
POROČILO O TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

14. 5. 2012    ob 14.00      

POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA (Lea Ekart) 

Učenke  7. b razreda, Nika Lorber, Maja Unuk, Sara Truntič in Ana Auda, so v 

ponedeljek obiskale Dom starejših Idila v Vukovskem Dolu.  S starostniki so 

dokončale poslikavo in okrasitev vazic, ki so jih skupaj izdelali na prejšnji 

ustvarjalni delavnici. Medgeneracijsko druženje, ki ga letošnje šolsko leto 

prakticiramo, je obogatitev tako za starostnike v domu kot za naše učence. 

 

 
 

 



 
 

 

15.5.2012  ob 10.30-12.25 

SPREJEM DRUGOŠOLCEV MED MLADE ČLANE RDEČEGA KRIŽA (Lea Vernik) 

Spoznali smo delovanje organizacije Rdečega križa ter pokazali, kako lahko sami 

pomagamo sebi, sočloveku in naravi. Letošnje šolsko leto smo se odločili za zbiranje 

zvezkov, katere smo na dan sprejema podarili predstavnici krajevne organizacije 

Rdečega križa Pesnica, ga. Veri Frajzman. S podaritvijo zvezkov smo pokazali, da 

smo solidarni in pripravljeni pomagat. Sprejem smo zaključili s podelitvijo izkaznic in 

pogostitvijo v šolski kuhinji. 

 

17. 5. 2012  ob 16.00-18.20      

KULTURNI UTRIP (Božena Arnejčič, Alenka Truntič) 

Letošnji kulturni utrip šole smo obogatili s predstavami prijateljske šole iz Gornjih 

Petrovcev. V bogatem kulturnem programu so se s svojimi predstavami predstavili:  

gostujoči gledališčniki iz Gornjih Petrovcev, lutkovno-glasbeni krožek OŠ Pesnica, 

gledališki krožek vrtec Pesnica, gledališki krožek OŠ Pesnica in mladi 

instrumentalisti iz OŠ Pesnica.  

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

18. 5. 2012   ob 15.30-17.00   

ŠPORTNI POPOLDAN (Učitelji OPB-ja) 

Športni popoldan smo preživeli v družbi staršev in otrok iz OPB. Najprej smo se 

razgibali, nato pa se je začelo zares. Oblikovali smo štiri ekipe, ki so se med seboj 

pomerile v hokeju in nogometu. Da bi bilo še bolj zanimivo smo se borili z dvema 

žogicama, tako pri hokeju kot tudi v nogometu. Tekma je bila zanimiva in zabavna. 

Športni popoldan smo zaključili z idejo, da ga moramo še ponoviti. 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

19.5.2012   ob 9.00-12.00 

ŠPORTNO DRUŽENJE DEVETOŠOLCEV (Gordana Rubelj, Alenka Golija, Mojca Polše in 

Matej Lubej) 

Športni dopoldan smo preživeli v družbi staršev in učencev devetih razredov. 

Najprej smo se razgibali, nato pa se je začelo zares. Oblikovali smo štiri ekipe, in 

sicer so se dekleta pomerila s svojimi mamami v dvoranskem hokeju, fantje pa so se 

preizkusili v nogometu s svojimi očeti. Izkazalo se je, da so starši dobri tekmeci, 

saj so v skupnem seštevku zmagali. Športni dopoldan smo zaključili s toplo malico. 
 


