
 Prvi koraki v svet računalništva 

Učenci prve in druge triade bodo spoznali osnove delovanja računalnika in se 

seznanili z računalnikom kot pomembnim digitalnim učnim pripomočkom. 

Spoznavali in usvajali bodo desetprstno tiskanje, ustvarili temelje za delo z IKT v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Aktivnost se bo izvajala od februarja do aprila in je namenjena učencem I. in II. 

triade. 

 

 Moja okolica – sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Učenci bodo spoznali okolje v katerem živijo in skozi niz dejavnosti postali aktiven 

člen v lokalnem okolju. Obiskali bomo bližnjo kmetijo, gozd, bližnje mizarstvo, 

oljarno in mlin. Povezali se bomo tudi s kulturnimi društvi. Učenci se bodo lahko 

konkretno preizkusili v različnih dejavnostih v naši lokalni skupnosti. 

Aktivnost se bo izvajala od februarja do junija in je namenjena učencem 1.–6. 

razreda. 

 

 Od ideje do podjetniškega uspeha 

Namen aktivnosti je učencem predstaviti in približati veščine potrebne za uspeh v 

podjetništvu kot so samoiniciativnost, ustvarjalnost, drznost, komunikacijske 

veščine. V okviru aktivnosti bomo razvijali tehnike za kreiranje idej, urili učence v 

nastopanju oz. predstavitvi svojih zamisli s pomočjo sodobnih spletnih programov, 

organizirali tekmovanje za najboljšo reklamo, pripravili in predstavili konkretne 

korake za uresničevanje uspešnega podjetniškega posameznika, obiskali 

uspešno podjetje.. 

Aktivnost se bo izvajala februarja in marca in je namenjena učencem od 6.–9. 

razreda. 

 

 Inovativne spletne strani 

Učenci bodo nadgradili svoja znanja na področju informacijske pismenosti z 

izdelavo spletne strani – zasnovanje,  urejanje, oblikovanje in objava spletne 

strani. 

Aktivnost se bo izvajala od marca do maja in je namenjena učencem 6.–9. 

razreda. 

 

 Po poteh turizma v Pomurju 

Spoznali bomo delovanje lokalnih turističnih organizacij, turističnih agencij, pomen 

turizma v Pomurju, predstavili poklic lokalnega turističnega vodnika in turističnega 

delavca. Obiskali bomo turistično agencijo in izdelali promocijski material s 

pomočjo IKT. 



Aktivnost se bo izvajala od marca do junija in je namenjena učencem 4.–9. 

razreda.  

 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v počitnicah 

 Košarka na rolerjih 

 Aerobika 

 Debatni krožek 

 Eko športni tabor 

 Kreacije iz gumic 

 Delavnice spretnih prstov 

 Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje 


