VSI SMO TABORNIKI
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Podaktivnost se bo izvajala v obliki dvodnevnih taborov, ki bodo namenjeni različnim starostnim
skupinam otrok, katerih skupen cilj je izboljšati samostojnost, znanje, spretnost, enak dostop do vseživljenjskega
učenja, sprejemanje drugačnosti ter oblikovanje in izvajanje skupnih dnevnih aktivnosti. Doživetja, ki jih
ponujamo na taborih bodo za udeležence neprecenljiva in nepozabljiva, vključno s cilji, ki jih bomo dosegli:
1. seznanitev z osnovami taborništva in pravil tabornikov, 2. pravilna postavitev šotorov (po potrebi si bodo
starejši in mlajši udeleženci pomagali), 3. seznanitev z orientacijo, 4. izdelava varnega in uporabnega ognjišča,
ob katerem bomo zvečer peli, plesali in pripovedovali zgodbe, 5. seznanitev s preživetjem v naravi in
samostojnostjo, kjer bodo udeleženci samostojno kuhali, pospravljali in sodelovali v različnih socialnih, miselnih
in družabnih športnih igrah ter ustvarjalnih delavnicah: likovnih, literarnih, glasbenih, 6. seznanitev z zelišči, 7.
nočni pohodi z lučkami. V sodelovanju z Lovsko družino Žetale bomo prepoznavali prisotnost divjadi v naravi,
hkrati pa spoznavali ‘domača’ poimenovanja lokacij v našem kraju.



MOJA KARIERA
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Učence bomo usmerjali v podjetnost, v povezavi s karierno orientacijo. Seznanili se bodo z različnimi
poklici (avtomehanik, prodajalec, novinar, kuhar, učitelj, pravnik, igralec, kmet, voditelj, policaj, raziskovalec,
mizar, zdravnik, gasilec, umetnik, poštar, farmacevt, turistični vodič, kemik, strojnik, …) ter se soočili z
njihovimi prednostmi in slabostmi. Skozi igro vlog bodo prikazali svoje videnje določenega poklica, pri čemer
bodo ob raziskovanju uporabljali pametno tehnologijo. K podaktvnosti bomo povabili tudi nekatere predstavnike
poklicev, s katerimi bomo razpravljali o njihovih vsakodnevnih službenih dolžnostih (z nami bodo sodelovali:
Policijska pisarna Žetale, Izletniška kmetija Darinka Kodrič, TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo, Mestno
gledališče Ptuj). Nekatere dejavnosti bomo izvajali na šoli, pri drugih pa bomo določene profile poiskali v
njihovem delovnem okolju. Pri vseh dejavnostih bomo udeležence usmerjali in poskrbeli za organizacije
dogodkov.
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VSE PODAKTIVNOSTI BODO ZA UČENCE BREZPLAČNE.
NATANČNEJŠI URNIK BO OBJAVLJEN GLEDE NA PRIJAVE OZIROMA INTERES UČENK IN
UČENCEV.

DRUGAČNO UČENJE
Ciljna skupina: Otroci s posebnimi potrebami in otroci z učnimi težavami, primanjkljajem, ovirami oziroma
motnjami – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Učencem bo individualno ali v manjših skupinah nudena pomoč pri domačih nalogah in učenju.
Deležni bodo dodatne razlage, spoznali ter osvojili bodo DRUGAČNO UČENJE, natančneje različne tehnike
učenja, predstavljeno pa jim bo tudi UČENJE UČENJA (umetnost, risba, miselni vzorci). S tem jim bo pot do
osvajanja novega znanja in vsebine lažja, hkrati pa bodo razvijali tudi samostojnost.



ŠOLA NADARJENIH
Ciljna skupina: Nadarjeni otroci –
primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Učencem bomo individualno ali v manjših skupinah skušali omogočiti optimalen razvoj njihovih
potencialov in interesov, preko pripravljanja na tekmovanja, izdelave raziskovalnih ali seminarskih nalog ter
predstavitve dodatnih govornih nastopov. Zaradi različnih potencialov in interesov učencev, ter tudi poti do
razvoja le teh, jim bomo ponudili sodelovanje pri ustvarjanju šolskega glasila (stripi, članki, pesmi, intervjuji) in
sodelovanje na šolskih prireditvah (pomoč pri pripravi, vodenje, samostojne točke, lutkovne predstave). Zaradi
zavzemanja za profesionalnost bomo sodelovali z Občino Žetale, z uredniškim odborom občinskega glasila
“ŽETALSKE NOVICE” ter s Kulturnim društvom Žetale.




AKTIVNOSTI SE BODO IZVAJALE SKOZI VSO ŠOLSKO LETO.
O IZVEDBI BOSTE SPROTI OBVEŠČENI PREKO OGLASNE DESKE (»KOTIČKA POŠ«) IN ŠOLSKE
SPLETNE STRANI.

MISLIM S SVOJO GLAVO
Ciljna skupina: Homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: S homogenimi skupinami učencev bomo sedeli v krogu, prebirali zgodbe, enakopravno sodelovali, se
čudili, izražali svoje mnenje, ga utemeljevali in analizirali. V podaktivnosti bo predvsem poudarek na
enakopravnosti, saj bodo učenci strpno prisluhnili sovrstnikom ter njihovemu razmišljanju in argumentiranju.
Zraven zgoraj naštetih ciljev pa je bistvo celotne podaktivnosti, inovativno učenje, torej da učenci samostojno
najdejo pot in odgovore na vprašanja, ki se jim zastavljajo. Naše vodilo bo dognanje, da ni nepravilnih
odgovorov, vendar obstaja drugačno iskanje resnice. Nekatere svoje misli bodo učenci poglabljali/izražali skozi
izvirna poustvarjalna besedila. Najbolj izvirna besedila pa bomo objavili v šolskem glasilu “Iskrice”.



MEDGENERACIJSKO ZNANJE IN IZKUŠNJE
Ciljna skupina: Heterogena skupina otrok –
primerno za učence prve, druge in tretje triade ter
člani Društva upokojencev Žetale.
Vsebina: V današnjih družbenih razmerah je ključen medgeneracijski transfer znanja in izkušenj. Gre torej za
dvosmerni proces med različnimi generacijami, pri čemer razvijamo medčloveške odnose, uresničujemo
medgeneracijske solidarnosti in prispevamo k boljši socialni vključenosti. Iz zgoraj navedenih razlogov, bomo
pri tej podaktivnosti sodelovali z Društvom upokojencev Žetale. Podaktivnost bo potekala v obliki delavnic, ker
bodo otroci prevzeli vloge učiteljev, člani Društva upokojencev Žetale pa vloge učencev. Učitelji bodo seznanili
učence z osnovnimi veščinami za delo z računalnikom, pokazali jim bodo uporabo spletne pošte, socialnih
omrežij, jih naučili brskanja po internetu, in podobno. V drugem delu delavnic pa bodo udeleženci zamenjali
vloge. Člani Društva upokojencev Žetale bodo učencem predstavili osnovne veščine kuhanja. Naučili jih bodo
pripraviti tradicionalne praznične jedi, dekorirati praznično mizo, ter jih seznanili z bontonom v gostinstvu. Na
koncu delavnic bo sledila pokušina pripravljenih jedi ter pospravljanje.



HITER UM IN PRSTI
Ciljna skupina: Heterogena skupina otrok –
primerno za učence prve, druge in tretje triade,
člani Društva podeželskih žena Žetale.
Vsebina: Učenci bodo razvijali ročne spretnosti, ob tem uporabljali stare in naravne materiale ter izkoristili
različne odpadne materiale. Posledično se bodo naučili osnov recikliranja in ločevanja odpadkov. Del
podaktivnosti bomo namenili kompetenci podjetnosti v zvezi s karierno orientacijo. Pri tej podaktivnosti pa
bomo sodelovali z Društvom podeželskih žena Žetale in z AP-PRO d.o.o., ki prede, tke in plemeniti volnene
izdelke že več kot sedemdeset let.



PAMETNO ROKOVANJE S PAMETNO TEHNOLOGIJO
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.
Vsebina: Učence bomo naučili pametnega, natančneje pravilnega rokovanja z računalniki, e-tablicami,
pametnimi telefoni, pametnimi tablami ter jih usposobili za varno rabo interneta. Izvajali bomo tudi zabavne in
poučne delavnice. Seznanili učence z e-gradivi (e-učbeniki, vajami za utrjevanje), ki so pripravljena za usvajanje,
poglabljanje in utrjevanje znanja preko pametne tehnologije. Sodelovali pa bomo tudi z Javnim vzgojnoizobraževalnim zavodom Osnovna šola Đurmanec. Udeleženci podaktivnosti se bodo preko programa za spletno
glasovno komunikacijo – Skype povezali z učenci Osnovne škole Đurmanec (Hrvaška) in razvijali družbene,
jezikovne in socialne kompetence.



NARAVA VABI USTVARJALCE
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Učenci bodo seznanjeni s skrivnostmi fotografije, z osnovnimi pravili fotografiranja ter z osnovnimi
funkcijami sodobnih digitalnih fotoaparatov. Pri iskanju motivov se bodo osredotočali na raziskovanje narave v
štirih letnih časih. Učenci se bodo naučili nastale fotografije prenesti na računalnik, osvojili bodo osnovno
obdelavo fotografij – s pomočjo programske opreme, urejanje fotografij in arhiviranje le teh. Tekom te
podaktivnosti bodo učenci tudi pripravljali razstave za sošolce, starše in učitelje. Samostojno bodo oblikovali
vabila, jih natisnili, razposlali in/ali objavili na razpoložljivih oglasnih deskah v šoli, vrtcu ter po kraju in na
spletni strani šole ter občine. Pri tem bomo pozorni na pravopis, vsebino in obliko vabila, ter spodbujali k dvigu
socialnih in državljanskih kompetenc. V ta namen bodo učenci vsebino vabil zapisali tudi v tujem jeziku (npr. v
hrvaščini in nemščini), posledično pa bodo lahko razstavo ponudili tudi sosednjim občinam (npr. občini
Đurmanec) in državam. Pri tej podaktivnosti bomo sodelovali z organizacijo: Foto Tone d. o. o.



PRIJETNA MATEMATIKA
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Podaktivnost, ki bo potekala kot individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah, bo
spodbujala matematične kompetence, razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh ter raziskovanje. Učence bomo
seznanili s pojmi: mandala, tangram, origami, zlati rez, fibonačijevo število, tlakovanje, in podobno. Učenci se
bodo naučili sestavljati različne oblike tangramov. S prepogibanjem papirja bodo znali izdelati različne
origamije. Meditacijo, koncentracijo in osebnostni zrelostni proces bodo razvijali s pomočjo barvanja ali risanja
mandal. Samostojno bodo izdelovali vzorec za tlakovanje. Seznanili pa jih bomo tudi s Platonskimi telesi, ki jih
bodo po želji izdelali. Tekom te podaktivnosti bomo reševali zanimive matematične naloge, igre, uganke in trike,
ter skušali odgovoriti na številna matematična vprašanja.



RAZNOVRSTNA POTEPANJA
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Pri tej podaktivnosti bomo izvajali različne dejavnosti, s pomočjo katerih bodo učenci kvalitetno in
aktivno preživeli čas ob razvijanju znanj, spretnosti, vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost, spodbujanju
bralne pismenosti in raziskovanju. Tekom te podaktivnosti bomo pri učencih skušali doseči naslednje cilje:
likovno ustvarjanje, poznavanje in rabo zelišč, varnost v prometu, poznavanje orientacije, bralne urice na
travniku, okoljska zavest, razvijanje prostorske in ravninske predstave, poznavanje zdravega prehranjevanja in
načina življenja, opazovanje, izvajanje iger z žogo, razvijanje logičnega razmišljanja in kritičnega mišljenja,
sporazumevanje v tujih jezikih, spoznavanje humanitarne dejavnosti, prostovoljstva in podobno. Pri naštetih
dejavnostih se bodo učenci lahko pametno rokovali s pametno tehnologijo in uporabljali IKT. Pri tej aktivnosti
bomo sodelovali z Rdečim križem Slovenije – Območno enoto Ptuj.


ZDRAVO Z NARAVO
Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: V podaktivnosti bodo učenci prehodili poti v bližnji okolici šole, z naslednjimi cilji, da: 1. spoznajo
naravne in kulturne znamenitosti kraja, 2. izdelajo zemljevid črnih odlagališč, ki jih bodo v okviru
spomladanskega čiščenja skušali očistiti s pomočjo staršev in prostovoljcev, 3. izdelajo razglednico, ki lahko
vsebuje naravne in kulturne znamenitosti ali poti v bližnji okolici šole, 4. izdelajo zemljevid z vsemi vrisanimi –
prehojenimi potmi, 5. izdelajo in oblikujejo zloženko z opisi poti, naravnih in kulturnih znamenitosti, črnih
odlagališč ter jo opremijo z avtorskimi fotografijami in vsebino, v slovenskem ter tujem jeziku. Pri tej
podaktivnosti bomo sodelovali s Turističnim društvom Žetale.



ALPINISTI, HRIBOLAZCI IN PLEZALCI
Ciljna skupina: Homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.
Vsebina: Tekom podaktivnosti bomo z učenci dosegli naslednje cilje:
1. seznanitev z alpinistično, hribolazno ter plezalno opremo,
2. upoštevanje meteorologije, orientacije in prve pomoči pred vzponi,
3. rokovanje z vozli – za varno gibanje v gorah, hribih in steni,
4. pohodništvo po sosednjih hribih,
5. vadba športnega plezanja,
6. prireditev plezalnih tekem, kjer bodo smeri primerne za vse, slavil pa bo tisti, ki jih bo preplezal največ,
7. samostojna izdelava, tiskanje, razpošiljanje in objavljanje vabil za plezalne tekme.
Pri tej podaktivnosti bomo sodelovali z Javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom Osnovna šola Kidričevo, kjer
si bodo učenci ogledali in testirali šolsko plezalno steno.



