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TEDEN OTROKA NA OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

Tema tedna SKUPAJ SE IMAMO DOBRO! 

Aktivnosti na šoli v TEDNU OTROKA (od 3. 10. do 9. 10. 2022) 

Oblikovanje skupnosti učencev šole in šolskega otroškega parlamenta: 

● Sestanek predstavnikov skupnosti učencev šole 29. 9. 2022 - tema teden otroka SKUPAJ SE 

IMAMO DOBRO! (Urška Rudman, Anica Tramte). 

● izvolitev VODSTVA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE in  ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA. 
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PONEDELJEK, 3. oktober 2022 

● 1. šolska ura: PP (teden otroka SKUPAJ SE IMAMO DOBRO, napoved aktivnosti, poslanica pri 

ZPMS. 

● Pogovor, delavnice o pomenu prijateljstva. 

● Razstava fotografskih izdelkov ustvarjenih pod mentorstvom Irene Pleterski. 

TOREK, 4. oktober  

● Aktivnosti med prijateljskimi razredi (oziroma po dogovoru med PRIJATELJSKIMA RAZREDOMA). 

 

● Posadimo drevo prijateljstva (aktivnost 4. a in 7. b razreda). 

 

● Predlog aktivnosti med prijateljskimi razredi: vključitev aktivnosti projekta Drugačnost nas bogati – 

»Neža se pogovarja drugače« (pogovor in poustvarjanje na temo besedila). 

● Svetovni dan živali – zbiranje hrane za živali. 

● Zbiralna akcija papirja. 

 

SREDA, 5. oktober 

● UNESCO ASP mreža - projekt UČENEC POUČUJE 

● Zbiralna akcija papirja 
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ČETRTEK, 6. oktober 

● Metelkov dan – kulturni dan 

● Dan odprtih vrat v OPB 

PETEK, 7. oktober 

● SPREJEM PRVOŠOLCEV V SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (vodja programa Anka Blatnik Gorenc, 

prireditev za učence od 1. do 3. razreda, aktivnosti v 1. in 8. razredu). 

 

Opombe in dodatni predlogi za aktivnosti, usklajeni s Šolskim parlamentom: 

● Aktivnosti med prijateljskimi razredi: poustvarjanje na temo knjige »Neža se pogovarja drugače.« 

 

● LIKOVNI NATEČAJ ZDRAVKA LIDLA za učence  1. in 2. triade. Udeleženci natečaja naj na likovni način 

izrazijo, kako, na kakšen način ali pa s kom vse se imajo dobro (https://www.zpms.si/wp-

content/uploads/2022/09/Teden-otroka_Likovni-natecaj.pdf) 

 

● PLESNI NATEČAJ – ČOKOLINO - Otroke v vrtcih in osnovnih šolah vabimo, da na refren pesmi "Skp se 

mava dobr" odplešejo svojo koreografijo, lahko sami ali v dvoje ali kot skupina 

(https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2022/09/Teden-otroka_Plesni-natecaj1.pdf). 

 

● Likovni/literarni natečaj »Spodbujamo prijateljstvo«. 

 

 

● Oblikovanje razredne misli o prijateljstvu (po predlogi delovnega lista ali samostojno), ki se jih potem 

razstavi. 

https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2022/09/Teden-otroka_Likovni-natecaj.pdf
https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2022/09/Teden-otroka_Likovni-natecaj.pdf
https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2022/09/Teden-otroka_Plesni-natecaj1.pdf
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● Športne aktivnosti, plezanje, med dvema ognjema. 

 

● Razredni kino. 

 

● Pouk v naravi. 

 

● Manj domačih nalog. 

 

● Zbiranje izdelkov in oblikovanje razstave likovnih, literarnih, fotografskih izdelkov na hodniku v 1. 

nadstropju  v TEDNU OTROKA. 


