
                                      

              
 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Na naši šoli od maja do avgusta poteka projekt »Popestrimo šolo 2012«.  

V okviru projekta bodo potekale na šoli naslednje aktivnosti: 

 

V maju in juniju:  

 razširimo in utrdimo svoje znanje,  

 izdelava šolskega časopisa Zmajeve stopinje, 

V času šolskih počitnic (od 26. 6. do 15. 7. 2012 in od 16. 8. do 31. 8. 2012) vam nudimo 

 počitniško varstvo otrok. 

Učenci, ki želijo razširiti in utrditi svoje znanje ter spoznati učinkovite tehnike učenja, bodo 

vključeni v individualno delo ali delo v obliki delavnic, kjer bodo skozi igro in različne dejavnosti 

utrjevali bralne tehnike, se urili pri reševanju matematičnih problemov, razvijali socialne veščine, se 

naučili različnih učnih strategij,  izdelovanja miselnih vzorcev kot pomoč pri učenju…, in ob tem 

izboljšali svojo samopodobo. Še posebno vabljeni učenci, ki bi radi ob koncu leta izboljšali svoje ocene. 

 

Učenci prve triade, ki želijo sodelovati pri izdelavi šolskega časopisa, bodo prispevali svoje pisne 

izdelke ali ilustracije na določeno temo. Učenci druge in tretje triade pa bodo sodelovali pri 

tekstovnem urejanju časopisa, intervjujih z uspešnimi učenci, učitelji ali znanimi Postojnčani, 

oblikovanju razvedrilnih strani, spremljanju dogodkov na šoli… 

 

Učenci, ki bodo v času počitnic vključeni v počitniško varstvo, bodo imeli priložnost druženja z 

vrstniki, spoznavanja domačega kraja, obiskov kulturnih ustanov. Udeležili se bodo izleta na Sovič in 

kočo Mladiko. Potekale bodo tudi športne, likovne in glasbene delavnice. Torej tudi med počitnicami se 

lahko družite s svojimi najboljšimi prijatelji. 

 

V maju in juniju bodo aktivnosti potekale po pouku oz. v popoldanskem času.  K sodelovanju vabimo 

predvsem učence, ki niso vključeni v druge šolske aktivnosti (pouk podaljšanega bivanja, zdrav 

življenjski slog, interesne dejavnosti). 
 

Zaradi lažje organizacije in možnosti vključevanja čim večjega števila učencev, prosimo, 

če lahko izpolnjene in podpisane prijavnice vrnete do srede, 16. 5. 2012. 

 
Hvala in lep pozdrav! 
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