
Podružnica Senožeče 

Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

1.c + 
2.c 

Botanični vrt 
Sežana 

Spoznavajo rastlinske vrste v parku in 
sodelujejo v delavnicah. 

5 Oktober 2023 Ada 
Škamperle 

spremljevalci Prevozni stroški in 
vstopnina 6 € 

1.c + 
2.c 

Okrasitev 
šole- 

veseli 
december 

Spoznavajo lastnosti materialov in 
orodij ter pripomočkov za njihovo 

obdelavo. 
Spoznavajo organizacijo dela, 
delovnega mesta, pravil varnega dela. 

Razvijajo ročne spretnosti. 
Spoznavajo različne vrste in kakovosti  
papirja. 

Razvijajo občutek za estetiko. 

5 december 2022 Ada 
Škamperle 

/ / 

1.c + 
2.c 

Ločujemo, 
varčujemo: 
Izdelki iz 

odpadnega 
materiala 
  

Navajajo se pravilno ločevanje  
dpadkov. 
Razvijajo motorične spretnosti. 

Navajajo se na uporabo različnih 
pripomočkov. 
Skrbijo za lastno varnost in varnost 

drugih. 

5 marec 2023 Ada 
Škamperle 

Komunala Sežana / 

3. c Okrasitev 
šole- 
veseli 

december 

Spoznavajo lastnosti materialov in 
orodij ter pripomočkov za njihovo 
obdelavo. 

Spoznavajo organizacijo dela, 
delovnega mesta, pravil varnega dela. 
Razvijajo ročne spretnosti. 

Spoznavajo različne vrste in kakovosti  
papirja. 
Razvijajo občutek za estetiko. 

5 december 2022 Milojka Uršič /  

 

 



Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

3. c Botanični vrt 

Sežana 

Spoznavajo rastlinske vrste v parku in 

sodelujejo v delavnicah. 

5 Oktober 2023 Ada 

Škamperle 

razrednik, 

spremljevalci 

Prevozni stroški in 

vstopnina 6 € 

3. c UREJANJE IN 
POSPRAVLJA
NJE 

BIVALNIH 
PROSTOROV  
(Olimje) 

Navajajo se na vzdrževanje reda v 
svojih sobah in pakiranje prtljage pred 
odhodom iz šole v naravi. 

5 maj/junij 
2023 

N. Skuk Razrednik 
učitelji 

spremljevalci 

 

4.c Novoletna 

krasitev in 
izdelava 
okraskov 

Spoznajo možnosti ponovne uporabe 

različnih materialov. Urijo ročne 
spretnosti. 

5 december 2023 Maša Rojc  / 

4.c Elektrika Izdelajo preprost električni krog. 

Spoznavajo prevodnike in izolatorje 
električnega toka. 

5 maj 2023 Maša Rojc 

 

 / 

4.c Vodarna 
Brestovica in 

črpališče 
Klariči 

Ogled črpališča in vodarne.  5 maj 2023 Lidija Uršič Maša Rojc in 
spremljevalci 

prevoz 

4.c Vzdrževanje 
in čiščenje 

prostorov 

Navajajo se na vzdrževanje reda v 
svojih sobah in pakiranje prtljage pred 

odhodom iz šole v naravi. 

5 junij 2023 Tanja Mljač Maša Rojc  / 

5.c Zakaj piha 
veter 

Načrtujejo, izdelajo in preskusijo 
napravo za merjenje vetra. 

Zgradijo in preskusijo delovanje naprav, 
ki jih poganja veter. 

5 november 2022 Nataša Adam Emil Velikanje / 



 5.c Obdelava 
papirnih 
gradiv in 

stiroporja 

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij 
ter pripomočkov za njihovo obdelavo. 
Spoznavajo organizacijo dela, delovnega 

mesta, pravil varnega dela. 
Razvijajo ročne spretnosti. 
Spoznavajo različne vrste in kakovosti  

papirja. 
Spoznavajo izdelke iz papirja. 

5 december 2022 Nataša Adam / / 

5.c Izdelki iz 
odpadnega 

materiala 
(lesena ptičja 
hišica) 

Razvijajo motorične spretnosti. 
Navajajo se na uporabo različnih 

pripomočkov. Skrbijo za lastno varnost 
in varnost drugih 

  

5 marec 2023 Zunanji 
sodelavci 

Nataša Adam / 

5. c Iz starega 

novo 
Šivanje torb, 
blazin 

Prepoznavajo oblike, namembnost in 

lastnosti oblačil nekoč in danes. 
Razvijajo (skicirajo) model torbe, 
mošnjička ali vrečke za telefon, ki jo 

bodo izdelali iz odpadnega materiala. 
Izdelajo preprosto torbo in jo orkasijo 
po lastni želji. 

Pravilno zašijejo gumb. 

5  Marec 2023 Nataša Adam CUEV Strunjan  

  


