
                         
 

Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017« smo na naši šoli začeli 

izvajati v mesecu decembru 2016 in se bo zaključil s koncem meseca julija. 

V okviru projekta se bo učiteljica začetnica Špela Gregorčič vključevala v različne oblike dela 

na šoli, samostojno izvajala pouk in sodelovala pri različnih dejavnostih, ki se bodo odvijala v 

času projekta. 

Spodaj vam bomo predstavili dejavnosti v katere se je učiteljica začetnica vključila. 

 

PLAVALNI TEČAJ 

Z učenci 3. razreda smo bili 6. in 7. 12. 2016 na plavalnem tečaju v Čedadu. Učili smo se 

plavati, skakati v vodo in se potapljati.  

  

  



                         
 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

Od 2. 1. do 6. 1. 2017 je potekala zimska šola v naravi. Z učenci 6. a in b razreda smo bili 

nastanjeni v hotelu Cerkno. Večino dneva smo preživljali na Smučarskem centru Cerkno in se 

učili smučanja, popoldneve in večere pa preživeli v sproščenem vzdušju ob različnih 

aktivnostih (pohod po Cerknem, igra v telovadnici, plavanje na bazenu). 

 

 

  



                         
 

 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE ŽIVALSKE NOVICE 

1. in 2. razred smo se 21. 2. 2017 z avtobusom odpravili v Novo Gorico. Tam smo si ogledali 

gledališko predstavo Živalske novice. Pred samo predstavo smo si ogledali tudi zaodrje 

gledališča in spoznali kdo vse soustvarja gledališke predstave. 

 

  



                         
 

 

OBMEJNO PRIJATELJSTVO ČETRTOŠOLCEV OŠ KOBARID IN DVOJEZIČNE 

ŠOLE IZ ŠPETRA 

Učenci 4. razreda, si že več časa dopisujejo z učenci 4. razredov iz dvojezične šole Špeter. V 

sredo, 22.3.2017 so nas učenci in učitelji iz Špetra tudi obiskali. Med seboj so se učenci 

dodobra spoznali, si veliko lepega povedali, odpravili pa smo se tudi na potep po Kobaridu. 

Preizkusili so se tudi v nekaterih športnih igrah, si napisali pisma ter zapeli nekaj pesmi. 

 

 

  

http://www.os-kobarid.si/2017/03/27/obmejno-prijateljstvo-cetrtosolcev-os-kobarid-in-dvojezicne-sole-iz-spetra/
http://www.os-kobarid.si/2017/03/27/obmejno-prijateljstvo-cetrtosolcev-os-kobarid-in-dvojezicne-sole-iz-spetra/


                         
 

 

DVODNEVNI TABOR KAVKA 

Četrtošolci so 24.4. in 25.4.2017 na dvodnevnem taboru Kavka – Livške Ravne, pridobivali 

nova znanja iz naravoslovja, družbe ter se preizkusili v različnih športnih veščinah. 

 

 

  



                         
 

 

KOLESARČKI – KOLESARSKI POLIGON 

25. 5. 2017 so učenci 2. a razreda v šolo pripeljali svoja kolesa. V šoli nas je obiskal občinski 

redar in nam povedal nekaj besed o varni vožnji s kolesom. Skupaj smo se nato odpravili do 

asfaltnega igrišča, kjer je že bil postavljen kolesarski poligon. Razdelili smo se v dve skupini. 

Prva skupina je s kolesi premagovala poligon, druga pa preko igre spomin spoznavala 

prometne znake. Skupini sta se pri dejavnostih tudi zamenjali, tako da so lahko vsi preizkusili 

svoje znanje in spretnosti. 

 

  

 

 



                         
 

 

 

 

POLETNA ŠOLA V NARAVI 

Od 5. 6. 2017 do 9. 6. 2017 smo z učenci 5. a in b razreda odšli v šolo v naravi. Nastanjeni 

smo bili v Piranu, kjer nas je skoraj celoten čas spremljalo sončno vreme. Preko tedna smo 

bili zelo aktivni in poleg plavanja spoznavali tudi živalstvo in rastlinstvo morske obale, 

obiskali soline, Tartinijevo hišo, piransko obzidje in spoznavali še ostale znamenitosti mesta 

Piran. 

 

 

 

 

 


