
                                      

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. 
prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja 
programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 

 
PRIJAVNICA (od 5. do 9. razreda) 

za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa  
Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2014/2015 

 
 

Spodaj podpisan/a ________________________________________________(mati/oče/skrbnik-ca) 

prijavljam otroka ______________________________________    roj. _______________, ki obiskuje 

___ razred osnovne šole ____________________________________________________________,  v 

naslednje podaktivnosti (prosimo označite):  

 

Učna pomoč učencem (nudenje pomoči učencem na njihovih šibkejših področjih, razlaga in 
pomoč pri opravljanju domačih nalog) 

 

To sem jaz (igranje različnih socialnih iger in družabnih iger, varstvo učencev)  

Jezik – moj zaklad (priprava in izvajanje programov na prireditvah, iskanje člankov in 
literature na internetu, v knjižnici, bogatenje besednega zaklada, spoznavanje in uporaba 
IKT tehnologije) 

 

Običaji naših dedkov in babic (spoznavanje ljudskih običajev naših krajev, ohranjanje in 
prenašanje kulturne dediščine, učenci bodo v svojem domačem kraju poiskali ljudi, ki še 
ohranjajo katerega od omenjenih običajev, ter se jih aktivno udeležili) 
Tuj jezik – nemščina (urjenje branja in bogatenje nemškega besednega zaklada, učenje 
novih pesmic in izštevank, priprava dramatizacije v nemškem jeziku) 
Zabavna matematika (reševanje logičnih in miselnih nalog, sestavljanje sestavljank iz 
različnih materialov – tangram, kocka soma, oktagram, igre z vžigalicami…) 
Digitalna fotografija (uporaba digitalnega fotoaparata, prenos in obdelava fotografij) 
Bio zeliščni kotiček in zelenjavni vrt (ustvarjanje učilnice v naravi, v kateri učenci 
prepoznavajo vrste zelišč in vrtnin, jih vzgajajo in spoznavajo njihov pomen za zdravje) 

 

Naravoslovno-športni tabor na Pohorju (izoblikovanje pozitivnega odnosa do narave s 
poudarkom na ekologiji okolja, navajanje na strpno in prijateljsko vedenje v skupini, 
osnovna pohodniška znanja) 
Moj avto (domiselno ustvarjanje nadvozja avtomobila na že pripravljeno podvozje, 
razvijanje skic, idej in ročnih spretnosti – za učence 7., 8, in 9. razreda) 
Božično-novoletne delavnice (izdelovanje božično-novoletnih okraskov, v novol. počitnicah) 
Z gibanjem do zdravja (razvijanje športnih dejavnosti – v prvomajskih počitnicah) 
Poletne delavnice (zajemajo čas med poletnimi počitnicami s številnimi aktivnostmi) 

 

 
 
                                                                                                           Podpis: 
 
V/Na _________________, dne ________________. 
 
 
 
 


