Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem
v osnovnih šolah.

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR

Vorančev festival Pogum
Okvirni program projektnega tedna Pogum,
7. 10. - 11. 10. 2019

DAN

7. 10.
ponedeljek
kulturni dan

DEJAVNOSTI
3 šolske ure:
• uvod v teden: socialne igre
• učenci razmišljajo o doživljanju dogodkov pod in nad črto. Ob
tem spoznajo eno od osmih odličnosti v življenju –
ODGOVORNOST.
2 šolski uri:
•

•

8. 10.
torek
športni dan

ta dan razvijajo tudi kompetence podjetnosti Ideje in
priložnosti, zato načrtujejo dejavnosti za cel teden s ciljem,
kako se predstaviti zadnji dan staršem.
iskanje priložnosti, načrtovanje dejavnosti za cel teden,
nastavljanje kriterijev uspešnosti.

V vseh razredih učenci izvajajo svoje načrtovane dejavnosti.
Medtem se odvijajo športne aktivnosti na Braniku v Lukni na temo
Izziv. Na aktivnost se odpravijo 15 min pred začetkom, spremstvo
je v razporedu učiteljev.
1. VIO: 9.00 – 10.15
2. VIO: 10.30 – 11.45
3. VIO: 12.00 – 13.00

9. 10.
sreda

(1. – 3. razred)
(4. – 6. razred)
(7. – 9. razred)

Ta dan se odvijajo vse jutranje dejavnosti in dejavnosti po pouku
po urniku. Glede ur dan poteka po urniku.
V vseh razredih učenci izvajajo svoje aktivnosti.

Ta dan pridejo na hospitacije v spremstvu predstavnika Zavoda za
šolstvo vodje aktivov implementacijskih šol v projektu Pogum, in
sicer od 10.00 do 14.00 ure.

10. 10.
četrtek

Ta dan se odvijajo vse jutranje dejavnosti in dejavnosti po pouku
po urniku. Glede ur dan poteka po urniku.
V vseh razredih učenci izvajajo svoje aktivnosti.

11. 10.
petek

Dopoldan: še zadnje priprave in generalka za predstavitev
staršem. Učenci na predmetni stopnji pridejo v šolo ob 10.00 (na
malico) in imajo dejavnosti do 12.50 oz. po dogovoru s svojimi
učitelji. Na razredni stopnji pridejo učenci v šolo ob 8.20.

tehniški dan

Popoldan: Dan druženja in gibanja vseh generacij
od 16.00 do 20.00.
Otvoritev v avli ob 16.00 uri.
Predstavitve v razredih za razredno stopnjo: 16.15 – 18.00
Predstavitve v razredih za predmetno stopnjo: 18.00 – 20.00

spremljevalni
program
fotografiranje
novinarstvo

literarni
prispevki za
Samorastnike
Prežihov
lonec

dejavnosti
Učenec fotograf bo cel teden »fotografsko« spremljal dejavnosti,
jih sproti urejal in pripravljal material za šolsko spletno stran.
Učenca novinarja bosta zapisovala potek dejavnosti in dogodkov,
pripravljala napovedi dogodkov in skrbela za »odmeve« dogajanja
na šoli in izven nje.
Odgovorna urednika literarnega glasila Samorastniki (Pogumni
Samorastniki) bosta v ponedeljek šla v vsak razred, kjer bosta
navdušila vsaj enega (ali dva) učenca za literarni prispevek na
temo Pogum. Po prispevke bosta prišla v četrtek, saj bodo del
otvoritvenega programa v petek na festivalu.
Vsi obiskovalci festivala (učenci, učitelji, starši in zunanji
obiskovalci, soustvarjalci festivala) bodo deležni pogostitve z že
tradicionalno hrano Dneva druženja, S Prežihovim loncem.

Dneva dejavnosti (ponedeljek in torek) potekata 5 šolskih ur, tj. od 8. 20 do 12.50.
V sredo in četrtek imajo učenci dejavnosti v času, kot bi sicer imeli ure po urniku. Ta
dva dneva se tudi odvijajo vse ostale dejavnosti (zjutraj in po pouku), kosilo po
normalnem urniku.
Petek je Vorančev festival Pogum in ima poseben urnik.
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Urnik malice in kosila

MALICA: kot običajno, ko je pouk.

KOSILO: učenci 1. – 5. razreda imajo kosilo po urniku, razen:
3. in 4. skupina (2. razredi) imajo kosilo vsak dan ob 12.10;
7., 8., in 9. skupina imajo kosilo v dneh, ko je na urniku med 12.30 in 12.50 med
13.00 in 13.30 z učiteljem, ki je takrat prisoten v oddelku – skupini.
KOSILO: učenci 6. – 9. razreda:
Učitelji zaključujete projektne dejavnosti med 12.30 in 12.50 in pospremite učence na
kosilo ter ostanete z njimi do 12.55.

