – 4. r. 

13.20–14.10 Rad bi znal 

 

Rad bi znal 

 

Rad bi znal 

 

Rad bi znal 

 

Rad bi znal 

 

Gibalko – 1., 2. r. Nogomet – 3., 4. r. 

 

OPZ – 1., 2. r.  

14.10–15.00 Raziskujem Raziskujem 

 

Raziskujem 

 

Raziskujem Raziskujem 

Nogomet – 1., 2.  
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IZVAJANJE UČNE POMOČI IN NADGRADNJA ZNANJA  

za učence od 1. do 4. razreda PŠ Dvor 

šol. leto 2021/22 

 

Učenci, ki potrebujejo dodatno razlago ali vaje ter tisti, ki želijo nadgraditi svoje znanje, se lahko vključijo 

v prenovljene oblike dopolnilnega in dodatnega pouka ali individualne in skupinske pomoči.  

S šolskim letom 2021/22 bodo zanje organizirani: 

a) Učim se učiti … bo nadomestil dopolnilni pouk.  

Reši, saj znaš… bo nadomestil dodatni pouk. 

Izvajalci: Šalehar Vanja, Breznikar Katja, Hren Tatjana, Struna Zvonka 

b) SOS … bo nadomestil individualno in skupinsko pomoč. 

Izvajalci: Hren Tatjana 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

šol. leto 2021/22 

 

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa šole. Učencem, ki so se nanje prijavili maja/junija 

2021, se nanje z novim šolskim letom ni potrebno ponovno prijavljati.  

S šolskim letom 2021/22 se neobveznih izbirnih predmetov ne ocenjuje več. Obvezno pa je izbrani predmet 

obiskovati celo šolsko leto.  

 

V šolskem letu 2021/22 so se naši učenci razporedili k predmetom: 

 

RAČUNALNIŠTVO (4. r.; 35 ur)  

 

Poznavanje računalniških konceptov in metod na področju računalništva bodo imeli slovenski osnovnošolci 

možnost pridobivati pri predmetu računalništvo. Pri pouku bomo gradili na miselnem razvoju reševanja 

problemov, razvijali sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavali strategije sodelovanja 

v skupini, razvijali kreativnost, ustvarjalnost … Uporabljali bomo aplikacijo Scratch in aplikacijo PIŠEK.  

NOVOST:  V naslednjem šolskem letu bomo 

programirali tudi s programom Minecraft. Učenje skozi 

igro je otrokov najljubši koncept učenja, zato so 

razvijalci računalniške igrice Minecraft ustvarili verzijo 

za izobraževalne namene, ki jo z velikim uspehom 

uporablja vse več šol po vsem svetu. Tudi mi se bomo 

pridružili tem šolam in se ob učenju tudi zabavali.  

Izdelovali bodo igrice, zgodbe, animacije in računalnik 

uporabljali na aktiven in ustvarjalen način in ne le za 

igranje. 

                  Učiteljica: Helena Smrke 

 


