
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
17. Na kolo za Kolesarčka Osnovne šole Mengeš 

Čas:  3 sobotni izleti s kolesi 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj:  Za vse ljubitelje kolesarjenja bomo pripravili 3 zanimive kolesarke izlete. Tisti učenci, ki se bodo udeležili 

vseh treh, bodo prejeli Kolesarčka OŠ Mengeš (Kaj je to? Presenečenje?) Možno pa se je udeležiti tudi 
samo posameznih kolesarskih izletov. 

 Predvideni datumi izletov: 19. 9. 2015; 3. 10. 2015; maj 2016 

Izvajalci:  Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  plačilo prevoza (v primeru, da ne startamo v Mengšu) in morebitni drugi stroški programa 
Ostalo:  potrebno nekaj kolesarske kondicije, obvezna čelada, primerna oblačila in obutev; kolo, s katerim se lahko 

vozimo tudi po lepo urejenih makadamskih poteh. Hitrost vožnje in vse v zvezi z varnostjo bomo popolnoma 
prilagodili otrokom, tako da ne bo za nikogar prenaporno. Na posameznem izletu prekolesarimo od 40 do 
50 km. 

 

18. Razstave in delavnice v različnih muzejih in ustanovah v Ljubljani 
Čas:  predvidoma 3 popoldnevi ali kakšno sobotno dopoldne 
Kdo:  učenci 5. – 9. razreda 
Kaj:  Obiskali bomo nekaj zanimivih muzejskih razstav ali drugih ustanov in se udeležili delavnic, ki jih posebej 

pripravijo za učence osnovnih šol.  
Izvajalci:  strokovni delavci šole 
Stroški:  prevoz, vstopnine v muzeje (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada) 
 

19. »Za bistre glave« - vikend program 
Čas:  20. 5. do 22. 5. 2016 (od petka do nedelje) 
Kdo:  učenci 7. do 9. razreda;  
Kaj: Zabavni miselni izzivi pritegnejo veliko mladih. Imaš rad-a različne ustvarjalne dejavnosti in igre, kvize, 

uganke in podobne zavozlanke, hkrati pa se rad-a družiš s prijatelji in kaj lepega doživiš v neravnem okolju? 
Potem je to program, za katerega si moraš rezervirati datum. Meseca maja na morju v dobri družbi… 

Izvajalci:  Doroteja Šporn in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  nastanitev in prehrana v domu CŠOD Breženka (Fiesa), prevoz (cca. 65 EUR), program bo delno 

sofinanciran s sredstvi šolskega sklada 
 

20. Jedrska tehnologija, od kod in kam 
Čas:  predvidoma november 2015 
Kdo:  učenci 8. in 9. razreda 
Kaj: Obisk Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo na Institutu »Jožef Stefan« v Podgorici in predavanje o 

jedrski tehnologiji. 
Izvajalci:  Marija Otoničar 
Stroški:  vstopnina in prevoz 
 

21. To je moja glasba 
Čas:  4 srečanja od oktobra do aprila, popoldne 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj: Poslušaš zanimivo glasbo? Ti je blizu katera od legendarnih glasbenih osebnosti, skupin ali zanimiva 

glasbena zvrst? Si pripravljen-a predstaviti svojo priljubljeno glasbo učencem, ki jih to zanima? Brez težav: v 
šoli ti omogočimo prostor, dobro ozvočenje, po potrebi platno za projekcijo… Morda pa bi želel-a sodelovati 
samo kot poslušalec… 

Izvajalci:  Nataša Banko kot mentorica učencem 
Stroški:  brezplačno 

 

22. Zgodovinski dan v Krapini – obisk muzeja krapinskih neandertalcev 
Čas:  po dogovoru (sobotna ekskurzija) 
Kdo:  učenci 7. do 9. razreda 
Kaj: V sosednji Hrvaški, nedaleč od meje s Slovenijo, so v prejšnjem stoletju odkrili ostanke krapinskih 

neandertalcev, eno najpomembnejših tovrstnih najdb na svetu sploh. V Krapini je muzej, ki velja za enega 
najsodobnejših na tem območju. Obisk muzeja je posebno doživetje, saj je zbirka predstavljena moderno, 
izjemno pripovedno in všečno. Obvezno, če te zanimajo najstarejša zgodovinska obdobja in geološki razvoj 
planeta Zemlje. Obiskali bomo še čokoladnico in eno najstarejših lekarn v Evropi v Olimju. 

Izvajalci:  Ljubica Rožman, Tatjana Cevec Drolc, Metka Trobec in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  vstopnina v muzej in prevoz (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada) 
Drugo:  osebni dokument za prestop meje 

 

23. Pravljični vikend 
Čas:  predvidoma april 2016 (od petka popoldne do sobote dopoldne) 
Kdo:  učenci 4. do 6. razreda 
Kaj: Si že kdaj preživel vikend z ljudskimi pravljicami? Pa si jih že kdaj tudi pripovedoval sošolcem? Tudi zvečer? 

In si kdaj razmišljal, kako jih pripovedovati? Če še nisi, bo to lepa priložnost. 
Izvajalci:  Tatjana Knežević 
Stroški:  brezplačno 
Ostalo: priporočamo spalno vreč 

 
Ostalo: 

 
Izlet v London – za učence 8. in 9. razreda, predvidoma 4 dni, z letalom, v sodelovanju s turistično agencijo, okvirna cena bo okoli 

450 EUR. Organizacija v šoli: Anita Bezić Burger 
 
Enodnevni izlet v Legoland v Nemčiji (Günzburg, 6 ur vožnje z avtobusom v eno smer), 6. do 9. razred, v sodelovanju s turistično 
agencijo, predvidoma 28. 4. 2016 , okvirna cena med 70 in 80 EUR, bolj primerno za mlajše učence, sicer pa za vse ljubitelje lego 
kock, ne glede na starost. Organizacija v šoli: Milan Burkeljca 

 
 

 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
za učence, ki želijo več v šolskem letu 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na kratko predstavljamo dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2015/2016 pripravljamo za učence, ki so 

radovedni in se radi naučijo in spoznajo kaj novega ter so si za to pripravljeni vzeti tudi čas.  V 
obogatitvene dejavnosti se lahko vključijo vsi učenci, ki jih določena dejavnost zanima in so 

pripravljeni aktivno sodelovati, se udeležiti morebitnih priprav in podobno. 
 

Predstavljamo jih nekoliko podrobneje, da se boš lažje odločil-a, katerih bi si želel-a udeležiti. Na 
začetku šolskega leta bomo zbrali prijave, v nadaljevanju pa bomo učence podrobneje obveščali in 

podali natančnejša navodila. Izvedli bomo dejavnosti, za katere bo dovolj zanimanja. 
 

Verjamemo, da boš našel/našla kaj zanimivega zase. 
 

Na dejavnosti se je potrebno prijaviti. Ne pozabi razredniku oddati prijavnice do 7. 9. 2015. 

 
 
1. Ekskurzija v Prekmurje z obiskom doživljajskega parka Vulkanija 
 

Čas:  predvidoma 16. 4. 2016  (sobotna ekskurzija) 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj: Prekmurje, naša najbolj severovzhodna pokrajina, nam običajno nekoliko manj poznana. 
 Spoznali bomo njeno izjemno raznolikost, nekaj naravnih in kulturno – zgodovinskih znamenitosti, poskusili bomo 

katero od tipičnih prekmurskih jedi. A pozor – Prekmurje vam bo lahko tako všeč, da se boste hoteli vračati, znova in 
znova... Med drugim si bomo ogledali: doživljajski park na Goričkem (kjer bomo spoznali veliko zanimivosti o 
vulkanih), plavajoči mlin na Muri, tipično prekmursko domačijo, tropski vrt... 

Izvajalci:  Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  prevoz, vstopnine in kosilo, spremstvo učiteljev (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada) 

 
2. Popotniki pripovedujejo 
 

Čas:  predvidoma 3 popoldanska srečanja od oktobra do marca 
Kdo:  učenci 4. do 9. razreda 
Kaj: Če te zanimajo oddaljene dežele, ljudje z drugačnimi običaji, kot jih poznamo mi, če imaš rad  

potopisna predavanja v živo, pospremljena z bogatim slikovnim in filmskim materialom, če si  
popotnik (pa čeprav zaenkrat samo v srcu), te bodo prav gotovo pritegnila predavanja, ki nam  
jih bodo predstavili naši zanimivi gosti. Na predavanja bomo povabili tudi vaše starše. 

Izvajalci:  gostujoči predavatelji 
Organizacija: Tatjana Cevec Drolc 
Stroški:  brezplačno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Astronomski večer 
 

Čas:  zimska ali pomladna noč, po dogovoru  
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj: Nočno nebo, polno zvezd je vedno zanimivo za opazovanje, še posebej, če ga lahko opazuješ  

skozi močnejši teleskop.  
Izvajalci:  Jože Kosec 
Stroški:  brezplačno 
Drugo: opazovanje poteka ponoči, zato lahko traja do poznih večernih ur 

 
4. Digitalni planetarij, predavanja in delavnice o astronomiji 
 

Čas:  predvidoma novembra, v popoldanskem času  
Kdo:  učenci 4. do 9. razreda 
Kaj: V šoli bomo gostili digitalni planetarij, v katerem si bomo ogledali različne prikaze premikanja nebesnih  

teles in nekaj kratkih filmov o vesolju. Istočasno se boste lahko udeležili katerega od zanimivih predavanj o  
planetih, zvezdah, črnih luknjah, raziskovanju vesolja ipd. Če bo vreme dopuščalo, bomo s teleskopi opazovali nočno 
nebo. 

Izvajalci:  zunanji izvajalci in strokovni delavci šole 
Stroški:  brezplačno 

 
5. Noč v šolski knjižnici 
 
 Čas:  od petka popoldne do sobote dopoldne, predvidoma marec 2016 
 Kdo:  učenci 5. razreda 
 
 Kaj: Ti je kdaj padlo na misel, da bi prenočil-a v šoli? Je? 

Zdaj se ti bo želja lahko uresničila. Še posebej če se rad-a družiš z vrstniki in rad-a prebereš kakšno dobro knjigo in 
se o njej tudi rad-a pogovarjaš. Ni lepšega, kot se pogovarjati s prijatelji pozno v noč – zakaj se ne bi pogovarjali o 
zgodbah iz knjig in o knjigah... In zjutraj nas bo pričakal slasten zajtrk. In morda kakšno presenečenje... 

Izvajalci:  Mojca Ulaga, Doroteja Šporn 
Stroški:  brezplačno 
Ostalo:  priporočamo spalno vrečo 

 

6. Gledališki abonma Najst v SNG Drama 
 

Čas:               predstave bodo predvidoma ob petkih ob 18.00  (SNG Drama) 
Kdo:               učenci od 7. do 9.. razreda 

  
Kaj:               Za vse ljubitelje gledaliških predstav, ki so posebej primerne za najstnike. Na sporedu bo 5 predstav: Hotel Modra  

opica, Ana Karenina, Zarja in Svit, Valentiniada in predstava presenečenja. Po vsaki predstavi sledi voden pogovor s 
strokovnjakom o uprizoritvi.  

Izvajalci:        Nada Cotman 
Stroški:          39 EUR za celotni abonma in vsakokratni stroški prevoza z avtobusom v Ljubljano 

 

7. Delavnice za najstnike – debate in izkustvene dejavnosti na teme, ob katerih se     
    družimo in rastemo 
 

Čas: vsak ponedeljek od 14.00 do 15.30 oz. po dogovoru, od oktobra do maja  
Kdo:  učenci 7. do 9.. razreda 

  
Kaj:  Si želiš vprašati, kar te zanima in to ostane skrivnost? Rad razmišljaš na glas, izmenjuješ mnenja z vrstniki in ob tem 

spoznavaš sebe, druge in teme kot so: komunikacija, vrednote, morala, avtoriteta, odraščanje, starši, prijateljstvo, 
čustva, medosebni odnosi, sodelovanje, šola, ljubezen, spolnost, odločanje, predsodki, odvisnost, strpnost, 
samopodoba, zdravje, ustvarjalnost, prosti čas… Potem si pravi najstnik za našo skupino in ponedeljki bodo 
nasmejani, sproščeni in prijateljsko obarvani! 
 

Izvajalci:  Nives Zelenjak 
Stroški:  brezplačno 

 

8. Po ferati na goro 
 

Čas: dve jesenski soboti 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj:   Ferata (ali po slovensko zelo zahtevna pot) je običajno zelo zanimiv način kako po najkrajši,  

najbolj pestri in doživljajsko polni poti priti na vrh (ne nujno tudi visoke) gore. Seveda je potrebno  
za take užitke vložiti nekaj truda in napora, saj kot že dolgo pravijo: brez muje se še čevelj ne obuje!!  
Vendar se nam na koncu vse poplača z obrestmi  Ne verjameš? Sprejmi izziv. 

Izvajalci:  Andrej Lah in zunanji sodelavci z ustrezno licenco 
Stroški:  prevoz 
Ostalo:  Opremo si bo možno izposoditi pri izvajalcu 

 

 

9. Plezanje v naravni steni 
Čas: dve jesenski soboti 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj:   Plezanje v naravni skali v plezališču, ki je namenjeno začetnikom plezanja. Čeprav se sliši, da je težko in 

nevarno, to sploh ni res, saj lahko vsak preizkusi svoje sposobnosti ne glede na spol in starost na zelo varen in 
zanimiv način. Seveda se bodo za najboljše našle tudi zahtevnejše smeri. 

Izvajalci:  Andrej Lah in zunanji sodelavci z ustrezno licenco 
Stroški:  prevoz 
Ostalo:  Opremo si bo možno izposoditi pri izvajalcu 

 
10. Ekskurzija na Cerkniško polje in ogled Križne jame 

Čas:  predvidoma 14. 5. 2016, sobotna celodnevna ekskurzija, 
Kdo:  učenci 5. razreda 
Kaj:  Cerkniško jezero je eno najbolj znanih presihajočih jezer na svetu. Skriva veliko zanimivosti, zgodb in skrivnosti. 

En delček jih bomo spoznali na pripravah na ekskurzijo in s terenskim delom. Obiskali bomo še eno bolj 
zanimivih kraških jam pri nas, v kateri se popeljemo tudi s čolnom po podzemeljskem jezeru. Nepozabno. 

Izvajalci:  Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  prevoz, vstopnine, spremstvo učiteljev (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada) 

 
11. Dramska predstava v angleškem jeziku 

Čas:  naknadno obvestimo 
Kdo:  učenci 8. in 9. razreda 
Kaj: Če si učenec/-ka 8. ali 9. razreda že zelo dobro razumeš angleški jezik. Razumevanje jezika lahko preizkusiš na 

gledališki predstavi za mlade v angleškem jeziku. Vsako leto v Cankarjevem domu uprizorijo vsaj eno takšno 
predstavo. 

Izvajalci:  Tatjana Knežević in učiteljice angleščine 
Stroški:  prevoz, vstopnica (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada) 

 

12. Likovna delavnica  
Čas:  predvidoma januar 2016 (petek popoldne in sobota dopoldne v istem vikendu) 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj: Likovna ustvarjalnost ne pozna meja. Lahko pa svoje znanje obogatimo z izkušnjami  

ustvarjalcev, še posebej, če so to pravi likovni umetniki in člani likovnega društva.  
Ustvarjajmo skupaj z njimi. 

Izvajalci:  Lojze Kalinšek in člani Likovnega društva Mengeš 
Stroški:  brezplačno 

 

13. Likovni in fotografski tabor v Fiesi – likovno ustvarjanje, fotografija, druženje 
Čas:  16. 10. do 18. 10. 2015 (od petka do nedelje) 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda  
Kaj: Likovno ustvarjanje in fotografiranje je vedno prijetno. Še lepše pa je, če ustvarjamo v lepem okolju ob morju. Na 

tridnevnem taboru bomo pod vodstvom izkušenih mentorjev in v dobri družbi izpopolnili znanje iz likovnega 
ustvarjanja in fotografiranja. Imeli bomo tudi čas za odkrivanje lepot našega obmorskega sveta. 

Izvajalci:  Lojze Kalinšek in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  nastanitev in prehrana v domu CŠOD Breženka, prevoz (cca. 65 EUR), program bo delno sofinanciran s sredstvi 

šolskega sklada) 
 

14. Športni vikend v Planici  
Čas:  16. 10. do 18. 10. 2015 (od petka do nedelje) 
Kdo:  učenci 5. do 7. razreda;  
Kaj: V okolju, ki ponuja neomejene možnosti za športne aktivnosti, se bodo učenci lahko udeležili različnih športnih 

dejavnosti – od različnih iger z žogo, kolesarjenja, namiznega tenisa, krajših planinskih pohodov, plavanja... 
Veliko časa bo tudi za druženje, sprostitev in zabavo. 

Izvajalci:  Petra Berdajs in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  nastanitev in prehrana v domu CŠOD Planica, prevoz (cca. 65 EUR), program bo delno sofinanciran s sredstvi 

šolskega sklada 
 

15. Filmska vzgoja 
Čas:  po dogovoru, predvidoma 5 do 6 popoldanskih srečanj od oktobra do maja 
Kdo:  učenci 6. do 9. razreda 
Kaj: Zares dobrega filma nikoli ne pozabiš. Če si želiš ogledati res kvalitetne filme, o njih razmišljati in se pogovoriti z 

drugimi učenci in mentorji, potem ti ne bo žal časa, ki ga bomo namenili ogledom filmov v šoli in v kinu. Morda 
se bomo srečali tudi s katerim od filmskih ustvarjalcev.  

Izvajalci:  Mojca Ulaga, Doroteja Šporn in drugi strokovni delavci šole 
Stroški:  ogledi filmov v šoli brezplačno; v kinu (Kinodvor, KD Franca Bernika) stroški vstopnice in prevoza 
 

16. Kiparska delavnica z glino 
Čas:  po dogovoru, predvidoma 3 popoldanska srečanja 
Kdo:  učenci 5. do 9. razreda 
Kaj: Oblikovanje z  glino je poseben užitek, to ve vsak, ki je z glino že ustvarjal. Če pa ti pri tem še kdo, ki ima bogate 

izkušnje, svetuje ali ti zaupa kakšno skrivnost, pa je stvar lahko še bolj zanimiva. Presenečen-a boš, kako lepe 
stvari z gline znaš oblikovati. Ne verjameš? 

Izvajalci:  Sabina Kremžar Pančur 
Stroški:  brezplačno 
 

 
 

 
 


