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NAČRT DEJAVNOSTI MREŽE BC NAKLO 2014/15
Biotehniški center Naklo, Janja Čenčič Gartner, prof. slov. in zgo.
OŠ Naklo, Jasna Zupan, prof. slov.
OŠ Simona Jenka Kranj, Katarina Srna, prof. raz. pouka
OŠ Šenčur, Petra Lesar, prof. športne vzgoje
CILJ PROJETA: Šole članice mrež povezovati z lokalnim okoljem in na ta način dvigovati kulturni in socialni kapital deležnikov.
MERILA
Pri vseh dejavnostih bomo merili naslednje vidike SKK:
- število udeležencev (razdelano: število otrok, strokovnih delavcev, deležnikov v lokalnem okolju …);
- če smo dejavnost izvajali že prejšnja leta bomo izračunali tudi povečanje ali zmanjšanje deleža udeležencev (in poiskali razlog za to);
- raven občutka zaupanja in bližine, enakosti, spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter stopnjo medsebojne pomoči bomo merili s knjigo
vtisov. Prešteli bomo število pozitivnih in negativnih komentarjev ter v poročilo vedno pripisali primer za pozitiven in negativen komentar.
Vedno bomo deležnike spodbujali k vpisovanju v knjigo, če bodo le-ti še premajhni, da bi pisali sami, bodo starejši učenci in dijaki opravili
kratke intervjuje z otroki in jih zapisali v knjigo. Sproti se bomo prilagajali dejavnosti, ki jo bomo izvajali.

OŠ Simona Jenka Kranj
SKUPNE DEJAVNOSTI MREŽE
IME DEJAVNOSTI

DELEŢNIKI/PODROČJE

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

CILJI

VIDIKI SKK

BC NAKLO
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
OŠ SIMONA JENKA
dijaki + učenci

Dijaki Bc Naklo bodo pripravili lutkovno predstavo za
najmlajše, s katero bodo
otroke poučili, kako ločevati odpadke. Nato jim bomo
še pripravili delavnico.

- Učenci znajo ločevati in ponovno uporabiti odpadke,
- dijaki uporabijo svoje znanje v praksi,
- dijaki in učenci povečujejo število stikov, povečuje se
število in delež vključenih deležnikov,
- dviguje se raven občutka zaupanja in bližine, enakosti, Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter stopnja
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
medsebojne pomoči.
pripadnost,prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

KAKO NASTANE
SLOVENSKI ZAJTRK?
20. NOVEMBER na BC Naklo

BC NAKLO
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
OŠ SIMONA JENKA
dijaki + učenci

Učenci (iz vsake OŠ članice mreže po 10 najbolj
socialno ogroženih po izboru šolskih svetovalk) bodo
v tednu, ko imajo
slovenski zajtrk, prišli na BC Naklo in si ogledali,kako
slovenski zajtrk nastane - torej peko kruha, pridelavo
masla in
mleka ter medu. Njihovi mentorji bodo dijaki Bc Naklo.

- Učenci vedo, kako se pridela mleko, kako spečemo
kruh,
kako nastane maslo, kako dobimo med,
- dijaki znajo posredovati svoje znanje mlajšim, učijo se
mentorstva.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

DOBRODELNI VEČER
28. 11. 2014

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
učenci/dijaki
starši
lokalna skupnost

Nastopajo mladi (učenci, dijaki, študenti) pevci,
pevske skupine, plesalci,
glasbeniki, imitatorji ... in se s tem promovirajo.
Gledalci (dijaki, starši, občani) pa s plačilom vstopnice
prispevajo v šolski
sklad za pomoč finančno šibkejšim dijakom.

- Učenci in dijaki dobijo izkušnjo javnega nastopanja,
- starši in lokalna skupnost spozna delovanje šole in
prispeva s svojo dobrodelnosti za pomoč šibkejšim
dijakom.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost,prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

PROJEKTNI DNEVI
22. OKTOBER OŠ Simona
Jenka Kranj
20. MAREC OŠ Simona
Jenka
19. MAREC OŠ Naklo

OŠ Simona Jenka Kranj

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
učenci/dijaki
OKOLJE, V KATEREM ŢIVIM starši
lokalna skupnost
DECEMBER (2014)

GIBANJE ZNANOST
MLADINI
APRIL (2. 4. 2015)

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
učenci/dijaki
starši
lokalna skupnost

Dijaki vseh šol članic mreže bodo v okviru likovnega
pouka izdelovali lampiončke ali novoletne okraske za
smrečico, na katere bodo risali slike s skupno
tematiko okolje, v katerem živim. Poleg tega bodo
napisali misli: moja mamica/ati/dedek/babica/
sošolec/prijatelj ... bi bil vesel, če bi ... Tako bodo
razmišljali o tem, kaj lahko naredijo za okolje in
družbo, ki jih obkroža. Te okraske si bomo nato
izmenjali med šolami, sodelovali bodo tudi varovanci
VDC Radovljica in prebivalci doma za ostarele Naklo.
Bc Naklo vsako leto v sodelovanju s kulturnoturističnim društvom Pod krivo jelko Duplje v
dupljanski graščini organizira razstavo cvetličnih
aranžmajev na temo božič/advent. Letošnje leto se bo
vključil tudi projekt SKK, saj bi bila tema okrasitev
božičnega drevesa. V Šenčurju bodo postavili
promenado jelk, ki jih bodo okrasili učenci, potekala
bo tudi izmenjava okraskov med učenci in dijaki
znotraj šol članic mreže. Če bo možno bo vsa
prireditev tudi dobrodelna, v sodelovanju z Lions
klubom.

- Učenci in dijaki znajo izdelati božične cvetličarske
aranžmaje in okraske,
- druženje učencev, dijakov, staršev, lokalne skupnosti,
- dobrodelnost.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost,prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

Učenci in dijaki pripravijo z mentorji raziskovalne
naloge, ki jih predstavijo na regijskem srečanjem
mladih raziskovalcev. Njihove predstavitve ocenjuje
komisija (učitelji, akademiki, znanstveniki), med
poslušalci pa so tudi starši in lokalna skupnost. Na
koncu se podeli nagrade in najboljši se uvrstijo na
državno tekmovanje.

- Učenci in dijaki znajo znanstveno raziskovati in javno
nastopati,
- lokalna skupnost poišče nadarjene dijake in nove
poslovne ideje,
- druženje učencev, dijakov, staršev in lokalne
skupnosti.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje,
državljanska zavzetost.

OŠ Simona Jenka Kranj

POHOD TREH GENERACIJ
APRIL (11. 4. 2015)

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
učenci, dijaki
starši
lokalna skupnost

ČEZ PLANKE
ZAČETEK MAJA?

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
dijaki/učenic
sodelavka ŠR

OTROCI OTROKOM
JUNIJ

BC NAKLO
OŠ SIMONA JENKA
OŠ NAKLO
OŠ ŠENČUR
v sodelovanju s kranjsko
porodnišnico

Dijaki in učenci vseh šol mreže (razen OŠ Simona
Jenka) se bodo skupaj s svojimi starši/starimi starši
udeležili pohoda. Vsaj po ena skupina iz BC Naklo,
OŠ Naklo in OŠ Šenčur bomo šli proti OŠ Simona
Jenka, ker bo skupno druženje. Ob poti se bodo na
stojnicah predstavili tudi lokalni pridelovalci, obrtniki,
društva ...
V okviru geografije (ko bi dijaki/učenci obravnavali
Azijo) bi Lea Avguštin prišla predstavit svojo
potopisno predavanje o teh krajih.
Po tem bodo učenci/dijaki izvajali dejavnost, s katero
bodo utrjevali snov - rezultate te dejavnosti pa si bodo
izmenjali med seboj z drugimi učenci/dijaki mreže
članice.
V dogovoru s kranjsko porodnišnico bodo
naši dijaki in učenci izdelovali kartonaste
medvedke in jih okrasili, zapisali, na njih bo
tudi naš logotip. Te medvedke dobijo
novorojenčki ob rojstvu na posteljico,
na njih piše ime ter teža in višina. To prakso
imajo že do sedaj (pogodbeno jim to tiska
tiskar), en mesec bomo to
izdelovali mi.

- Različne generacije se družijo med seboj,
- predstavitev lokalnih pridelovalcev in društev,
- izboljšanje športne pripravljenosti in zdravja.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

- Dijaki/učenci poznajo geografske in kulturne značilnost
Azije,
Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
- dijaki/učenci znajo svoje znanje prenesti v praktični
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
izdelek.
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

Dijaki in učenci izboljšajo svoje ročne spretnosti in
ustvarjalnost,
- matere in novorojenčki imajo popestreno bivanje v
porodnišnici,
- vsi se zavedajo pomen medgeneracijskega
sodelovanja.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

OŠ Simona Jenka Kranj
DEJAVNOSTI BC NAKLO
SOBOTNA ŠOLA
ZA STARŠE
OKTOBER (25. 10.
2014)

DNEVI ODPRTIH VRAT
APRIL (23. 4. 2015)

BRALNI KLUB
celo leto (približno 1 x
mesečno)

SLOVENŠČINA ZA
DIJAKE TUJCE
celo šolsko leto 1 ura
tedensko

starši BC Naklo

V obliki delavnic se bodo starši s svetovalno
delavko pogovarjali o odnosu z mladostnikom,
izzivih komunikacije in reševanju konfliktov,
pogledali bomo primere dobre prakse.

dijaki, starši Bc Naklo
lokalna skupnost

Brezplačna predavanja, strokovni nasveti in
predstavitve, vzorčne zasaditve cvetličnih korit,
svetovanje, degustacije šolskih ekoloških izdelkov
in drugih dobaviteljev ekološke hrane iz Slovenije,
velika izbiro ekoloških semen, sadike, balkonsko
cvetje in še in še …

učenci/dijaki Bc Naklo
starši
stari starši
vabljeni gosti

Izbrani dijaki bodo prebrali predpisano knjigo v
okviru predmeta
(vsak mesec sodelujem z drugim mentorjem oz.
stroko). Nato bodo organizirane različne
dejavnosti - okrogla miza, pogovor s starši ali
starimi starši ali pisateljem.

dijaki Bc Naklo

Dijakom tujcem - tistim, ki so pred kratkim prišli v
Slovenijo in jim slovenščina dela velike težave oz.
jo sploh ne govorijo, bomo ponudili dodatne ure
slovenščine.

- Starši znajo bolje sodelovati s svojimi najstniki in
znajo bolje reagirati, ko se pojavijo problemi.

- Lokalna skupnost se zaveda, kaj pridelujejo lokalni
pridelovalci in šola,
- lokalna skupnost se brezplačno izobražuje,
- dijaki vedo, kako organizirati dogodek.
- Dijaki berejo leposlovje,
- dijaki imajo pozitiven odnos do branja in leposlovja,
- dijaki si izboljšajo bralne zmožnosti,
- dijaki znajo besedno izražati svojo bralno izkušnjo,
- dijaki znajo argumentirati svoja mnenja,
- dijaki znajo sprejeti mnenja drugih,
- dijaki cenijo življenjske izkušnje svoji staršev in starih
staršev.

- Dijaki tujci znajo slovenski jezik na 1. stopnji.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, učenje.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje,
državljanska zavzetost.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in
pripadnost, prostovoljstvo in soodvisnost, učenje,
državljanska zavzetost.

OŠ Simona Jenka Kranj
DEJAVNOSTI OŠ ŠENČUR

MEDVRSTNIŠKO
PROSOTVOLJSTVO
CELO LETO

SIMBIOZA GIBA IN
SIMBIOZA ŠOLE
2-3 na leto

SODELOVANJE Z
RDEČIM KRIŢEM
celo leto

prosta izbira+ učenci s
težavami OŠ Šenčur

prosta izbira+ nekaj
razredov OŠ Šenčur

prosta izbira
OŠ Šenčur

Pomoč mlajšim pri delu DN, branje pravljic v
jutranjem varstvu, OPB….

- učenci uporabijo svoje znanje v praksi,
- učenci povečujejo število stikov, povečuje
se število in delež vključenih deležnikov,
- dviguje se raven občutka zaupanja in bližine,
enakosti,
spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter
stopnja
medsebojne pomoči.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in pripadnost,
prostovoljstvo in soodvisnost, učenje, državljanska
zavzetost.

Babice in dedke povabimo na uro športa in na
učenje dela z računalnikom

- učenci uporabijo svoje znanje v praksi,
- učenci povečujejo število stikov, povečuje
se število in delež vključenih deležnikov,
- dviguje se raven občutka zaupanja in bližine,
enakosti,
spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter
stopnja
medsebojne pomoči.
- druženje učencev, učiteljev in babic ter
dedkov
- učenci cenijo življenjske izkušnje svojih starih
staršev.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in pripadnost,
učenje.

Zbiranje stvari v sodelovanje z Rdečim križem.

- Učenci uporabijo svoje znanje v praksi,
- učenci povečujejo število stikov, povečuje
se število in delež vključenih deležnikov,
- dviguje se raven občutka zaupanja in bližine,
enakosti,
spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter
stopnja medsebojne pomoči

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in pripadnost,
učenje.

OŠ Simona Jenka Kranj

UPOKOJENE
UČITELJICE NUDIJO
POMOČ UČENCEM
TUJCEM
celo leto

učenci, tujci, prosta
izbira OŠ Šenčur

Upokojene učiteljice, bi učencem tujcem
pomagale pri učenju slovenskega jezika, pri DN,
če kdo rabi pomoč ...

Učenci tujci znajo slovenski jezik na 1. Stopnji.

Skupna pravila in vrednote, skupen jezik in odprta
komunikacija, raven zaupanja, ponos in pripadnost,
prostovoljstvo učiteljic in soodvisnost, učenje,
državljanska zavzetost.

OŠ Simona Jenka Kranj
DEJAVNOSTI OŠ NAKLO
MEDKULTURNA
POVEZANOST
26. 11. 2014
vsi učenci in učitelji šole Naklo

Z različnimi umetnostmi se bodo učenci učili strpnosti
do drugačnih: drugače mislečih, drugače verujočih,
drugih narodnostni, ras, političnih prepričanj
...Spoznavali bodo temeljne človekove pravice.

Učenci postajajo strpnejši do vsega in vseh, ki so
drugačni od njih.

Skupna pravila in vrednote, visoka raven
zaupanja, visoka državljanska zavzetost

učenci podružnične šole,
občani Naklega

Učenci podružnične šole v Podbrezjah bodo skupaj z
mentoricami in člani lokalnega kulturnega društva
pripravili program ob slovenskem kulturnem prazniku.

Učenci aktivno sodelujejo pri pripravi osrednjega
občinskega kulturnega dogodka

Skupna pravila in vrednote, dobro razvite
socialne mreže, visoka raven zaupanja,
visoka državljanska zavzetost, simboli in
obredi, soodvisnost in vzajemnost

DAN JEZIKOV
18. 3. 2015

vsi učenci in učitelji šole Naklo

Učenci po delavnicah spoznavajo evropske jezike, se
poskušajo naučiti nekaj osnovnih fraz, spoznajo tudi
kulturo drugih narodov.

Učenci se aktivno učijo osnovnih fraz v različnih
evropskih jezikih in spoznajo kulturo drugače
govorečih.

Dobro razvite socialne mreže, visoka
državljanska zavzetost, soodvisnost in
vzajemnost

PROSLAVA OB
MATERINSKEM DNEVU
23. 3. 2015

učenci 1. in 2. triade, razredne
učiteljice, starši, občani
Naklega

Učenci 1. in 2. triade bodo pripravili program ob
materinskem dnevu in v šolo povabili svoje mamice in
babice.

Učenci se učijo recitacij, javnega nastopanja, cenijo in Skupna pravila in vrednote, visoka raven
poglabljajo odnos do svojih mam.
zaupanja, simboli in obredi

OBČINSKA PROSLAVA
OB KULTURNEM
DNEVU
6. 2. 2015

OŠ Simona Jenka Kranj

ZBIRALNA AKCIJA
PAPIRJA; ČIŠČENJE
OKOLICE
13. 4. 2015

vsi učenci šole Naklo, učenci
prostovoljci, sosedje šole

DOM STAREJŠIH
OBČANOV
celo leto

Učenci in dijaki v Domu starejših občanov Naklo
izvajajo svoj kulturno-umetniški program: recitirajo,
pojejo, igrajo, plešejo. Enkrat na mesec učenci/dijaki
izbrani učenci in dijaki Naklo,
prostovoljci berejo stanovalcem, z njimi igrajo
40 stanovalcev Doma starejših družabne igre, se pogovarjajo. Okrasili bodo tudi
občanov
novoletno smrečico.

Vsi učenci šole bodo doma zbrani papir prinesli v šolo,
očistili neposredno okolico šole in pometli dvorišča
sosedom šole.

Učenci se učijo ekološkega ravnanja z odpadnim
papirjem, vedo, da za zbrani papir šola dobi denar,
očistijo okolico šole, zavedajo se pomena čiste
okolice, nudijo brezplačno pomoč sosedom

Skupna pravila in vrednote, visoka raven
zaupanja, dobro razvite socialne mreže,
soodvisnost in vzajemnost, prostovoljstvo in
dejavnost skupnosti.

Učenci in dijaki prostovoljijo, razvijajo
medgeneracijsko sodelovanje, se učijo z izkušnjami
starejših.

Dobro razvite socialne mreže, visoka raven
zaupanja, prostovoljstvo in dejavnost
skupnosti.

OŠ Simona Jenka Kranj
DEJAVNOSTI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

SLOVENSKO LJUDSKO
IZROČILO
januar 2015

7. razredi OŠ S.
Jenka

DAN DRUŢINE
maj 2015

Podružnica
Primskovo, krajani OŠ
S. Jenka

SLAVNOSTNA
AKADEMIJA
17. oktober 2014

Podružnica
Primskovo, krajani,
lokalna društva
skupine OŠ S. Jenka

DAN SOSEDOV
maja 2015

Matična šola, krajani,
lokalna društva in
skupine OŠ S. Jenka

Pri izvedbi KD sodelujejo šola in skupina Ozara, ki pripravi
plesne in glasbene delavnice.
Pridejo lahko pogledat tudi krajani, starši, stari starši ...

- Učenci spoznajo vrednote kulturnega izročila,
- učenci se spoznavajo v manj formalnih okoliščinah,
- učenci sirijo svojo socialno interakcijo,
- učenci znajo zaplesati ples,
- učenci pojejo in spoznavajo nove ljudske plese in pesmi

Skupna pravila in vrednote, visoka
raven zaupanja,
dobro razvite socialne mreže,
visoka državljanska
zavzetost, simboli in obredi.

Najprej je pohod, na koncu so postavljene stojnice:
merjenje holesterola in sladkorja.

- Druženje učencev, učiteljev, staršev
- učenci povečujejo število stikov,
-dviguje se raven občutka zaupanja in bližine, enakosti,
spoštovanja, vzajemnosti, dobrih odnosov ter stopnja medsebojne
pomoči,
- učenci cenijo življenjske izkušnje svojih članov družine
in predstavnikov lokalne skupnosti.

Skupna pravila in vrednote, skupen
jezik in odprta komunikacija, raven
zaupanja, ponos in pripadnost,
učenje.

Šola se udeleži svečane kulturne prireditve, ki jo pripravlja
krajevna skupnost Primskovo.

-Učenci aktivno sodelujejo pri pripravi osrednjega kulturnega
dogodka,
učenci pokažejo svoja znanja in talente,
- javno nastopajo.

Dobro razvite socialne mreže,
visoka državljanska,
lokalna zavzetost, soodvisnost in
vzajemnost.

Šola in krajevna skupnost pripravita kulturno-športni
dogodek.

- učenci pokažejo svoja znanja in talente,
- javno nastopajo,
- se družijo s sokrajani na neformalen način,
- spoznajo delovanja lokalnih skupin in društev.

Dobro razvite socialne mreže,
visoka državljanska,
lokalna zavzetost, soodvisnost in
vzajemnost.

OŠ Simona Jenka Kranj
- Učenci se naučijo pesem,
- učenci recitirajo, vodijo proslavo,
- učenci kažejo kulturno vedenje,
- učenci se zavedo pomena praznika.

Visoka državljanska zavzetost.

V okviru oddelčne skupnosti in razrednih predmetov se
izvajajo naloge, ki so predstavljene na skupni internetni
strani.

Učenci aktivno sodelujejo pri izvedbi nalog,
- učenci pokažejo samoinciativnost in ustvarjalnost,
- druženje s pomočjo humorja in zabavnih nalog

Dobro razvite socialne mreže,
soodvisnost in vzajemnost,
visoka raven zaupanja, simboli.

Skupaj pripravijo predstavo na socialno temo. Predstava se
odigra OŠ Koper in njeni pobrateni italijanski šoli.

- Učenci razvijajo svoje motorične spretnosti,
- učenci med seboj sodelujejo,
- učenci javno nastopijo,
- učenci spoznajo vrstnike iz Kopra in Italije.

Dobro razvite socialne mreže,
soodvisnost in vzajemnost, visoka
raven zaupanja in pripadnosti.

KOMEMORACIJA
24.10. 2014

PŠ Primskovo,
krajanka,
5 članov Zveze borcev Šola pripravi slavnostno komemoracijo ob prazniku.

JENKOVI BRKI
okt.-januar 2015

podružnične šole OŠ
Simona Jenka Kranj

SODELOVANJE s kroţkom
RDEČEGA KRIŢA
IN DRAMSKE/GLASBENE
SKUPINE
april 2015

člani obeh krožkov

TORBICA PRVE POMOČISTAREJŠI OTROCI
MLAJŠIM
od novembra

Starejši učenci
predmetne stopnje
OŠ S. Jenka

IZLET ZA OTROKE IZ
ŠIBKEJŠIH DRUŢIN
junij 2015

Izbrani učenci OŠ S.
Jenka in dijaki
prostovoljci BC Naklo,
prostovoljci občine
Bohinj.

Učenci predmetne stopnje, ki obiskujejo krožek Rdečega
križa predstavijo vsebino torbice prve pomoči in
demonstrirajo prvo pomoč.

Za otroke se organizira izlet v Bohinj in ogled BC Naklo.

Učenci predmetne stopnje se pripravijo na predstavitev,
Mlajši učenci poslušajo, opazujejo,
Učenci predmetne stopnje izvedejo demonstracijo,
Mlajši učenci se naučijo uporabiti povoj, obvezati roko/nogo.

Dijaki se izkažejo s prostovoljnim delom, vodijo ogled skupine,
učenci spoznavajo oddaljeni del Slovenije,učenci se družijo.

Skupna pravila in vrednote, visoka
raven zaupanja,
dobro razvite socialne mreže,
soodvisnost in vzajemnost,
prostovoljstvo in medvrstniško
sodelovanje.
Dobro razvite socialne mreže,
visoka raven zaupanja,
prostovoljstvo in dejavnost izbrani
skupini učencev
iz socialno ogroženih družin.

OŠ Simona Jenka Kranj
Učenci iz različnih
podružnic, lokalna
otroška gledališka
SPREJEM PRVOŠOLCEV V šola. Medvrstniško
ŠOLSKO SKUPNOST
sodelovanje. OŠ S.
10. okt. 2014
Jenka

ZBIRALNA AKCIJA
PAPIRJA;
ČIŠČENJE OKOLICE,
RAZNOS KOSIL
okt., nov., dec. 2014

vsi učenci OŠ S.
Jenka, njihovi starši,
delavci šole, krajani,
izbrane skupine
učencev,
učenci prostovoljci,
sosedje šole

Učenci podružnične šole Primskovo bodo zaigrali lutkovno
predstavo učencem na matični šoli,
učenci lokalne gledališke šole bodo zaigrali predstavo
učencem na podružnični šoli Primskovo ob prireditvi
pri sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost.

Učenci se izkusijo v nastopanju,
učenci kažejo svoje znanje in veščine,
učenci spoznavajo matično šolo,
prvošolci so sprejeti v šolsko skupnost.

Dobro razvite socialne mreže,
medvrstniško
in medpodružnično sodelovanje,
vzajemnost.

Vsi učenci šole bodo doma zbrani papir prinesli v šolo.
Izbrani oddelki bodo pometli dvorišča sosedom šole,
pozimi pa očistili snega. Učenci prostovoljci bodo v nekem
časovnem obdobju raznašali kosila bližnjim sosedom.

Učenci se učijo ekološkega ravnanja z odpadnim papirjem,
vedo, da za zbrani papir šola dobi denar,
očistijo okolico šole, zavedajo se pomena čiste okolice,
nudijo brezplačno pomoč sosedom. K akciji pristopijo tudi krajani
in ostali delavci šole.

Skupna pravila in vrednote, visoka
raven zaupanja,
dobro razvite socialne mreže,
soodvisnost in vzajemnost,
prostovoljstvo in dejavnost
skupnosti.

