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Spoštovani starši, 

 

obveščamo Vas, da smo na šoli pričeli z izvajanjem projekta Popestrimo šolo 2016-2021, ki 

omogoča izvajanje brezplačnih obšolskih popestritvenih dejavnosti izven rednega šolskega 

dela v naslednjih petih letih. Vse dodatne informacije v zvezi s projektnimi aktivnostmi in 

aktualnim dogajanjem bodo objavljene na spletni strani šole in sicer pod rubriko Popestrimo 

šolo 2016-2021. Za dodatne informacije se lahko obrnete na prof. Nino Globovnik, izvajalko 

popestritvenih dejavnosti na šoli (nina.globovnik@gmail.com, 041-947-767).  

 

Dejavnosti, ki bodo potekale v tem šolskem letu: 

Tematski sklop1:  Raziskujemo naravno in kulturno dediščino 

Raziskovali in spoznavali bomo kulturno in naravno dediščino Črešnjevca: 

-  obiskali bomo Ekološko kmetijo Podgrajšek in sodelovali pri izbranih opravilih, 

- organizirali bomo bralne urice na starem perišču ter spoznavali zgodovinsko dogajanje na 

izbranem območju, 

- raziskovali bomo pot rimskih kamnov in starega gradu ter se medgeneracijsko in 

medvrstniško povezovali, 

- okušali bomo lokalno kulinariko in se preizkusili v peki peciva, pripravi namizne 

dekoracije, zbirali recepte in izdali kuharsko zbirko, 

- v sodelovanju s KUD Štefana Romiha Črešnjevec bomo sodelovali na prireditvi Črešnjevec 

poje in pleše ter spoznavali ljudsko izročilo, 

raziskovali bomo grad Slovenska Bistrica, grajsko dvorišče in grajski park z Gabrovim 

drevoredom 

 

Namenjeno: učencem od 1. do 9. razreda, vsebine prilagojene glede na starost učenca! 

 

Tematski sklop 2: Skrbimo za naravo 

Raziskovali bomo naravno okolje, sledili smernicam trajnostnega razvoja in spoznavali 

zelena delovna mesta: 

- udeležili se bomo animacijske delavnice Mlinarjev dan, kjer se bomo preizkusili v 

veščinah mlinarjevega poklica. Ogledali si bomo Jakčev mlin, spoznali vlogo mlinarja nekoč 

in spekli kruh, 

- udeležili se bomo animacijske delavnice Kovačev dan in urili veščine kovačev. Ogledali si 

bomo muzejsko zbirko kamnoseštva v Cezlaku, 

- udeležili se bomo animacijske delavnice Pastirčkov dan, kjer bomo udeležili animacijske 

delavnice  spoznali naloge pastirjev. Ogledali si bomo Ančnikovo gradišče in si ogledali 

življenje pastirja, 
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- spoznavali bomo travnik in življenje na njem, prepoznavali bomo zelišča ter jih nadalje 

uporabili za različne namene (v prehrani, vrtnarstvu ipd.), 

- raziskovali svetlobno onesnaževanje ter uporabljali inovativne tehnike njenega merjenja,  

- raziskovanje življenja v gozdu, fizikalne in kemijske analize prsti, povezovanje z lovci in 

spoznavanje njihovega dela ter opravil v gozdu, 

- raziskovanje življenja v vodi, fizikalne in kemijske analize vode, fotografiranje vodnega 

ekosistema, povezovanje z ribiči, 

- spoznavanje pomena samooskrbnosti, kjer se bomo naučili postati samooskrben, urejali 

bomo permakulturni vrt ter spoznavali principe in načela trajnostnega vrtnarjenja, 

- uredili bomo knjižnico na prostem, kjer bomo izdelali novo učno okolje, v okviru katerega 

bomo spodbujali branje in izmenjevanje starih knjig. 

 

Namenjeno: učencem od 1. do 9. razreda, vsebine prilagojene glede na starost učenca! 

 

Tematski sklop 3: Razvijamo ročne spretnosti 

Urili bomo ročne spretnosti: 

- izdelovali bomo svečke iz čebeljega voska, šivali  vrečke proti moljem, pletli skulpture iz 

vrbovih vej,  

- sodelovali bomo z Likovno sekcijo KUDa Štefana Romiha in pripravljali likovne razstave za 

šolo, slikali bomo v naravi, 

- izdelovali bom učne pripomočke, si medsebojno pomagali in sodelovali z društvi v 

lokalnem okolju. 

 

Namenjeno: učencem od 1. do 9. razreda, vsebine prilagojene glede na starost učenca! 

 

Tematski sklop 4: Ostanimo fit 

Krepili bomo-telesno - motorične sposobnosti učencev, jih spodbujali k aktivnemu in 

zdravemu življenjskemu slogu, uporabljali aktivne igre na prostem, spoznavali igre nekoč 

in danes: 

- izvajali bomo vadbo na trim stezi ter posebno pozornost namenili vključevanju učencev s 

čustveno – socialnimi težavami, 

- preizkusili se bomo v zuma vadbi, 

- udeležili se bomo bralnih sprehodov v okoliške hribe ter se družili s člani društva 

upokojencev, 

- naučili se bomo tehnik preživetja v naravi, orientacije, zavezovanja planinskih vozlov, 

uporabe SOS signalizacije ipd.. 

 

Namenjeno: učencem od 1. do 9. razreda, vsebine prilagojene glede na starost učenca! 

 

 



 
 

Tematski sklop 5: Raziskujemo deficitarne poklice v lokalnem okolju  

Spoznavali bomo deficitarne poklice v lokalnem okolju: 

- sodelovali bomo z Impolom d.d. ter raziskovali deficitarne poklice v metalurški 

dejavnosti.  

 

Namenjeno: učencem od 7. do 9. razreda! 

 

 

 Učenci od 1. do 3. razreda, ki bodo obiskovali popestritvene dejavnosti na 

šoli, se bodo lahko skupaj s starši udeležili šotorjenja na šolskem dvorišču. 

 

Učenci od 4. do 9. razreda, ki bodo obiskovali popestritvene dejavnosti na 

šoli, se bodo lahko udeležili 3-dnevnega brezplačnega naravoslovno-

aktivnega tabora, ki bo potekal na izbrani lokaciji. 


