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

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 

 »Pogumno skupaj v lepši jutri« 
 

Okvirni program projektnih dni Pogum  
 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  
Kako dvigniti kvaliteto življenja učencev in občanov lokalne skupnosti v tako 

drugačnih časih? 
 

O izvajanju dejavnosti obvestijo učence razredniki. 

 
 

DAN 
 

DEJAVNOSTI 
 

 
20. 10. 
sreda 

 
športni dan 

 

 
Športni dan – pohod z izzivi. 
 
Pohod se izvede po navodilih učiteljev športa.  
 

Malica za zraven, kosilo ob vrnitvi v šolo (9. razred ta dan nima kosila).  

 

Delo v šoli: zaključevanje klopi, izdelanih na Start Up vikendu in njihova 

postavitev: Vučić, Šumer 

 
21. 10. 
četrtek  

 
 

na realizacijo 
pouka 

 

 
V vseh razredih učenci izvajajo svoje dejavnosti, načrtovane na 
tehniškem dnevu 4. 10. 2021.  
 
Ta dan imajo učenci projektne dejavnosti v času od 8.20 do 12.50 (2. – 6. 
ura), ure pa gredo na realizacijo pouka. Odvijajo se tudi vse ostale dejavnosti 
(zjutraj in po pouku), kosilo po normalnem urniku. 
  

Razredniki oz. nadomestni razredniki se z ostalimi učitelji v oddelku 
predhodno dogovorijo o izvedbi (skupno načrtovanje). 
Malica in kosilo je po rednem urniku.  
 
Mentorici - izvajalki: Mateja Rutnik, Tjaša Vošinek PROSTOR: knjižnica 
 
6. razred: MCOBISS 
8.20 – 9.20      6. a 
9.20 – 10.20    6. b  
 
7. razred. – 9. razred: e-knjiga, BIBLOS, spletna stran,… 
(uresničevanje načela razvijanja digitalne pismenosti) 
10.30 – 11.15     7. b  
11.15 – 12.00     7. a 



 
 

 
Medgeneracijska dejavnost – sodelovanje z MČ: 
 
9.00 do 12.00:  
 
SLIKARSKA DELAVNICA:           - zunanja mentorica: Nada Zidarič 
                                                       - naš mentor: Vlado Vučić 
(dvorišče šole ali trim) 
 
LITERARNA DELAVNICA:          - zunanja mentorica: Breda Pugelj 
                                                      - naša mentorica: Mojca Andrej 
(učilnica SLJ 2) 
 
DELAVNICA ROČNIH DEL:        - zunanja mentorica: Irena Kranjc 
                                                     - naša mentorica: Anka Vidmar 
(učilnica BIO) 
 
ZGODOVINSKO TURISTIČNA DELAVNICA:  
                                                          - več zunanjih mentorjev: Desanka 
Goličnik, Ivan Gorjup, Klemen Bedenik 
                                                           - naša mentorica: Natalija Carmona 
(učilnica ZGO) 
 
Jernej Strmecki zbira dokaze dela (fotografiranje, video posnetki). 

 
22. 10. 
petek 

 
kulturni dan 

 

 
V vseh razredih učenci izvajajo svoje dejavnosti, načrtovane na 
tehniškem dnevu 4. 10. 2021. 
 
Razredniki oz. nadomestni razredniki se z ostalimi učitelji v oddelku 
predhodno dogovorijo o izvedbi (skupno načrtovanje). 
 
Malica je po urniku. Kosilo je za učence 1. – 5. razred po urniku, 6. – 9. 
razred pa po naslednjem razporedu: 
6. razred: 13.00 
7. razred: 13.10 
8. razred:13.20 
9. razred: 13.30 
 
Mentorici - izvajalki: Mateja Rutnik, Tjaša Vošinek PROSTOR: knjižnica 
 
8. razred: e-knjiga, BIBLOS, spletna stran,… 
(uresničevanje načela razvijanja digitalne pismenosti) 
9.10 – 9.55    8. a 
10.15 – 11.00  8. b  
 
9. razred: e-knjiga, BIBLOS, spletna stran,… 
(uresničevanje načela razvijanja digitalne pismenosti) 
11.05 – 11.50    9. a  
11.55 – 12.40    9. b  
 
 



 
 

11.00 Komemoracija ob spomeniku padlim športnikom: 4. a in 4. b 
 
10.00 do 12.00:  
 
LITERARNA DELAVNICA:                      - zunanja mentorica: Breda Pugelj 
                                                                  - naša mentorica: Mojca Andrej 
(učilnica SLJ 2) 
 
DELAVNICA ROČNIH DEL:                     - zunanja mentorica: Irena Kranjc 
                                               
(učilnica BIO) 
 
ZGODOVINSKO TURISTIČNA DELAVNICA:  
                                                             - več zunanjih mentorjev: Desanka 
Goličnik, Ivan Gorjup, Klemen Bedenik 
                                                             - naša mentorica: Natalija Carmona 
(TRIM) 
 
Ta dan pridejo na hospitacije v spremstvu predstavnika Zavoda za šolstvo 
vodje implementacijskih šol v projektu Pogum, in sicer od 10.00 do 14.00 ure. 
 
18.00 SKLEPNA PREDSTAVITVENA PRIREDITEV: nastopajoči naši učenci 
in člani MČ.  
Prireditev vodita: Zdenka Križanič in Ajda Sobočan. 
Predstavitev svojih dejavnosti ostalim učencem ali staršem in občanom 
mestne četrti. Prireditev vodi učenka/učenec s pomočjo predstavnika mestne 
četrti, ki je tudi vez do zunanjih obiskovalcev 
 
Po prireditvi kratko družabno srečanje z gosti. 

 
Vse dni od 

srede do petka 
po razporedu 

 
 

Na predmetni stopnji se odvijajo dejavnosti v knjižnici: kako si naložiti e-
knjigo in  
6. razred: MCOBISS 
7. razred. – 9. razred: e-knjiga, BIBLOS, spletna stran,… 
(uresničevanje načela razvijanja digitalne pismenosti) 

 Dnevi dejavnosti potekajo 5 šolskih ur, tj. od 8. 20 do 12.50 oziroma po 
razporedu. 

spremljevalni 
program 

 
dejavnosti 

SKUPAJ 
GIBAMO 

V  
AKTIVNI JUTRI 

GIBALNA JUTRA NA NAŠEM DVORIŠČU ZA otroke in STANOVALCE 
NAŠE MČ – vsak dan (razen srede) od 7.30 do 8.00  
PON: OTROŠKA GIBALNICA HOP-HOP  
TOR: TELOVADBA TISOČ GIBOV 
SRE: 
DOPOLDNE ŠPORTNI DAN (POHODNIŠTVO);  
POPOLDNE PRIDRUŽITEV VEČERNEMU POHODU NA OKOLIŠKE HRIBE 
ob 18.00 (MOM)  
ČET: CHI GONG  
PET: RITMIČNA GIMNASTIKA – DŠRG BRANIK 
 
Več zunanjih mentorjev in naš mentor: Jernej Strmecki 



 
 

 
fotografiranje 

Učenec fotograf bo »fotografsko« spremljal dejavnosti, jih sproti urejal in 
pripravljal material za šolsko spletno stran. 

 
snemanje - film 

Učenec snemalec bo snemal dejavnosti in iz posnetkov ustvaril film, ki ga 
bomo predstavili na konferenci ob zaključku petletnega projekta.  

 
novinarstvo 

Učenca novinarja bosta zapisovala potek dejavnosti in dogodkov, pripravljala 
napovedi dogodkov in skrbela za »odmeve« dogajanja na šoli in izven nje. 

medgeneracijske 
dejavnosti 

 

Te dejavnosti načrtujejo in izvajajo učenci s šolskimi in zunanjimi 

mentorji: 

literarne, likovne, ročnodelske, športne in družboslovne (vodenje po 

znamenitostih naše mestne četrti) delavnice. 

Načrtovanje in organizacija dejavnosti, delavnice, prireditve za starše in 

občane lokalne skupnosti. 

Naši mentorji: Mojca Andrej, Vlado Vučić, Jernej Strmecki, Natalija 

Carmona, Božena Krivec. 

Zunanji mentorji so aktivni člani naše MČ. 

  

 
 
Namen in cilji projektnih dni 
 
1. NAMENI UČENJA – OSMISLIMO: 
 
Kot mestna šola smo imeli malo priložnosti, da bi v večji meri sodelovali z lokalno 

skupnostjo in se vključevali v program mestne občine  (mestna četrt, MOM), zato smo 

se tokrat pogumno odločili, da si te priložnosti ustvarimo sami. Šola kot središče 

skupnosti bo soustvarjala program za občane lokalne skupnosti, aktivnosti, kjer bodo 

aktivni ustvarjalci občani mestne četrti in občine skupaj z našimi učenci in mentorji.  

Sodelovanje z lokalno skupnostjo in razvijanje pozitivnega odnosa do le-te izhaja iz 

izkušnje, da je življenje zaradi Covida 19 med občani omejeno in za nekatere, 

predvsem starejše, osamljeno. Z načrtovanimi aktivnostmi želimo z učenci omogočiti 

ljudem kvalitetnejše življenje in jih opolnomočiti, osrečiti in jim vliti novo upanje v boljše 

življenje, jim pokazati, da nam je mar zanje, kar je tudi za nas, naše učence, 

pomemben del vseživljenjskega učenja. Delovali bomo pod sloganom »Pogumno 

skupaj v lepši jutri«. 

Razvojne prioritete šole so sodelovanje z lokalno skupnostjo in hkrati prispevek h 

kvalitetnejšemu življenju naših občanov. Vsak oddelek, učitelj s svojimi učenci in starši, 

bo prispeval k temu po svoje, čeprav bodo dejavnosti okvirno poenotene (določen 

program, aktivnosti, naveza na MČ – mestna četrt Koroška vrata in MOM). Znotraj le-

teh pa se bodo razvijale vse kompetence podjetnosti, vključno z vsemi sodobnimi 

pristopi k pouku (FS) in zavedanjem, da ustvarjamo spodbudno in varno učno okolje, 

ki bo postalo tudi središče lokalne skupnosti.  

 

 

 



 
 

2. CILJI (kaj želimo, da bi učenci zmogli ob koncu projekta – katere pod-kompetence 
naj bi imeli razvite oz. stremimo k razvoju le-teh): 
 

 Usvojene veščine (sodelovanje, povezovanje, ustvarjalnost, motivacija) v sklopu 

vključevanja učencev v lokalno skupnost.  

 Prevzemanje odgovornosti za lastno dvigovanje kvalitete življenja kot skrb in 

razvijanje empatije za druge (aktivno medgeneracijsko sodelovanje). 

 Sposobnost in odgovornost za aktivno sodelovanje pri doseganju skupnega cilja.  

 Načrtovanje – organizacija delavnic, dejavnosti in aktivnosti za povezovanje z 

drugimi. 

 Etično in trajnostno mišljenje - odnos do šolskega prostora, do naravnega okolja 

zunaj šolskega prostora, hkrati pa ohranjanje kulturne dediščine.  

 Omogočanje spreminjanja osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja. 

 

3. NAČELA (ki jim sledimo in kateremu od načel dajemo še posebej prednost):  

 Načelo spoštovanja in vključevanja v raznolika področja delovanja (v šoli in v 

življenju) 

 Načelo vključevanja šole v okolje 

 Načelo sodelovanja in timskega dela 

 Načelo medgeneracijske pravičnosti in solidarnosti 

Tim Pogum 

  



 
 

Program MOM SREDA, 20. 10. 2021: Nočni razgledi nad mestom 

 
 
SPODNJA POSTAJA VZPENJAČE – TRIKOTNA JASA 
Izhodiščna točka 1: Spodnja postaja vzpenjače 
Izhodiščna točka 2: Gasilski dom Razvanje, Razvanjska cesta 22 
Končna točka: koča na Trikotni jasi 
Prižig kresa ob 20:10 
Koncert skupine Akustični orgazem 
 
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK – LOVSKI DOM MALEČNIK 
Izhodiščna točka: Osnovna šola Malečnik, Malečnik 61 
Končna točka: Lovski dom Malečnik, Celestrina 30 
Prižig kresa ob 20:10 
Stojnice z lokalnimi ponudniki 
nastop harmonikašev društva Svoboda iz Pobrežja 
 
KAMNICA – URBAN 
Izhodiščna točka 1: Kulturni dom Kamnica 
Izhodiščna točka 2: parkirišče pri Lovski koči (100m od odcepa Urban-Rošpoh) 
Končna lokacija: Vinotoč Jošt 
Prižig kresa ob 20:10, 
Stojnica Vinotoča Jošt 
Nastop vokalne skupine KUD Urban 
 
MESTNI PARK – PIRAMIDA 
Izhodiščna točka: paviljon v Mestnem parku 
Končna lokacija: Piramida 
Prižig svetlobnih snopov ob 20:10 
Koncert EMKEJ z DJ-jem 
 
OBRAČALIŠČE MERANOVO – POSESTVO MERANOVO 
Izhodiščna točka: Obračališče na Meranovem, Vrhov dol 12, Limbuš 
Končna točka: Posestvo Meranovo, Vrhov dol 14, Limbuš 
Prižig kresa ob 20:10 
Koncert Zorana Predina in Danila Ženka 
Odhod iz izhodiščnih točk bo ob 18:00. 
 
 
 
MO Maribor bo poskrbela za naglavne lučke. 
 
Mariborski vodovod pa za pitno vodo, ki si jo bodo pohodniki lahko napolnili v svoje 
steklenice. 


