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RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK 

za učence od 1. do 4. razreda PŠ Šmihel 

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. 

 

  

 

 



2 
 

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 

 

 

IGRAJMO SE Z NEMŠČINO (1. –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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DOBRO SE POČUTIM (1.–4. r.; RaP) 

 

Izvajali bomo aktivnosti, s katerimi bomo razvijali in spodbujali: 

 gibanje za dobro počutje, umirjanje in sprostitev (socialne igre), 

 gibanje za boljšo gibalno učinkovitost (športne igre), 

 ustvarjanje z gibanjem (dramatizacija, ustvarjalni ples), 

 higiena (umivanje rok), 

 različne načine prehranjevanja in kulturo prehranjevanja (zdrava prehrana, medeni teden, 

pogrinjek). 

 

  Mentorica: Anja Rojc 

 

VZGOJA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ( 1.–4. r.; 35 ur) 

 

Izvajali bomo aktivnosti, s katerimi bomo razvijali in spodbujali: 

 gibanje za dobro počutje, umirjanje in sprostitev (socialne igre, meditacija in vizualizacija za 

otroke), 

 gibanje za boljšo gibalno učinkovitost (športne igre), 

 higiena (umivanje rok), 

 telesno in duševno zdravje ter počitek (meditacijske zgodbe), 

 skrb za lastno varnost in varnost drugih (prva pomoč), 

 varna mobilnost (vsebine prometa). 

                                                                                   Mentorica: Marjeta Zore 
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VARSTVO PRED IN PO POUKU  

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 aktivnosti za svoj razred. 

Popoldansko varstvo (podaljšano bivanje) za prijavljene učence poteka na matični šoli v Žužemberku. 

Prijave za 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. 

 


