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RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK 

za učence od 1. do 4. razreda PŠ Ajdovec 

PONUDBA za šol. leto 2022/23 

 

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

2022/23 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. 

 

 
 

 

Ravnateljica:  

          Mija Penca Vehovec, prof. 
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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 Tomažič 

 

MEDVRSTNIŠKA POMOČ  (35 ur; 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: Irena Prodanič Vasič 

 

FIT-KO  (1.–4. r.; 35 ur; RaP) 

 

 

 

 

 

Fit-ko te vabi na športne dejavnosti: gimnastiko, atletiko, orientacijo in igre z žogo, ki bodo potekale na 

igrišču in v učilnici na Ajdovcu. Vabim učence, ki si želijo poskrbeti za svoje telo in imajo radi šport. 

Mentorica: Darja Sedaj  

 

1. in 2. r.    ½ leta (17 ur) 

3. in 4. r.    ½ leta (18 ur) 
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AJDOVŠKI ZDRAVKO (1. in 2. r.; 35 ur; RaP)  

 

Si radoveden, radovedna? Rad-a raziskuješ in delaš v 

skupinah? Če ta zanima, kaj jejo otroci po svetu, kako se reče 

dober tek v več jezikih, zdrava hrana, razne igre, telovadba za 

možgane in sprostitev, ustvarjanje iz odpadnih materialov, svet 

čebel, se pridruži dejavnosti AJDOVŠKI ZDRAVKO.  

 

        Mentorica: Lidija Lebar Tomšič 

 

 

IGRAJMO SE Z NEMŠČINO (3. in 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 in 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 

 

VESELI VANDROVČEK  (4. r.; 35 ur; RaP) 

Te zanima mednarodno sodelovanje? "Si želiš novih poznanstev 

izven Slovenije? Želiš spoznati, kako poteka pouk v tujini? Te 

zanima, mednarodno sodelovanje z otroci iz tujine? Potem je ta 

dejavnost zate! 

 

Pri vandrovčku gre za mednarodni projekt, pod okriljem spletne 

skupnosti evropskih šol eTwinning, ki bo obogatil znanja in veščine 

otrok. V sodelovanju z drugimi slovenskimi in tujimi šolami bomo širili novo znanje, vzpostavljali 

medkulturni dialog, se sporazumevali v tujem jeziku in razvijali svoje IKT kompetence. Navsezadnje bo 

projekt prinesel tudi druge prednosti kot so: prepoznavanje kulture in običajev sodelujočih evropskih držav, 

premagovanje jezikovnih ovir. Tovrstno sodelovanje s tujci je za učence vsekakor zelo zanimivo, poučno, 

predvsem pa jim to ostane neprecenljivo koristna izkušnja v prvih letih poučevanja tujega jezika. Učenci si 

bodo med seboj izmenjevali zanimive naloge, v povezavi z aktualnimi temami, se preizkušali v pogovoru 

in spoznavanju preko videoklica (Zoom). V projekt bodo vključeni učenci iz 4. r.  

Učenci bodo pri dejavnosti, skladno s cilji iz učnega načrta, razvijali splošna znanja in 

zmožnosti ter medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini.  

                                                 Mentorica: Katja Ciglar Udovič 
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POPOLDANČEK IN JUTRANJČEK  

za učence od 1. do 4. razreda 

šol. leto 2022/23 

 

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. Glede na to, katere dejavnosti 

so si izbrali, lahko skupino občasno zapustijo oz. se dejavnost izvaja za celo skupino (npr. OPZ …).  

Prijave za jutranje in popoldansko varstvo se bodo zbirale preko eAsistenta v maju. 
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      DEJAVNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV:  

ŠAH (ga. Neva Čopi) in ČEBELARSKI KROŽEK (g. Miha Potočar) 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAH se bo odvijal v popoldanskem času na matični šoli OŠ Žužemberk,  ČEBELARSKI KROŽEK pa bo 

potekal na PŠ Dvor. Vsebino in cilje programov bosta predvidoma predstavila mentorja (Neva Čopi in 

Miha Potočar) ob prijavi učencev na začetku šolskega leta. 

                                   


