
Dogodki v februarju in marcu 2020 

V oddelkih 5. razredov so vsebinska področja pouka in druge aktivnosti interdisciplinarno povezane.  

Tako naše učne vsebine pri predmetih NIT, GOS LUM IN DRU učinkovito povezujemo tudi z zunanjimi 

projekti. Na naravoslovnem področju spoznavamo pojave nežive narave: prst, voda, zrak, vreme, 

veter in na tem področju raziskujemo v skladu s smernicami projekta Geopark.  Na področju tal smo 

raziskovali živa bitja v tleh in sestavo prsti. Na področju alternativnih virov energije pa smo izvedli 

delavnice, v katerih smo oblikovali mlin na veter, jadrnice in vetrnice.  

     

 

V okviru tehniškega dne smo spoznavali preteklost in kulturno dediščino. Z učenci smo pri 

gospodinjstvu obravnavali tematiko tekstilij in kaj vse iz njih izdelujemo ter na kakšne načine. Tako 

smo spoznavali načine tkanja, pletenja, vezenja in šivanja. Ugotavljamo, da se učenci z ročnimi 

spretnostmi zelo malo srečujejo, zato smo organizirali tehniški dan in medse povabili delavke 

Koroškega medgeneracijskega centra, ki so nam pomagale pri vezenju na vrečko iz blaga. Pokazale so 

različne načine vezenja in šivanja ter raznolike izdelke. Upoštevali pa smo tudi ekološko načelo 

ohranjanja okolja, saj so vrečke iz naravnega materiala – blaga. S KMC bomo še sodelovali in si v 

prihodnosti ogledali razstavo gobelinov v medgeneracijskem centru. 

 



V marcu je potekal tudi ND Jumicar kot uvod v praktični del kolesarskega izpita za petošolce. Ta dan 

učenci prvič praktično preizkusijo, kar so se naučili v teoretičnem delu izpita. Na dvorišču pred šolo 

inštruktorji avtošole Jumicar postavijo poligon za vožnjo z avtomobilčki na motorni pogon s križišči, 

prometnimi znaki in semaforji. Učencem najprej posredujejo informacije o pomembnosti poznavanja 

pravil v cestnem prometu, zagotavljanju varnosti sebe in drugih udeležencev. Učence nato razdelijo v 

skupine po 4−5 za vožnjo z avtomobilčki. Šele ko so učenci pravilno pripasani z varnostnimi pasovi in 

speljejo po poligonu, lahko v resnici doživijo občutke in pasti, ki jih vožnja prinaša. Nekateri so pri 

vožnji spretnejši, druge je tudi nekoliko strah, eni so zelo pogumni, drugi zelo previdni. Skupine po 

navodilu inštruktorja odpeljejo nekaj krogov, pri čemer se ravnajo po predpisih. Tudi učitelji moramo 

priznati, da je ta način pridobivanja praktičnega znanja uspešen, zanimiv in da učenci v njem uživajo. 

 

 

 

 

VEČ FOTOGRAFIJ V GALERIJI. 

April, 2020 (delo na daljavo)                           Za aktiv 5. razredov zapisala Aleksandra Slatinšek - Mlakar 


