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PODROČJE: MEDSEBOJNI ODNOSI (»be cool« en do drugega)

NAZIV: NAJBOLJŠI SOSED/A
MENTOR: MARJETA BOBNAR
CILJNA SKUPINA: 1. -9. RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

1. stopnja – Poznam svoje sosede po imenu?
Vsakič, ko vidiš svoje sosede, pozdravi ali jim pomahaj. Vprašaj, kako jim je ime,
kaj imajo radi, kaj radi delajo … Na cesti pred njihovo hišo napiši vzpodbudno /
veselo misel ali nariši sliko, da jim bo polepšala dan.
2. stopnja – naredi nekaj za svojega soseda.
Speci piškote ali najljubše pecivo za svoje sosede ali skuhaj obrok za bolnega
soseda, ali pa morda za sosedo, ki ima dojenčka. Lahko tudi pospraviš njihovo
kanto za smeti ali ponudiš, da jim opereš avto, pograbiš listje ali počistiš sneg
pred vhodom.
3. stopnja – razveseli svojega soseda.
Napiši svojo najljubšo šalo in jo pusti na sosedovem pragu ali v nabiralniku, lahko
mu jo sosedu tudi poveš.
4. stopnja – grde besede je težko vzeti nazaj!
Naredi poizkus z regratovimi lučkami: na zelo vetroven dan pihni v regratovo lučko
in razprši regratova padalca. Poskusi jih ponovno zbrati. Enako se zgodi, ko grdo

TERMIN SREČANJA
Z MENTORJI

6. - 17. december
2021

NAČIN PREVERJANJA
SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Npr. posnetek; prikaz
v živo; slika
(izdelka – sosedov ne
slikaj brez njihovega
dovoljenja)

21. marec - 1. april
2022
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govorimo s sosedi – jih opravljamo. Grdih besed, ki smo jih izrekli, namreč ne
moremo ponovno zbrati in vzeti nazaj.
5. stopnja – praznuj s sosedi!
Določi dan za praznovanje dobrega soseda. Povabi sosede, da na ta dan
prinesejo sladoled, piškote, torto… in pripravi igro za zbrano družbo. Praznujte in
se poveselite skupaj!

9. - 20. maj
2022
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PODROČJE: Ročne spretnosti

NAZIV: CVETLIČAR, ARNAŽER
MENTOR: Andreja Zupančič Kojić
CILJNA SKUPINA: 6. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – Izdelaj šopek iz materialov, ki jih nabereš na sprehodu v naravi
2. stopnja – Izdelaj adventni venček, ki ni nujno okrogle oblike
3. stopnja – Izdelaj spomladanski šopek, ki ga dopolniš s prepletenimi naravnimi
materiali
4. stopnja – Izdelaj velikonočno dekoracijo v katero vključiš cvetje
5. stopnja – Izdelaj čimbolj nenavadno obliko cvetličnega rojstnodnevnega
aranžmaja

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Fotografija

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

Fotografija
Fotografija
Fotografija
Fotografija
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PODROČJE: Enostavne rešitve za razne tegobe

NAZIV: DOMAČA LEKARNA
MENTOR: Brigita Zakrajšek
CILJNA SKUPINA:: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – ŠIPKOV ČAJ
Naberi plodove šiška (ipkove jagode) in jih posuši v hlasnem, temnem
prostoru ter shrani v neprodušno posodo. Plodovom lahko dodaš cvetove
rmana in divjo materino dušico. Šipkov čaj je enkraten ob nelagodjih v pljučih.
2. stopnja – OGNJIČEVO MAZILO
Za izdelavo potrebuješ cvetove ognjiča (priporočam, da ga naberete in
posušite že v mesecu oktobru ali pa ga poiščete pri babici/teti...). Za mazilo
potrebujemo le ognjičev macerat (suhe cvetove ognjiča za 3tedne namočimo
v olivnem olju, nato pa ga preko gaze precedila) in čebelji vosek. Vosek v
maceratu nad vodno kopeljo segrejemo in prelijemo v čisto embalažo. Mlajšim
učencem pri segrevanju čebeljega voska pomagajo starši.
Če želimo kremo dopolniti dodamo še karitejevo/ kokosovo/ kakavovo maslo in
kvalitetno eterično olje sivke/kadilne bosvelije/pelargonije.
Ognjičevo mazilo uporabimo ob nelagodjih na koži in zaščiti pred mrazem.
3. stopnja – POMLADNI ČAJ

TERMIN SREČANJA Z NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
MENTORJI
oz. VEŠČIN
Šipek naj nabere v
Učenec prinese v šolo posodo
oktobru, posuši in
šipkovega čaja.
do konca novembra
prinese v šolo.
POSTANI ZAČETNIK PRIPRAVE
DOMAČE LEKARNE
Od decembra Do Učenec prinese v šolo izdelano
konca februarja
ognjičevo mazilo.
Postani VAJENEC PRIPRAVE
DOMAČE LEKARNE

V šolo prinesi mešanico rastlin =
pomladni čaj.
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Naberi cvetove trobentice, ozkolistni trpotec, liste in cvetove marjetice
in liste mlade koprive. Vsako rastlino posuši in shrani v zaprto
embalažo. Lahko jim dodaš še vijolice, lapuh in pljučnik.
Vse rastline zmešaš skupaj in uporabiš pri raznih obolenjih in
nelagodjih.
Pri prepoznavanju rastlin si pomagaj s spodnjo povezavo.
https://zaplanet.si/spomladansko-nabiranje-zdravilnih-zelisc-za-caj/
4. stopnja – SIRUP IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV
V gozdu naberi male vršičke, ki jih najdeš na smreki, jelki ali boru. Nabirajte
svetlozelene vršičke, ki so mehki in ki jih je mogoče zlahka odtrgati. Nabrane
smrekove vršičke po plasteh (plast vršičkov, plast sladkorja) nadevamo v
steklen kozarec do vrha. Kozarec postavimo na sonce 40 dni, da se sladkor
raztopi. Precedimo in damo v kozarce. Zaprte kozarce postavimo v hladen
in temen prostor. Sirup lahko uporabimo kot sok če ga zmešamo z vodo, za
izkašljevanje ali za osladitev čaja.

21. marec - 1. april
2021

9. - 20. maj
2021

Postani POZNAVALEC PRIPRAVE
DOMAČE LEKARNE

Učenec prinese izdelan sirup.
Postani MOJSTER PRIPRAVE
DOMAČE LEKARNE.
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PODROČJE: USTVARJANJE

NAZIV: DOMAČI DEKORATOR
MENTOR: Špela Hribar
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred

TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja - poišči ideje za oblikovanje hišne dekoracije za zimo, bozič, noč
čarovnic, dan spomina na mrtve
2. stopnja - oblikuj izbrane dekoracije-postavi jih v prostoru

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

Nabor idej - slike.
6. - 17.
december 2021

3. stopnja - zberi ideje za dekoracijo: valentinovo, Prešernov dan, velika noč
4. stopnja - oblikuj izbrane dekoracije-postavi jih v prostoru

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Pošlji slike, video.
Nabor idej - slike.

21. marec - 1.
april 2021

5. stopnja - pripravi dekoracijo: »pozdrav poletju«

Pošlji slike, video.

Pošlji slike, video.
9. - 20. maj
2021
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PODROČJE: glasba (ritem)

NAZIV: MOJSTER RITMIČNIH IZŠTEVANK
MENTOR: Kaja Karničnik
CILJNA SKUPINA: 1. – 3. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – iz različnih pesmaric ali na internetu učenec izbere 3 različne
ritmične izštevanke (ki niso najbolj znane (kot npr. An ban pet podgan …)
in se jih ni naučil že v šoli).

2. stopnja – učenec se nauči vse tri ritmične izštevanke izgovarjati na pamet in
jih predstavi.

6. - 17.
december 2021

3. stopnja – učenec k ritmičnih izvajanju izštevank doda lastno glasbilo – plosk.

4. stopnja – učenec k izvajanju izštevank doda še eno lastno glasbilo poleg ploska
(npr. tlesk, udarec po kolenih, udarec z nogo ob tla …).
5. stopnja – učenec se nauči končno izvedbo ritmičnih izštevank, h katerim doda
vsaj tri lastna glasbila po izbiri in si sam izmisli vzorec izvajanja.

21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prinese izpisana oziroma
skopirana besedila ritmičnih
izštevank, ki se jih bo naučil (1. in 2.
razredu naj pri zapisu pomaga
učiteljica/starši).
Učenec ritmične izštevanke
predstavi v živo oziroma pošlje
posnetek izvedbe.
Učenec ritmične izštevanke
predstavi v živo oziroma pošlje
posnetek izvedbe.
Učenec ritmične izštevanke
predstavi v živo oziroma pošlje
posnetek izvedbe.
Učenec predstavi končno izvedbo
ritmičnih izštevank s vsaj tremi
lastnimi glasbili v živo oziroma pošlje
posnetek izvedbe.
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PODROČJE: glasba

NAZIV: IZDELOVALEC DOMAČIH GLASBIL
MENTOR: Kaja Karničnik
CILJNA SKUPINA: 1. – 6. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
2. stopnja – v knjigah ali na internetu učenec poišče različne
ideje za izdelavo domačih glasbil.
2. stopnja – učenec si izbere tri glasbila, ki jih bo izdelal doma.
Naredi načrt za izdelavo in poišče material, ki ga potrebuje za
izdelavo glasbil.
3. stopnja – učenec izdela prvo domače glasbilo.

4. stopnja – učenec izdela še drugo in tretje domače glasbilo.

5. stopnja – učenec si izmisli ritmični vzorec, v katerem bo uporabil
vsa tri domača glasbila. Ritmični vzorec se nauči na pamet.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december
2021

21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prinese zapisane ideje ali slike za izdelavo
domačih glasbil (1. in 2. razredu naj pri iskanju in
zapisu pomaga učiteljica/starši).
Učenec predstavi svoj načrt izdelave in prinese v
šolo pokazati materiale, iz katerih bo izdelal domača
glasbila.
Učenec prinese pokazati prvo izdelano domače
glasbilo. Pokaže tudi posnetek ali slike, na katerih je
razviden postopek izdelave glasbila.
Učenec prinese pokazati drugo in tretje izdelano
domače glasbilo. Pokaže tudi posnetek ali slike, na
katerih je razviden postopek izdelave glasbil.
Učenec predstavi izvedbo ritmičnega vzorca z
igranjem na vsa tri domača glasbila.
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PODROČJE: (PRE)ŽIVETI Z NARAVO

NAZIV: GOZDOVNIK/GOZDOVNICA
MENTOR: Petra Hribar Horzelenberg
CILJNA SKUPINA: 1. - 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja razišči in napiši čim daljši seznam stvari (možnosti), ki nam jih nudi gozd
2. stopnja izdelaj manjše ognjišče (in ga v prisotnosti odrasle osebe zakuri)
3. stopnja - izrezljaj (izdelaj) svojo piščalko
4. stopnja - poišči nekaj vrst hrane, ki ti jo ponuja gozd
5. stopnja - v gozdu postavi manjši bivak

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021

21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
pisni seznam prinesi pokazat v šolo
(ali poveš ustno)
na e-naslov pošlji video posnetek ali
fotografije
prinesi pokazat izdelano piščal
na e-naslov pošlješ fotografije
na e-naslov pošlji video posnetek ali
fotografije

14

Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: REKREACIJA in IGRA

NAZIV: GUMITVIST - OSNOVNI
MENTOR: Metka Anžič
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – Coca – cola
Na povezavi spodaj je prikaz vaje od 0:38 dalje.
https://www.youtube.com/watch?v=QQ4kuGUSRNE
2. stopnja – Usa Usa
https://www.youtube.com/watch?v=6lRXouDGGOc
3. stopnja - Desetka
https://www.youtube.com/watch?v=a2ro2xX21eA
4. stopnja – Izštevanka
Nekaj primerov je na povezavi spodaj od 0:58 sekunde dalje.
https://www.youtube.com/watch?v=QQ4kuGUSRNE
Lahko izbereš tudi svojo izštevanko npr. Pika Nogavička ima rdeča lička…
5. stopnja – Izmišljena
Sestaviš lastno koreografijo z elastiko.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Prikaz ali posnetek.

6. - 17.
december 2021
Prikaz ali posnetek.
Prikaz ali posnetek.
21. marec - 1.
april 2021

Prikaz ali posnetek.

9. - 20. maj
2021

Prikaz ali posnetek.
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Pridobiš lahko tudi:
NAZIV: GUMITVIST – NAPREDNI
Če opraviš zgornje naloge na drugi stopnji (elastika pri kolenih).
NAZIV: GUMITVIST – MOJSTER
Če opraviš zgornje naloge na tretji ali višji stopnji (elastika pri bokih, pazduhah, nad glavo …).
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PODROČJE: RAZVIJANJE MOTORIKE

NAZIV: PRVAK V TEHNIKI HITRI LONČKI
MENTOR: Simona Ahčin Hribar
CILJNA SKUPINA: 4. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – po spletu poišče posnetke zlaganja in si poišče komplete lončkov ali
si poišče trše plastične lončke s katerimi lahko zlagamo.
2. stopnja – Nauči se zlaganja po načinu 3-6-3 z lončki 1. generacije.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021

3. stopnja – Čim hitreje zlaga lončke po načinu 3-6-3 z lončki 1. generacije.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika
V živo prikaže zlaganje po načinu 36-3.
V živo preverim čas zlaganja po
načinu 3-6-3 z lončki 1. generacije.

21. marec - 1.
april 2021
4. stopnja – Nauči se metode tekmovalnega zlaganja v sledečem vrstnem redu: 36-3, 6-6, 1-10-1 in 3-6-3.
5. stopnja – Nauči se čim zlagati v sledečem vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 36-3.

9. - 20. maj
2021

V živo prikaže zlaganje v sledečem
vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 36-3.
V živo prikaže metodo tekmovalnega
hitrostnega zlaganja v sledečem
vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 36-3.
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PODROČJE: EKSPERIMENTIRANJE V NARAVOSLOVJU

NAZIV: HOKUS POKUS MOJSTER
MENTOR: Mateja Pogorelc
CILJNA SKUPINA: 7., 8. in 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – učenec pripravi nabor petih poskusov, ki jih lahko izvede v domači
kuhinji.
2. stopnja – izbere en eksperiment in ga izvede. Zapiše potrebščine
eksperimenta.
3. stopnja – izvede drug eksperiment iz nabora in napravi videoposnetek z
razlago.
4. stopnja - učencem 1. triade predstavi in demonstrira dva enostavna
eksperimenta, ter ju tudi razloži ( njihovi stopnji primerno).
5. stopnja – pripravi en domač kozmetični izdelek ali čistilno sredstvo (krema za
roke ali obraz, milo, balzam za ustnice, detergent, deodorant ali krema z britje)

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Nabor posnetkov/slik s
potrebščinami pošlje učitelji po
mailu.
Fotografije eksperimenta pošlje
učitelju.
Videoposnetek pošlje učitelju.
Učitelj opazuje demonstracijo
eksperimenta.
Posname/fotografira postopek
izdelave ter izdelek prinese učitelju.
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PODROČJE: Glasbena umetnost - ples

NAZIV: PLESNI KOREOGRAF
MENTOR: Tamara Jovičić
CILJNA SKUPINA: 4. in 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja –
Učenec poišče plesno koreografijo (posnetek ali s tečaja plesa), ki mu
je všeč in blizu.
2. stopnja Učenec se nauči odplesati izbrano koreografijo.
3. stopnja Učenec poišče skladbo, na katero bo lahko sestavil avtorsko
koreografijo.
4. stopnja Izmisli si koreografijo in se nauči plesati brez napak.
5. stopnja Učenec vsaj 10 sošolcev/prijateljev nauči koreografijo.

TERMIN SREČANJA
Z MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prek MS Teams pošlje povezavo
posnetka učiteljici Tamari Jovičić.

6. - 17. december
2021
21. marec - 1. april
2021

Učenec se posname in pošlje posnetek ali
pride k učiteljici Tamari v razred ter
prikaže znanje koreografije.
Učenec prek MS Teams pošlje povezavo
posnetka učiteljici Tamari Jovičić.

9. - 20. maj
2021

Učenec se posname in pošlje posnetek ali
pride k učiteljici Tamari v razred ter
prikaže znanje koreografije.
Celotna skupina prikaže ples učiteljici
Tamari Jovičić.
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PODROČJE: Ljudske igre

NAZIV: RISTANC
MENTOR: Maja Mav
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – učenci osvojijo »Ristanc« do 5.
2. stopnja – učenci osvojijo »Ristanc« do 10.
3. stopnja - učenci osvojijo »Ristanc« do 15.
4. stopnja - učenci osvojijo »Ristanc« do 20.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
posnetek
posnetek
posnetek
posnetek
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PODROČJE: kreativno pisanje / novinarstvo

NAZIV: MLADI NOVINAR
MENTOR: Anita Medved
CILJNA SKUPINA: 5. -9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN SREČANJA
Z MENTORJI

1. stopnja Učenec poišče in prebere 5 klasičnih pravljic.

2. stopnja Učenec si izbere eno pravljico in posname najmanj 6 svojih fotografij,
ki jih sestavi v fotozgodbo, s katero povzame vsebino pravljice.
3. stopnja Učenec si izposodi junake iz ene klasične pravljice (skupaj z njihovimi
lastnostmi) in jih uporabi v svoji zgodbi z naslovom: Preplah na
šmarski šoli. V zgodbo poleg tega vključi tudi naslednje besede: koala,
Murska Sobota, morska zvezda, boben, kostanj.
4. stopnja -

6. - 17. december
2021
21. marec - 1. april
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika
Izpiše naslednje podatke:
- Naslov
- Avtor
- Glavni junaki
- Kratka oznaka glavnih junakov
(osebnostne lastnosti, značilnosti …)
Pošlje fotozgodbo.

Pošlje zgodbo.

Učenec pošlje časopisno novico ali intervju
s pravljičnim junakom.
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Učenec si izbere klasično pravljico in jo predela v sodobno časopisno
novico ali intervju. Poišče naslov, ki pritegne bralca (npr. Šokantno! Volk
obiskal babico brez PCT pogoja!). Doda fotografije.
5. stopnja Učenec nadgradi 4. stopnjo: predstavlja si, da je televizijski novinar ali
voditelj dnevnika in posname novico za osrednjo informativno oddajo
(glej 4. stopnjo). Vsebina novice temelji na predelavi klasične pravljice.

9. - 20. maj
2021

Posnetek pošlje mentorju.
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PODROČJE: Ročne spretnosti

NAZIV: VOZLJALEC PRIPRAVNIK
MENTOR: Mojca Lešek
CILJNA SKUPINA:: 3. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – Poišče različne vire, kjer so zbrane različne tehnike in oblike
vozlanja.(revije, knjige, splet, osebe, ki to znajo… )
2. stopnja – Izbere primeren material(vrv,..). S pomočjo navodil iz vira se nauči
dveh vozlov.
3. stopnja –Izdela preprosto obešanko za rastlino.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

Posnetek, prikaz v živo, fotografija
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – Izdela tri makrameje za rastline. Naj bodo unikatni in estetski.
5. stopnja - Izbere ustrezno rastlino in jo obesi v makrame.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

9. - 20. maj
2021

Prinese fotografije ali izdelek.
Prinese fotografije ali izdelek.
Prinese fotografije, izdelek ali
videoposnetek izdelave.
Prinese fotografije, izdelek ali
videoposnetek končnega izdelka.
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PODROČJE: izdelava lutk in izvedba kratke predstave

NAZIV: LUTKOVNI UMETNIK
MENTOR: Darja Pekolj
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja
Učenec razišče, katere vrste lutk obstajajo.
Izbere eno vrsto in lik, ki bi ga rad izdelal.
2.stopnja
Učenec izdela lutko.
3. stopnja
Učencu predstavim rokovanje z lutkami s pomočjo njegove lutke.
4. stopnja Učenec si izbere kratko besedilo, ki se ga nauči predstaviti s pomočjo lutke.
5. stopnja Učenec izbira med naslednjimi možnostmi:
- izdela novo lutko in zanjo pripravi novo besedilo
- napiše lutkovno predstavo
- nastopi pred prijateljem, skupino, razredom ali izvede predstavo za svoje
domače, ki jo dokumentira

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prinese nabor različnih vrst
lutk. Izbere lik, ki bi ga želel izdelati,
in vrsto lutke.
Učenec prinese izdelano lutko.
Učenec se preizkusi v lutkarstvu.
Učenec uprizori kratek nastop z
lutko.
Izvede eno od možnosti.
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PODROČJE: peka peciva

NAZIV: MOJSTER SLADKIH DOBROT
MENTOR: Darja Pekolj
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja
Učenec pobrska med recepti in izbere nekaj receptov, ki se mu zdijo najbolj
slastni. Recepti naj bodo za različne vrste peciv (npr. torte, cupcakes, piškoti,
peciva, sladoled, kreme).
2.stopnja
6. - 17.
Učenec izbere en recept za dobroto, ki jo bo pripravil.
december 2021
Pripravi
- seznam potrebnih sestavin,
- izračuna stroške za sestavine (in premisli, ali bo zmogel sestavine kupiti),
- seznam pripomočkov za peko.
3. stopnja
21. marec - 1.
Učenec pripravi sladico za svojo družino. Količino prilagodi številu družinskih članov. april 2021
4. stopnja 9. - 20. maj
Učenec izbere nov recept. Če je prejšnjo sladico pripravil s peko, tokrat izbere
2021
sladico, ki se pripravi brez peke.
5. stopnja Učenec pripravi novo sladico za prijatelje, sošolce ali svojo družino.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prinese knjižico receptov
različnih vrst slaščic.

Učenec prinese recept.
Učenec pripravi seznam sestavin,
približno oceno stroškov in
pripomočkov, ki jih potrebuje.
Prinese fotografijo sladice, ki jo je
pripravil.
Učenec prinese nov recept s
seznamom sestavin, oceno
stroškov in pripomočki, ki jih
potrebuje.
Prinese fotografijo sladice, ki jo je
pripravil.
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PODROČJE: Sporazumevanje z gluhimi in naglušnimi

NAZIV: TIHI GOVOREC
MENTOR: Darja Pekolj
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja
Učenec razišče, kdo so osebe s posebnimi potrebami.
Podrobneje opredeli značilnosti gluhih in naglušnih.
2. stopnja
Katere kretnje uporabljamo pri vsakodnevni komunikaciji?
Učenec en teden opazuje sebe in druge pri sporazumevanju in zapiše kretnje, ki
jih je opazil.
3. stopnja
Učenec prejme gradivo s kretnjami, s pomočjo katerih pozdravi in se predstavi.
Učenec še izbere področje, ki bi ga želel znati pokazati v slovenskem znakovnem
jeziku, npr. pozdravi, barve, živali, hrana, poklici, dejavnosti ...
4. stopnja
Učenec prejme gradivo s področja, ki ga je izbral sam. Nauči se nekaj kretenj.
5. stopnja
Učenec se nauči znake enoročne abecede.
Če želi, mu predstavim dodaten nabor kretenj.

6. - 17.
december 2021

21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec zapiše, kaj ve o osebah s
posebnimi potrebami.
Učenec zapiše, kaj ve o gluhih in
naglušnih osebah.
Učenec pripravi nabor kretenj, ki jih
je opazil pri vsakodnevni
komunikaciji.
Ko mi jih predstavi, jih primerjava z
dogovorjenimi kretnjami.
Učenec se predstavi s pomočjo
kretenj in zna črkovati svoje ime.
Učenec predstavi kretnje s
področja, ki ga zanima.
Učenec predstavi enoročno
abecedo in z njeno pomočjo črkuje
naključne besede.

26

Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: družabne igre

NAZIV: ZVEZDA DRUŽABNIH IGER
MENTOR: Darja Pekolj
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja
Učenec pripravi seznam 10 družabnih iger.
2.stopnja
Učenec izbere eno družabno igro, ki jo pozna (jo zna igrati), jo predstavi
prijateljem in z njimi priredi uro druženja preko igre.
3. stopnja
Učenec poišče družabno igro, ki je še ne pozna, in se nauči njena pravila.
4. stopnja Ponovno povabi prijatelje k druženju in jim predstavi novo igro.
5. stopnja Učenec izdela svojo družabno igro in jo predstavi. Skupaj z menoj odigra igro 
K igri lahko povabi tudi prijatelje.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec prinese knjižico s
predstavitvami družabnih iger.
Prinese fotografijo ali posnetek
druženja ob igri.
Učenec predstavi igro in njena
navodila.
Prinese fotografijo ali posnetek
druženja ob igri.
Učenec prinese izdelano družabno
igro in jo odigra.
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PODROČJE: ZGIBANJE PAPIRJA, UMETNOST

NAZIV: MOJSTER V ORIGAMIJU
MENTOR: Lara Lipnik
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Preprost izdelek iz papirja, kjer je potrebno malo zgibanja.
2. stopnja – Origami, kjer je potrebno več zgibanja papirja v primerjavi s prvo
stopnjo.
3. stopnja – Težji primer origamija, kjer je potrebno več zgibanja papirja in te do
končnega izdelka vodi veliko korakov.
4. stopnja – Zgibanje težjega origamija in okrasitev le tega.
5. stopnja – Zgibanje 2 origamijev, ki že predstavljata skupno zgodbo.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021
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PODROČJE: Organizacija dogodkov

NAZIV: ORGANIZATOR ROJSTNODNEVNIH ZABAV
MENTOR: Marko Marković
CILJNA SKUPINA: 4. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – Naloge in aktivnosti 1 mesec pred zabavo?

 Izberite datum in uro
 Določite znesek praznovanja
 Pripravite seznam povabljenih
 Izberite kraj praznovanja
 Izberite temo
 Pošljite vabila
 Izdelava unikatnega vabila
 Vsebina vabila
 Napišite program
2. stopnja – Naloge in aktivnosti 1 teden pred zabavo?
 Pripravite ali kupite torto
 Izberite sladice namesto torte
3. stopnja – Naloge in aktivnosti dan pred zabavo
 Pripravite hrano
 Izberite glasbo
 Okrasite prostor

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Pisno ali video poročilo ter slikovni
material.

6. - 17.
december 2021

21. marec - 1.
april 2021

Pisno ali video poročilo ter slikovni
material.

Pisno ali video poročilo ter slikovni
material.
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4. stopnja – Naloge in aktivnosti na dan zabave
 Napihnite balone
 Pripravite pijačo in hrano
 Poskrbite za varnost
 Fotografirajte zabavo
ZABAVA NAJ SE ZAČNE! UŽIVAJTE!
5. stopnja – Naloge in aktivnosti po zabavi
 Izberite 10 najboljših slIk in jih pošljite udeležencem

Pisno ali video poročilo ter slikovni
material.

9. - 20. maj
2021

Pisno ali video poročilo ter slikovni
material.
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PODROČJE: Notranje oblikovanje

NAZIV: MOJSTER LEPEGA IN UDOBNEGA BIVANJA
MENTOR: Barbara Struna
CILJNA SKUPINA: 5.-9- razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Učenec izbere notranji prostor (soba, kotiček v sobi), ki si ga želi preurediti.
2. stopnja Učenec na spletu poišče 3 primere notranje opreme prostora, ki so mu všeč.
Pomembno je, da je namembnost tega prostora podobna namembnosti sobe, ki
si jo je izbral.
3. stopnja Učenec napravi načrt za osvežitev bivalnega prostora: pri tem sledi poslanim
navodilom mentorice, upoštevati mora tri glavne zakonitosti opremljanja za lepo in
udobno bivanje.
4. stopnja Učenec se loti preurejanja: z nasvetom o tem, kako brez stroškov pričarati pravo
vzdušje, uredi izbrani bivalni prostor.
5. stopnja Učenec po pridobitvi povratne informacije mentorice prostor še nadgradi. Vidno
spremembo v prostoru ujame v objektiv in ustvari prikaz prej/potem. O izzivu
mentorica napiše prispevek z zbranimi prikazi, ki je objavljen na spletni strani
šole.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Mentorici pošlje fotografijo prostora
in pojasni, zakaj ga je izbral.

6.-17. december
2021

21. marec-1.
april 2021

9.-20. maj
2021

Mentorici pošlje izbrane fotografije
in pojasni, zakaj jih je izbral.
Mentorici pošlje skico načrta
sobe/kotička, ki upošteva
posredovane zakonitosti.
Mentorici pošlje fotografije
preurejenega prostora.
Mentorici pošlje fotografije končnega
izdelka in kombinacijo prikaza
prej/potem. Pridobi naziv Mojster
lepega in udobnega bivanja.

31

Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: PSIHOLOGIJA

NAZIV: PISEC/PRIPOVEDOVALEC ČUJEČNIH ZGODB
MENTOR: Špela Hribar
CILJNA SKUPINA: 5.- 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja - poišči kotiček v svojem domu, naravi, kjer se lahko umiriš in bodi 20
minut pozoren na zvoke v okolici; naredi to vsak teden 2x
2. stopnja - Oblikuj kratko zgodbo (1 stran), kjer boš vključil čim več čutnih
informacij (kaj glavni junak vidi, sliši, vonja, tipa, okuša).
3. stopnja - Oblikuj nadaljevanje zgodbe z 2. stopnje in v zgodbo vključi še 2 osebi
(zanju enako opisuj kaj vidita, slišita, vonjata, čutita, tipata).
4. stopnja - 1. in 2. zgodbo napiši na računalnik in dodaj kakšni sliko, uporabi
barve.
5. stopnja - Ustvari dogodek in družinskemu članu ali prijatelju predstavi svojo
zgodbo v celoti. Lahko si ustvarjalen (zgodbo lahko prebereš ali pa ponudiš
obiskovalcu, da tudi sam čuti, sliši, vonja dražljaje iz zgodbe).
Za dogodek pripravi vabilo.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Oblikuj zapis svojega počutja, katere
zvoke si slišal, kako si se počutil.
Zapis.

Zapis.
Zapis.

9. - 20. maj
2021

Slike iz dogodka.
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PODROČJE: Ples – zvrst cheerdance

NAZIV: CHEERDANCE MOJSTER
MENTOR: Anja Matjažič
CILJNA SKUPINA:: 4. – 9. razred
(izbrala sem posamezno triado, ker se težavnost plesa pri večjih stopnjuje, pri manjših pa zmanjšuje, zato sem morala izbrati tako ozko
ciljno skupino).

TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – Učencem_kam bom razdelila delovne liste, na katerem bo napisanih
nekaj osnovnih pomembnosti, ki se navezujejo na cheerdance. Učenci_ke si
ogledajo tri videoposnetke na Youtubu (ekipe, ki plešejo cheerdance), opazujejo in
zapišejo, katere od stvari na delovnem listu se v posnetkih pojavljajo in katere se
ne, ter to označijo.
2. stopnja – Izdelava cofov. Učenci_ke sledijo pošljenemu posnetku, kako izdelati
cofe.
3. stopnja – Učenci_ke se naučijo prvi del koreografije, ki jo bom posnela.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

Delovne liste učenci_ke prinesejo s
seboj v šolo.

6. - 17.
december 2021

Cofe prinesejo pokazati s seboj v
šolo.

21. marec - 1.
april 2021

Pošljejo posnetek naučene
koreografije.
Pošljejo posnetek naučene
koreografije.
Določimo termin, ko bi se skupaj
dobili v telovadnici.

4. stopnja – Učenci_ke se naučijo drugi del koreografije, ki jo bom posnela.
5. stopnja – Učenci_ke utrjujejo oba naučena dela koreografije in skupaj se
pripravimo na zaključni nastop.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

9. - 20. maj
2021
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PODROČJE: PLANINARJENJE

NAZIV: SUPER HRIBOLAZEC
Mentor: Alenka Lopert
CILJNA SKUPINA: 5. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog
za učence)
1. stopnja –
Pripravljena oprema
2. stopnja –
Kondicijsko
pripravljen
3. stopnja –
Hribolazec začetnik
4. stopnja Hribolazec
5. stopnja – Super
hribolazec

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Fotografiraš vse kar boš dal v nahrbtnik in sebe v popolni planinski opremi.

6. - 17. december Petkrat obiščeš Zacurk s srednje hitrim tempom in si zapišeš datume obiska.
2021
21. marec - 1.
april 2022

Iz Šmarja se podaš na vrh Magdalenske gore in se pred cerkvijo slikaš

Osvojiš vrh Sveta Ana pri Podpeči in se slikaš na vrhu z cerkvijo v ozadju.
9. - 20. maj
2022

Osvojiš Šmarno goro in se na vrhu slikaš!
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PODROČJE: naredi sam

NAZIV: IZDELOVALEC DARIL
MENTOR: Damjana Strgar
CILJNA SKUPINA: 8. in 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja –
poišči slike daril iz odpadnih materialov (papir, plastika, les, kovina, steklo
…), naravnih materialov, tekstil … 5 – 7, lahko jih tudi sam narišeš
2. stopnja –
za eno darilo učenec pripravi materiale in pripomočke (naredi sezname)
ter naredi darill
3. stopnja –
izmed daril izberi darila, ki bi jih izdelal za svoje 4 prijatelje ali družinske
člane (naredi seznam materialov, ki jih boš potreboval za izdelavo 4 oseb)
4. stopnja –
učenec izbere darilo za dom, simbole za srečo … in darilo izdela
5. stopnja Pripravi sete daril za gostitelje v šoli.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
(Npr. posnetek; prikaz v živo; slika)

6. - 17.
december 2021

21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

Slike daril fotografiraš, posnameš
ali prineseš v šolo mentorju.
Prinese seznam in fotografira
darilo .
Prinese seznam v katerega vpiše
darila in ustrezno količino
materialov, ki jo je preračunal za
izdelavo daril.
Pošlje posnetek priprave ter
fotografijo darila.
Učenec pošlje posnetek priprave in
fotografijo ter prinese sete daril v
šolo.
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PODROČJE: peka piškotov

NAZIV: PIŠKOTOPEK
MENTOR: Nives Kemperle
CILJNA SKUPINA: 7. – 9. razred
Učenec za vsako stopnjo prejme recept po katerem pripravi piškote.
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – učenec speče preproste čajne piškote

2. stopnja – učenec speče bananino-čokoladne piškote

3. stopnja – učenec speče čokoladne razpokančke

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – učenec speče čokoladne huzardske krapke
5. stopnja -

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika
fotografije poteka dela in končnega
izdelka
fotografije poteka dela in končnega
izdelka
fotografije poteka dela in končnega
izdelka
fotografije poteka dela in končnega
izdelka

9. - 20. maj
2021
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PODROČJE: Domišljija, slovenščina

NAZIV: PRAVLJIČAR/KA
MENTOR: Polona Ferbežar
CILJNA SKUPINA: 4. - 9.razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – učenec/ka načrtuje pravljico v 5ih okvirnih delih, pravljične like,
osebe, zaplet.
2. stopnja –učenec/ka načrtuje nadaljevanje pravljice
3. stopnja – 30 Enako.
4. stopnja – 40 Enako.
5. stopnja
Sedaj pravljico zaključi z zadnjim delom. Izdela naslovnico svoje pravljice.

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Pravljico v dolžini vsaj1do 2 strani
prinese v šolo, lahko v ročni pisavi,
lahko natipkano.
Zapiše pravljico.
Enako.
Enako.
Prinese celotno zbirko 5ih pravljic.
Skupaj je to 5 do 10 strani besedila
in naslovnica.
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PODROČJE: SLOVENSKI LJUDSKI PLESI

NAZIV: MLADI FOLKLORIST
MENTOR: Betka Jamnik
CILJNA SKUPINA: 6.-9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – s pomočjo različnih virov izbereš štiri slovenske ljudske plese
(belokranjski, gorenjski, štejerski, prekmurski), poiščeš glasbeno podlago.
2. stopnja – Zbereš vsaj pet sošolcev/sošolk in se pod tvojim vodstvom naučite
belokranjski ples.
3. stopnja – Naučite se en štajerski ples.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – Naučite se gorenjski ples.
5. stopnja – Trem plesom dodate še prekmurski ples in ustvarite samostojni
nastop vseh štirih plesov (s slikovnim dodatkom narodnih noš – slike, fotografije
ali PPt)

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Plakat ali PPT
plesi za vsako
Ples prikažete
posnetku.
Ples prikažete
posnetku.
Ples prikažete
posnetku.
Ples prikažete
posnetku.

predstavitev (značilni
pokrajino in noše)
v živo ali na
v živo ali na
v živo ali na
v živo ali na
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PODROČJE: ROČNO ŠIVANJE (vrečka za športno opremo)

NAZIV: ŠIVILJSKI MOJSTER
MENTOR: Anja Kastelic
CILJNA SKUPINA: 2. – 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja - Učenec poišče reciklažno blago (npr. stara majica…).
2. stopnja - Poišče ali izdela kroj za šivanje vrečke in ga izreže.
3. stopnja - Obšije krojne dele.
4. stopnja – Prišije ročaj.
5. stopnja – Izdela gumbnico in prišije gumb.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Slika.
Slika.
Slika.
Slika.
Posnetek končnega izdelka.
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PODROČJE: STROJNO ŠIVANJE (blazinica za bucike ali igle)

NAZIV: SUPER ŠIVILJSKI MOJSTER
MENTOR: Anja Kastelic
CILJNA SKUPINA: 3. – 6. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – Učenec poišče ustrezno blago (npr. jersey…)
2. stopnja - Poišče kroj za šivanje blazinice za bucike ali igle in ga izreže.
3. stopnja - S cikcak šivom obšije krojne dele.
4. stopnja – Sešije sestavljene dele z razporkom za polnilo.
5. stopnja – Napolni in zašije odprtino.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Slika.
Slika.
Slika.
Slika.
Posnetek končnega izdelka.
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PODROČJE: geografija

NAZIV: GEOGRAFSKI VSEVED
MENTOR: Polona Ferbežar
CILJNA SKUPINA:: 4.-9.razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – učenec se nauči in pokaže na nemi EVROPE/sveta 10 držav in pove
njihova glavna mesta
2. stopnja – 20 držav sveta in njihove prestolnice

6. - 17.
december 2021

3. stopnja – 30 držav sveta in njihove prestolnice

21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – 40 držav sveta in njihove prestolnice
5. stopnja – 50 držav sveta in njihove prestolnice. Učenec dobi naziv geografski
vseved.

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Učenec lahko posname svoje znanje
na računalniških testih, vajah ali
pokaže znanje v živo pred učiteljem.
Učenec države lahko sam izbere na
nemi karti, ob tem jih imenuje in
pove tudi ime glavnega mesta.
enako
enako
enako
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PODROČJE: (PRE)ŽIVETI Z NARAVO

NAZIV: PREŽIVELI
MENTOR: Petra Hribar Horzelenberg
CILJNA SKUPINA: 4. - 6. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja razmisli in napiši seznam stvari, ki bi jih spravil-a v "preživetveni paket"
(najpomembnejše stvari za preživetje v naravi)

pisni seznam prinesi pokazat v šolo
(ali poveš ustno)

2. stopnja - seznani se z osnovami prve pomoči - kako odstraniš klopa, oskrbiš
in poviješ rano, pomagaš pri zlomu roke/noge, preprečiš izkrvavitev ipd.

6. - 17.
december 2021

3. stopnja - razišči, katere vrste hrane ti lahko nudi gozd in kako prideš do nje
ter razišči, kako prideš do pitne vode v naravi

21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja - seznani se z varnostjo pri kurjenju odprtega ognja ter izdelaj
ognjišče (ga v prisotnosti odrasle osebe zakuri) in na njem pripravi topel obrok
5. stopnja - razišči, kakšne vrste varnih bivakov lahko vse zgradiš in enega nato
postavi v gozdu

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

9. - 20. maj
2021

ustno odgovoriš na nekaj vprašanj
in prikažeš en primer nudenja prve
pomoči
na e-naslov pošlji fotografije z
opisom, kje oz. kako prideš do
posamezne vrste hrane
na e-naslov pošlji video posnetek ali
fotografije
na e-naslov pošlji video posnetek ali
fotografije ter opis izdelave bivaka
(material, način gradnje ipd.)
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PODROČJE: preživetje v naravi

NAZIV: ROBINZON
MENTOR: Špela Casagrande
CILJNA SKUPINA: 6.-9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Učenci se poučijo o potrebni opremi, ki je potrebna za preživetje v naravi in
osnove orientacije v naravi brez pripomočkov.
2. stopnja –
Učenci se poučijo o vrstah šotorov in bivakov iz naravnih materialov ter zasilnih
bivališčih z minimalno opremo
3. stopnja Učenci spoznajo 5 vrst vozlov in njihovo uporabo. Naučijo se jih tudi narediti.
4. stopnja Učenci spoznajo vsaj 3 vrste ognjev in 3 vrste ognjišč ter njihovo uporabo.
Spoznajo vsaj 3 užitne divje rastline iz okolja, kjer živijo.
5. stopnja – Naučijo se postaviti ognjišče in zakuriti ogenj. Skuhajo skromen
obrok (juha, jajca…) v lastni režiji

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

Pogovor ali posnetek in zapis.
Pogovor ali psina predstavitev

Praktični prikaz in pogovor
Pogovor ali pisna predstavitev, lahko
fotografija

9. - 20. maj
2021

Fotografija ali video
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PODROČJE:

Logika in spretnost

NAZIV: RUBIKOVA KOCKA
MENTOR:
Danica Mostar
CILJNA SKUPINA: 1. – 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Starši naj ti kupijo Rubikovo kocko:
1., 2. in 3. razred v velikosti 3x3
4. in 5. razred v velikosti 4x4
2. stopnja – na spletni strani/YouTubu poišči posnetek z navodili kako
sestavi.
Večkrat si ga oglej in si poskušaj posamezne premike zapomniti.
3. stopnja 1. korak = sestavi CENTRE
4. stopnja 2. korak = sestavi ROBOVE
5. stopnja 3. korak = sestavi RUBIKOVO KOCKO V CELOTI

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

se kocka

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Staršem razloži zakaj potrebuje
Rubikovo kocko in jih zaprosi, da mu
jo kupijo. Če je le možno, kar iz
njegovih prihrankov.
Na šolskem računalniku pokaže
posnetek, ki ga bo uporabljal pri
učenju.
Praktični prikaz mentorici.
Praktični prikaz mentorici.

9. - 20. maj
2021

Praktični prikaz mentorici.
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PODROČJE: SPLETNO GRAFIČNO OBLIKOVANJE

NAZIV: S-GRAFIK/S-GRAFIČARKA
MENTOR: Petra Hribar Horzelenberg
CILJNA SKUPINA: 6. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja razišči, katera spletna orodja omogočajo grafično oblikovanje in si izberi enega za
nadaljnje delo ter pojasni, zakaj si izbral-a ravno tega
2. stopnja - loti se raziskovanja svojega izbranega spletnega orodja in pripravi
nekaj idej, kaj želiš v njem ustvarjati
3. stopnja - oblikuješ izdelek po mojih navodilih

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja - oblikuješ izdelek po svoji izbiri
5. stopnja - za namene šolske razstave, popestritve šolskih hodnikov ali šolske
spletne strani izdelaš celostno grafično podobo

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
pošlji seznam večih spletnih orodij
ter svojo izbiro z utemeljitvijo na enaslov
ideje ustno predstavi, opiši
na e-naslov pošlji pripravljeni
grafični izdelek, ustno podam
povratne informacije
na e-naslov pošlji svoj grafični
izdelek v končni podobi
na e-naslov pošlji grafični izdelek v
končni podobi
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PODROČJE: SKRBNIK ŽIVALI

NAZIV: MOJA ŽIVAL – MOJ PRIJATELJ, MOJA TERAPIJA, MOJA ODGOVORNOST
MENTOR: Marta Zupančič
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Poišči podatke o svoji živali (zunanje in notranje lastnosti - izgled in značaj;
zdravstvene podatke; zahtevnost nege; učljivost in dojemljivost ter pripadnost
gospodarju in družini; priloži sliko).
2. stopnja –
Oskrba s hrano v besedi in sliki (vrsta in količina hrane ter slika s posodo, hrano
in živaljo).
3. stopnja Oskrba z gibanjem in igro v besedi in sliki (vrsta in pogostost sprehoda, igre ali
druge vrste aktivnosti, pozornosti in sprostitve, namenjena živali in oskrbniku).
4. stopnja Naredi izdelek za svojo domačo žival, s katero ji boš popestril življenjski vsakdan
(hišica, igrača …) in priloži sliko, na kateri se jo uporablja.
5. stopnja Izdelaj fotoalbum svoje živali (+razredni terapevtski vidik v praksi)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Besedilo, slika, posnetek

6. - 17.
december 2021

Besedilo, slika, posnetek

21. marec - 1.
april 2021

Besedilo, slika, posnetek

Besedilo, slika, posnetek

9. - 20. maj
2021

Fotoalbum (+ prikaz v živo)
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: GIMNASTIKA – HOJA PO ROKAH
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – STOJA NA ROKAH
2. stopnja – HOJA PO ROKAH 3 METRE
3. stopnja – HOJA PO ROKAH 5 METROV
4. stopnja – HOJA PO ROKAH 8 METROV
5. stopnja – HOJA PO ROKAH 12 METROV

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: NOGOMET – ODBOJI Z GLAVO (ŽONGLIRANJE)
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – 3 ODBOJI Z GLAVO
2. stopnja – 10 ODBOJEV Z GLAVO
3. stopnja – 20 ODBOJEV Z GLAVO
4. stopnja – 30 ODBOJEV Z GLAVO
5. stopnja – 50 ODBOJEV Z GLAVO

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: ŽONGLIRANJE Z ŽOGICAMI (Z ROKO)
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – ŽONGLIRANJE Z ENO ŽOGICO
2. stopnja - ŽONGLIRANJE Z DVEMA ŽOGICAMA
3. stopnja – ŽONGLIRANJE S TREMI ŽOGICAMI
4. stopnja - ŽONGLIRANJE S ŠTIRIMI ŽOGICAMI
5. stopnja – ŽONGLIRANJE S 5 ŽOGICAMI

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: KOŠARKA - PROSTI METI (10 POSKUSOV)
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – 5 ZADETIH METOV (OD 10)
2. stopnja - 6 ZADETIH METOV (OD 10)
3. stopnja – 7 ZADETIH METOV (OD 10)
4. stopnja - 8 ZADETIH METOV (OD 10)
5. stopnja – 10 ZADETIH METOV (OD 10)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
prikaz v živo
prikaz v živo
prikaz v živo
prikaz v živo
prikaz v živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: GIMNASTIKA – ZGIBE NA DROGU
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – 2 ZGIBI
2. stopnja – 5 ZGIB
3. stopnja – 8 ZGIB
4. stopnja – 12 ZGIB
5. stopnja – 20 ZGIB

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz

v
v
v
v
v

živo
živo
živo
živo
živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: POHODNIŠTVO
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 8. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – VZPON NA KRIM
2. stopnja – VZPON NA VELIKO PLANINO
3. stopnja – VZPON NA RADUHO
4. stopnja – VZPON NA MANGART
5. stopnja – VZPON NA TRIGLAV

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
fotografija ali
fotografija ali
fotografija ali
fotografija ali
Prikaz v živo

prikaz
prikaz
prikaz
prikaz

v
v
v
v

živo
živo
živo
živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: GIMNASTIKA – HOJA PO ROKAH
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – STOJA NA ROKAH
2. stopnja – HOJA PO ROKAH 3 METRE
3. stopnja – HOJA PO ROKAH 5 METROV
4. stopnja – HOJA PO ROKAH 8 METROV
5. stopnja – HOJA PO ROKAH 12 METROV

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Prikaz v
Video ali
Video ali
21. marec –
1. april 2021
Video ali
9. - 20. maj 2021 Video ali
6. - 17.
december 2021

živo
prikaz
prikaz
prikaz
prikaz

v
v
v
v

živo
živo
živo
živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: NOGOMET – ODBOJI Z GLAVO (ŽONGLIRANJE)
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – 3 ODBOJI Z GLAVO
2. stopnja – 10 ODBOJEV Z GLAVO
3. stopnja – 20 ODBOJEV Z GLAVO
4. stopnja – 30 ODBOJEV Z GLAVO
5. stopnja – 50 ODBOJEV Z GLAVO

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
Video ali prikaz v živo
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: ŠPORT

NAZIV: ŽONGLIRANJE Z ŽOGICAMI (Z ROKO)
MENTOR: aktiv športa
CILJNA SKUPINA: 5. – 9 . RAZRED
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

1. stopnja – ŽONGLIRANJE Z ENO ŽOGICO

6. - 17.

prikaz v živo

2. stopnja - ŽONGLIRANJE Z DVEMA ŽOGICAMA

december 2021

Video ali prikaz v živo

3. stopnja – ŽONGLIRANJE S TREMI ŽOGICAMI

21. marec - 1.

Video ali prikaz v živo

4. stopnja - ŽONGLIRANJE S ŠTIRIMI ŽOGICAMI

april 2021

Video ali prikaz v živo

5. stopnja – ŽONGLIRANJE S 5 ŽOGICAMI

9. - 20. maj 2021

Video ali prikaz v živo

55

Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: MATEMATIKA

NAZIV: GENIJ V ZNANJU DECIMALK ŠTEVILA PI
MENTOR: Simona Ahčin Hribar
CILJNA SKUPINA: 7.-9. rarzed
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – po spletu poiščejo zgodovino števila pi (kaj sploh je, koliko ima
decimalk, poišče čimveč decimalk)
2. stopnja – nauči se na pamet 20 decimalk števila pi

6. - 17.
december 2021

3. stopnja – nauči se na pamet 40 decimalk števila pi

21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – nauči se na pamet 60 decimalk števila pi
5. stopnja – nauči se na pamet 70 ali ve decimalk števila pi.
Če je kandidatov za ta naziv več, izvedemo tekmovanje in najboljši dobi število pi
v obliki prave pice.

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika
Prinese tiskano verzijo ali pošlje po
MS teamsih kar je našel.
Pove mentorju 20 decimalk števila
pi.
Pove mentorju 40 decimalk števila
pi
Pove mentorju 60 decimalk števila
pi
Pove mentorju 70 ali več decimalk
števila pi.
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: USTVARJANJE

NAZIV: IZDELOVALEC VOŠČ ILNIC
MENTOR: Andreja ZupančIč Kojič
CILJNA SKUPINA:: 6. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja Izdelava preproste rojstnodnevne voščilnice v izbrani tehniki.
2. stopnja – Izdelava novoletne voščilnice z uporabo vsaj dveh različnih materialov
3. stopnja – Izdelava voščilnice za dogodek po želji, z uporabo nove tehnike, ki je
še nisi uporabil/a pri prejšnjih dveh voščilnicah
4. stopnja – Iz radirke naredi majhen žig in ga uporabi pri izdelavi voščilnice
5. stopnja - Na čimbolj ustvarjalen način združi vse tehnike, ki si jih uporabil/a na
voščilnicah prejšnjih stopenj

6. - 17.
december 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Voščilnico vsakokrat prineseš
pokazat mentorici.

21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: uporaba zdravilnih rastlin

NAZIV: zeliščar
MENTOR: Špela Casagrande
CILJNA SKUPINA: 7.-9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja – učenci spoznajo 7zdravilnih rastlin, ki jih lahko najdejo v svoji okolici in
njihovo uporabo.
2. stopnja – učenci spoznajo 7 začimb in njihovo uporabo. Dve posejejo v lonček
in jih vzgojijo za lastno rabo
3. stopnja –
Učenci spoznajo 5 vrst eteričnih olj in znajo navesti njihovo uporabo.
Preizkusijo jih in poročajo o učinkih.
4. stopnja Učenci naberejo in posušijo mešanico zelišč za čaj. Skuhajo ga družini in
prijateljem, lahko pa tudi mentorju
5. stopnja – učenci pripravijo:
- lastno mešanico eterični olj za uporabo v izparilniku ali pripravijo masažno olje,
-lastno zeliščno mešanico za izbrano jed.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Slika ali zapis / pogovor

6. - 17.
december 2021

Praktični prikaz ali slika
Praktični prikaz ali slika in zapis

21. marec - 1.
april 2021

Praktični prikaz / slika in zapis

Praktični prikaz
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: POHODNIŠTVO/GORNIŠTVO

NAZIV: GORNIK ZAČETNIK
MENTOR: VIRAG JURE
CILJNA SKUPINA: 5. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja - Vadeči opravi 3 vzpone na Magdalensko goro.
2. stopnja – Vadeči opravi 2 vzpona na druge okoliške hribe/griče z nadmorsko
višino nad 500 m.
3. stopnja –
Vadeči opravi 2 vzpona na hrib/goro, ki je višja od 1000 m.

6. - 17.
december 2021

21. marec - 1.
april 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Vadeči prinese fotografijo z
osvojenega vrha (»selfi« z vrha).
Vadeči prinese fotografijo z
osvojenega vrha (»selfi« z vrha).
Vadeči prinese fotografijo z
osvojenega vrha (»selfi« z vrha).

4. stopnja Vadeči opravi 1 vzpon na hrib/goro, ki je višja od 1500 m.

Vadeči prinese fotografijo z
osvojenega vrha (»selfi« z vrha).

5. stopnja Vadeči osvoji en vrh z nadmorsko višino nad 2000 m.

Vadeči prinese fotografijo z
osvojenega vrha (»selfi« z vrha).

9. - 20. maj
2021
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: Cirkuške igre

NAZIV: CIRKUSANT ZAČETNIK
MENTOR: Virag Jure
CILJNA SKUPINA: 1. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja - Vadeči zna žonglirati z dvema žogicama.
2. stopnja - Vadeči zna žonglirati s tremi žogicami.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Vadeči izvedbo prikaže v živo.

6. - 17.
december 2021

3. stopnja – Vadeči obvlada diablo.

Vadeči izvedbo prikaže v živo.

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – Vadeči prehodi po rokah vsaj 5 metrov.

Vadeči izvedbo prikaže v živo.

5. stopnja – Vadeči obvlada vožnjo z monociklom ali obvlada hojo po vrvi
»slackline«.

Vadeči izvedbo prikaže v živo.

9. - 20. maj
2021
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: Akrobatika

NAZIV: Akrobatik začetnik
MENTOR: Virag Jure
CILJNA SKUPINA: 6. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – Vadeči naredi dva povezana prevala naprej.
2. stopnja - Vadeči naredi dva povezana prevala nazaj.

3. stopnja – Vadeči naredi kolo ali preval letno (»Levji skok«)
4. stopnja – Vadeči naredi premet (premet vstran z obratom za 90 not ali premet
vstran z obratom za 90 ven ali premet naprej ali premet nazaj).
5. stopnja – vadeči naredi salto naprej ali salto nazaj (lahko s pomočjo odrivne
deske ali male prožne ponjave) ali poveže stojo na rokah v preval naprej oz.
poveže preval nazaj v stojo na rokah.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Vadeči izvedbo prikaže v živo.

6. - 17.
december 2021

Vadeči izvedbo prikaže v živo.

21. marec - 1.
april 2021

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
Vadeči izvedbo prikaže v živo.

9. - 20. maj
2021

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: Gimnastika

NAZIV: GIMNASTIK ZAČETNIK
MENTOR: Virag Jure
CILJNA SKUPINA: 1. – 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – Vadeči zadrži lastovko vsaj 5 sekund na obeh nogah.
2. stopnja - Vadeči naredi preval naprej.
3. stopnja – Vadeči naredi preval nazaj (lahko tudi s pomočjo klančine).

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
6. - 17.
december 2021
21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – Vadeči zadrži most iz leže na hrbtu vsaj 3 sekunde.

5. stopnja – Vadeči izvede vsaj 2 gimnastična skoka. Izbira med naslednjimi skoki:
mačji skok, levji skok, jelenček, skok visoko daleč, škarjice.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
Vadeči izvedbo prikaže v živo.
Vadeči izvedbo prikaže v živo.

9. - 20. maj
2021

Vadeči izvedbo prikaže v živo.
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: Umetnost izdelovanja cvetja iz krep papirja

NAZIV: MOJSTER(ICA) IZDELOVANJA CVETNIH ŠOPKOV IZ KREP PAPIRJA
MENTOR: Vesna Groznik
CILJNA SKUPINA: 6. -9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

1. stopnja – Poišče na pinterestu navodilo za izdelavo preprostega
cveta iz krep papirja, tulipana( 6 cvetnih listov). Kupi in pripravi si
potrebni material in pripomočke za delo.
2. stopnja – izdela tulipan
Naredi tulipan po navodilu, ki ga je našel in ga prinese pokazat.
3. stopnja – Poišče navodilo za izdelavo vrtnice in ga prinese pokazat.
Nabavi material in pripomočke.
4. stopnja – Izdela vrtnico
5. stopnja – Izdela šopek vrtnic iz 5tih cvetov in prinese pokazati
mentorju.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek;

6. - 17. december
2021

21. marec - 1.
april 2021
9. - 20. maj
2021
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: BODOČI MIZAR

NAZIV: Znam s pripomočki in stroji, sem pravi mojster
MENTOR: SEBASTJAN ŠKRAJNC
CILJNA SKUPINA: 6. – 9. RAZREDA
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

Posnetek ali slika.

1. stopnja – Uredim si delavnico in delavni prostor.
2. stopnja – Iz lesa naredim gajbico za shranjevanje krompirja ali
katerih drugih stvari.
3. stopnja - Iz lesa naredim pručko, ali kateri drug izdelek primeren
stopnji izdelave pručke.

6. - 17. december
2021

Posnetek, slika ali pa prinesem v šolo.

Posnetek, slika ali pa prinesem v šolo.
21. marec - 1.
april 2021
Posnetek, slika ali pa prinesem v šolo.

4. stopnja - V hiši ali delavnici popravim vsaj 10 stvari.

5. stopnja – Zadam si večji projekt, npr. omara, stol, ohišje za
zvočnike, lesen radio, itd.

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

9. - 20. maj
2021

Posnetek, slika ali pa prinesem v šolo.
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Osnovna šola Šmarje - Sap, šolsko leto 2021/22

PODROČJE: PREŽ IVETJE V NARAVI

NAZIV: spreten in iznajdljiv, pravi Survivor
MENTOR: Sebastjan Škrajnc
CILJNA SKUPINA: 6. – 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

1. stopnja – znam se orientirati v gozdu. Poiskati in nabrati znam
užitne rastline.
2. stopnja – Sam si znam narediti palico za ribolov. Uloviti znam ribo.
Sam znam narediti tudi lok ter puščico.
3. stopnja – Pripraviti znam varen prostor za ogenj. V gozdu najdem
primerne potrebščine za kurjenje ognja. Znam sam zakuriti ogenj,
brez pomoči vžigalic ter vžigalnika.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Posnetek ali slika.

6. - 17. december
2021

Posnetek ali slika.
Če lahko prinesem tudi pokazati v šolo.
Posnetek ali slika.

21. marec - 1.
april 2021

4. stopnja – V gozdu najdem stvari, iz katerih si lahko naredim bivak.

Posnetek ali slika.

5. stopnja – Poskrbim za kondicijo, ter prehodim 15 km dolgo pot po
gozdu.

Posnetek ali slika.

9. - 20. maj
2021
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PODROČJE: OKRASIMO DOM V VSAKEM LETNEM ČASU

NAZIV: Mojster dekorater
MENTOR: Nataša Magaš, Sabina Kastelic
CILJNA SKUPINA: 1. - 9. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI

1. stopnja – Jesenska okrasitev doma
21. 10. 2021
Zunanji aranžma (npr. za pred hišo). Vključuje naj npr: buče, veje,
storže koruze, jesensko cvetje in druge plodove, ki nam jih ponuja
jesen. Več informacij dobiš pri mentorici.
2. stopnja – Zimska okrasitev doma
26. 11. 2021
Zunanji aranžma (npr. za pred hišo, venček za vhodna vrata, škrat iz
zelenja). Vključuje naj vse, kar uporabimo za božično novoletne
okrasitve (smrekove, borove veje, storži, bunkice, lučke, pentlje,
zvezde, snežinke ipd…)
Več informacij dobiš pri mentorici.
3. stopnja – Valentinova okrasitev
Za zunaj ali za notranje prostore. Vključuje naj srčke npr. iz papirja ali do 14. 2. 2022
drugega materiala, pomladno cvetje (narcise, tulipani), pentlje ali kaj
podobnega.
4. stopnja – Spomladanska okrasitev
do 19. 4. 2022

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Fotografije in kratek opis
postopka izdelave aranžmaja.

Fotografije in kratek opis
postopka izdelave aranžmaja.

Fotografije in kratek opis
postopka izdelave aranžmaja.

Fotografije in kratek opis
postopka izdelave aranžmaja.
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Zunanji aranžma iz naravnih in drugih materialov, ki jih najdemo v
pomladnem času (tulipani, narcise, veje forzicije, gole veje itd.) Lahko
tudi venček za na vrata. Po želji lahko sestavite tudi velikonočni
aranžma.
5. stopnja - Poletna okrasitev
Fotografije in kratek opis
Pripravite lahko aranžma za v stanovanje ali za zunaj. Uporabite lahko do 12. 5. 2022 postopka izdelave aranžmaja.
naravne materiale: veje, kamenčki, zelenje, cvetje, sivka, školjke, …
BODITE USTVARJALNI IN UNIKATNI 
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PODROČJE: DRŽAVE SVETA

NAZIV: Svetovni poznavalec
MENTOR: Matic Gruden
CILJNA SKUPINA: 1. - 5. razred
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

TERMIN SREČANJA
Z MENTORJI

1. stopnja - Otrok zna našteti vse celine in vsaj 20 držav

NAČIN PREVERJANJA
SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN

Pove v živo.

2. stopnja - Otrok pozna vse evropske države

6. - 17. 12. 2021

Pove v živo.

3. stopnja - Pozna vse evropske države in njihova glavna mesta

21. 3 - 1. 4. 2021

Pove v živo

9. - 20. 5. 2021

Pove v živo
Pove v živo

4. stopnja - Pozna vse države vsaj dveh celin in njihova glavna mesta
5. stopnja - Otrok pozna vse države sveta in njihova glavna mesta
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PODROČJE: OKRASNE RASTLINE

NAZIV: PRIPRAVA SADIK
MENTOR: Irenka Zrnec
CILJNA SKUPINA:: 3. razred.
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)

1. stopnja - pripravi sadiko (BRŠLJANKO),zemljo, posodo JOGURTOV
LONČEK) in prostor
2. stopnja – sadika posajena v lončku.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
6. - 17.
december 2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Npr. posnetek; prikaz v živo; slika

eno izmed veščin
slika

3. stopnja – pregled svetlobe,toplote in vlažnosti prsti.
21. marec - 1.
april 2021

slika

4. stopnja – kontrola sadike zaradi morebitnih škodljivcev na sadiki.
prikaz v živo
5. stopnja – presaditev rastline v večji lonec

9. - 20. maj
2021

Slika, prikaz v živo
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PODROČJE: Deklamacija kratkih angleških besedil

NAZIV: Deklamator pesmic ali izštevank
MENTOR: Veronika Zajec
CILJNA SKUPINA: Učenci od 1. – 5. razreda
TEŽAVNOSTI
(kratek opis nalog za učence)
1. stopnja Učenci najdejo krajše besedilo ali pesmico, ki jim je všeč.
2. stopnja Učenci gladko preberejo pesmico na glas.
3. stopnja Učenci se naučijo pesmico na pamet.
4. stopnja Učenci doživeto deklamirajo pesmico na pamet in uporabijo razne govorne
elemente.
5. stopnja Učenci napišejo svojo izštevanko ali kratko pesmico.

TERMIN
SREČANJA Z
MENTORJI
Po dogovoru
6. - 17. december
2021

21. marec - 1.
april 2021

9. - 20. maj
2021

NAČIN PREVERJANJA SPRETNOSTI
oz. VEŠČIN
Preko Teamsov pošljejo fotografijo
izštevanke ali pesmice.
Pošljejo posnetek, kako glasno
berejo pesmico ali izštevanko.
Pošljejo posnetek, kako pesmico
deklamirajo na pamet.
Učenci lahko v živo deklamirajo
pesmico ali pošljejo posnetek preko
Teamsov.
Učenci preko Teamsov pošljejo
svojo kratko pesmico ali izštevanko.
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