OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
za učence, ki želijo več
2021/2022

23. Ekskurzija na Cerkniško polje in ogled Križne jame
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

maj ali junij 2022, sobotna celodnevna ekskurzija; obvezne predhodne priprave
učenci 5. in 6. razreda
Cerkniško jezero je eno najbolj znanih presihajočih jezer na svetu. Skriva veliko zanimivosti, zgodb in
skrivnosti. 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.
Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole
prevoz, vstopnine (program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

24. Astronomski vikend
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

18. 3. do 20. 3. 2022 (od petka do nedelje)
učenci 5. razreda
Vesolje nas vedno navdušuje. Na tridnevnem programu bomo aktivno spoznavali osnovne pojme
astronomije, planete našega osončja, zvezde in podobno. Na delavnicah boste učenci aktivni, seveda pa
bomo opazovali tudi nočno nebo. Kar nekaj časa bo tudi za druženje in kakšno športno aktivnost.
Tevž Globokar in drugi delavci šole in učitelji CŠOD Medved, spremljevalci učitelji naše šole
nastanitev in prehrana v domu CŠOD Medved (Medvedje Brdo), prevoz (cca. 75 EUR), program bo delno
sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

25. Na kolo za Kolesarčka Osnovne šole Mengeš
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:
Drugo:

3 sobotni izleti s kolesi (jeseni in spomladi)
učenci 6. do 9. razreda
Za vse ljubitelje kolesarjenja z nekaj kolesarske kondicije Učenci, ki se bodo udeležili vseh treh, bodo
prejeli Kolesarčka OŠ Mengeš. Dolžino izleta prilagodimo starosti učencev in njihovim izkušnjam (30 km, 40
km, 50 km).
Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole
brezplačno oz. plačilo prevoza (v primeru, da ne štartamo v Mengšu) in morebitni drugi stroški programa
Ustrezno kolo, obvezna kolesarska oprema; nekaj kolesarske kondicije.

26. Vikend delavnice za najstnike: Jaz v svetu čustev
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

po dogovoru, petek in sobota, učenci prespijo v šoli
učenci 6. in 7. razreda
Koliko čustev je v nas! Pa jih res poznaš in prepoznaš? Jih znaš obvladovati sebi v prid?
Če bi rad raziskoval svoja čustva, pridi na izkustvene delavnice, kjer bomo preko različnih aktivnosti
spoznavali sebe, barvali kamenčke občutij, izdelali svoj življenjski trak in premagali negativna doživetja, na
katera naletimo v življenju, si ogledali film Vrvež v moji glavi in se pogovorili o vsebini filma ter se prijetno
najstniško družili.
Nives Zelenjak, Irma Tratnik
brezplačno

27. Medkulturno je KULturno
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

Po pouku, po dogovoru, 2 uri (enkrat od oktobra do marca).
Učenci 5. do 9. razreda.
Že veš kaj je medkulturnost? Kako si to ti razlagaš? Vabljeni čisto vsi, ki vas zanima medkulturnost, o
medkulturnosti že kaj vese ali pa ne veste čisto nič, da skupaj delimo izkušnje o kulturi, napišemo in si med
seboj delimo različne recepte, ki so značilni za kraje od koder prihajamo, si delimo običaje in šege,
ustvarjamo na medkulturen način in tako polepšamo ter obogatimo šolo, da postane še bolj medKULturna.
Nina Kržič, Duša Strnad, Vanja Abram.
brezplačno

Predstavljamo dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo za učence, ki ste radovedni, se radi učite,
družite in spoznate kaj novega ter ste si za to pripravljeni vzeti tudi čas. V obogatitvene dejavnosti se lahko vključite
vsi učenci, ki vas določena dejavnost zanima in ste pripravljeni aktivno sodelovati, se udeležiti morebitnih priprav in
podobno.
Izvedbe bomo prilagodili razmeram v zvezi s Covid-19. Pri izvajanju dejavnosti bomo upoštevali priporočila
NIJZ, od česar bo tudi odvisno, če bo posamezna dejavnost izvedena.
Na dejavnosti se je potrebno prijaviti.
Ne pozabi razredniku oddati prijavnice do srede, 8. 9. 2021.
Izvedli bomo dejavnosti, za katere bo dovolj zanimanja.

1. ZOO Ljubljana, odpravljanje predsodkov, ogrožene živali
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

2. Gremo na koncert
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:
Drugo:

3 popoldanska srečanja v šoli
učenci od 7. do 9. razreda
Del angleške tradicije je čaj ob petih. Si ga privoščimo ob klepetu v angleščini z zanimivimi gosti?
Tatjana Knežević
brezplačno

29. The Great British Cooking / kuhamo po angleško
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

popoldan, po dogovoru
učenci 8. in 9. razreda
Bogata zgodovina Velike Britanije se odraža tudi v manj poznani a prav tako bogati in zanimivi prehrani, kjer
se prepleta britansko izročilo z barvitimi vplivi nekdanjih oddaljenih kolonij. Podali se bomo na kulinarično
potovanje. Skupaj bomo kuhali, pokušali jedi in se pogovarjali po angleško. Skozi zabavo in hrano se bomo
učili novih receptov, besednega zaklada, ter se zbližali z raznolikimi kulturami angleško govorečega sveta.
Tatjana Knežević, Martin Turjak in drugi strokovni delavci šole
brezplačno

Mengeš, september 2021

predvidoma 2 predstavi, v poznih popoldanskih urah, v različnih kulturnih ustanovah v Ljubljani in bližnji okolici
učenci, 6. do 9. razreda
Za vse ljubitelje glasbeno scenskih predstav, ki so primerne za najstnike.
Nataša Banko
prevoz, vstopnica (program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)
Izvedeno bo, če bodo razmere dopuščale, učence bomo sproti obveščali

3. Slaščičarsko popoldne
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

predvidoma novembra 2021, v popoldanskem času
učenci 5. razreda
Posvetili se bomo pripravi in peki slaščic, ki so jih pekle naše babice in prababice. Primerjali bomo način peke nekoč
in danes. Seveda bomo spekli tudi nekaj slaščic in se posvetili načinu postrežbe in shranjevanju.
Jana Dolenc, Zala Rožanec
brezplačno

4. Različnost bogati – druženje z vrstniki Osnovne šole Roje
Čas:
Kdo:
Kaj:

28. Tea at Five
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

maj 2022
učenci 7. do 9. razreda
Na številnih dogodivščinah delavci ZOO v sodelovanju s študenti biologije pripravijo informacije o ogroženih živalih, ki
jih imajo v ZOO. Ogledali si boste lahko različne stvari kot so lobanje, dlaka in odtise. Ob živalih v ogradah boste od
blizu spoznavali številne živali, od mikroskopsko majhnih organizmov, pa do stonog, pijavk, izopodnih rakov, vodnih
bolh in vodnih hroščev. Udeležili se boste še delavnice odpravljanja strahov in predsodkov do kač, pajkov in žuželk, ki
so po številu predsodkov do živali na prvem mestu v Sloveniji.
Vesna Katarinčič in drugi strokovni delavci šole v sodelovanju z ZOO
prevoz, vstopnina (program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

Izvajalci:
Stroški:

po pouku, po dogovoru
učenci 5. do 7. razreda
Obisk vrstnikov v sosednji šoli, pri katerih pouk poteka ustvarjalno, izkustveno in nasmejano. Preko druženja z vrstniki,
predstavitve in ogleda šole bi izkusili delček življenja in dela v šoli s prilagojenim programom in spoznali, da nas
različnost bogati
Nives Zelenjak in drugi strokovni delavci šole
brezplačno

5. Življenje slepih in slabovidnih oseb; na svet gledam drugače kot ti
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

po dogovoru (predvidoma 15. 10. na mednarodni dan bele palice po pouku)
učenci 6. do 9. razreda
Na mednarodni dan bele palice se bomo za en dan poskusil/a postaviti v kožo slepe osebe. S pomočjo belih palic se
bomo sprehodili po šoli, obiskali bomo knjižnico in se poskusili čim bolj vživeti v svet slepih ter znajti v okolici, ki jo že
dobro poznamo, le z enim dodatnim izzivom. Se ti zdi, da lahko prehodiš šolo in jo pomagaš narediti slepim bolj
prijazno?
Maja Sadovnik, Nina Kržič in drugi strokovni delavci šole v sodelovanju zunanjim gostom
brezplačno

14. Po zdravje med rož'ce na Veliko planino
6. Ogled čistilne naprave Domžale (Študa)
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

april 2022, popoldan
učenci 7. do 9. razreda
Učenci si boste ogledali kratek film o delovanju Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik ter si z osebjem po
skupinah ogledali procese čiščenja odpadne vode, tisti najbolj radovedni pa si boste lahko pogledali tudi pod
mikroskopom zanimive stvari.
Jana Dolenc, Marija Otoničar in drugi strokovni delavci šole
prevoz

7. Naravoslovno popoldne
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

predvidoma februarja 2022, v popoldanskem času
učenci 5. do 9. razreda
V šoli bomo pripravili nekaj naravoslovnih delavnic, na katerih boste lahko učenci aktivno sodelovali in se pri tem
neobremenjeno zabavali in hkrati učili. Potrudili se bomo pripraviti zanimiva predavanja oz. delavnice s področja
naravoslovja, ki jih bodo vodili priznani strokovnjaki in učitelji naše šole. Na ogled bo tudi nekaj vaših domačih
ljubljenčkov, od zajčkov do kuščarjev… Zanimivo bo.
Marija Otoničar, Metka Trobec, Eva Benedičič in drugi strokovni delavci šole
brezplačno

8. Noč v šolski knjižnici
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:
Ostalo:

od petka popoldne do sobote dopoldne, predvidoma aprila 2022
učenci 5. razreda
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...
Mojca Ulaga, Doroteja Šporn
brezplačno
priporočamo spalno vrečo

9. Abonma Ivan - kulturni abonma za mlade od 11. do 15. leta, Cankarjev dom Ljubljana
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

učenci od 6. do 9.. razreda
opera za otroke Deček, ki je prehitro rasel, gledališka predstava Dečki Pavlove ulice, razstava stripovskih del
Damijana Stepančiča Pod svobodnim soncem, pripovedovalsko-glasbena predstava Bratovščina Sinjega galeba,
filmska projekcija Volkovi Los Lobos in najbolj komičen krimič Super reva
Mateja Osredkar
36 EUR za celotni abonma in dodatno še stroški prevoza z avtobusom v Ljubljano

10. Delavnice za najstnike – debate in izkustvene dejavnosti na teme, ob katerih se
družimo in rastemo
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

po pouku, po dogovoru, od oktobra do maja
učenci 7. do 9. razreda
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, odločanje za poklic… Potem si pravi najstnik za našo skupino in
ponedeljki bodo nasmejani, sproščeni in prijateljsko obarvani!
Nives Zelenjak
brezplačno

11. Plezanje v naravni steni
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

2 soboti, jeseni in spomladi
učenci 6. do 9. razreda
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.
Andrej Lah in zunanji sodelavci z ustrezno licenco. Opremo si bo možno izposoditi pri izvajalcu
prevoz

12. Po ferati na goro
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

sobota, jeseni ali spomladi
učenci 6. do 9. razreda
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!!
Andrej Lah in zunanji sodelavci z ustrezno licenco. Opremo si bo možno izposoditi pri izvajalcu
prevoz, program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

13. Planinski izleti
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

2 soboti, jeseni in spomladi
učenci 6. do 9. razreda
Odpravili se bomo na zanimiva planinska izleta. Planinski izleti niso samo hoja v hrib ter nabiranje kondicije in moči,
so tudi čas za druženje, dobro voljo, skrb za zdrav življenjski slog. Pred vsakim izletom bo obvezna priprava na
dejavnost.
Andrej Lah in drugi strokovni delavci šole, v sodelovanju s PD Janez Trdina Mengeš
prevoz, program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

sobota, maj ali junij 2022
učenci 6. do 9. razreda
Z gondolo se bomo povzpeli na znamenito Veliko planino, kjer bomo v čudoviti naravi in ob vodstvu izkušene
zeliščarke spoznali skrivnosti številnih zdravilnih rastlin, ki jih najdemo na naši znani kraški planoti. Naučili se
bomo tudi, kako in za kaj jih uporabljamo.
Urška Petek in drugi strokovni delavci šole
prevoz, nihalka, program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

15. Dramska predstava v angleškem jeziku
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

popoldne med tednom
učenci 7. do 9. razreda
Razumevanje angleškega jezika boste lahko preizkusili na gledališki predstavi ali muzikalu za mlade v
angleškem jeziku. Obvezne priprave na dodatnem pouku,.
učiteljice angleščine
prevoz, vstopnica (program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

16. Movie Buffs ali Nori na film
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalka:
Stroški:

predvidoma 3 filmi v popoldanskem času
učenci 8. in 9. razreda
Za učence z zelo dobrim znanjem angleščine, ki imajo radi filme ter se radi po samem ogledu lotevajo
pogovora/pisanja/risanja... o različnih temah. Ves program bo potekal izključno v angleščini. Izvedba v šoli.
Maja Mezgec Kristan
brezplačno

17. Likovna delavnica
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

predvidoma januar 2022 (petek popoldne in sobota dopoldne v istem vikendu)
učenci 6. do 9. razreda
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.
Samo Zelko in člani Likovnega društva Mengeš
brezplačno

18. Športni vikend v domu CŠOD Bohinj
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

1. do 3. oktober 2021 (od petka do nedelje)
učenci 6. do 9. razreda
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, morda
veslanje... Veliko časa bo tudi za druženje in sprostitev.
Petra Berdajs in drugi strokovni delavci šole
cca. 75 EUR: nastanitev in prehrana v domu CŠOD Bohinj, kopanje v bazenu, prevoz, spremstvo učiteljev
(program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

19. Smučarska sobota
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

sobota, januar do marec
učenci 7. do 9. razreda
Smučanje na enem od slovenskih smučišč.
Petra Berdajs in drugi strokovni delavci šole
prevoz, smučarska karta, kosilo

20. Filmska vzgoja
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

po dogovoru, predvidoma 5 popoldanskih srečanj od oktobra do maja
učenci 6. in 7. razreda
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.
Mojca Ulaga, Nives Zelenjak in drugi strokovni delavci šole
ogledi filmov v šoli brezplačno; v kinu (Kinodvor, KD Franca Bernika) stroški vstopnice in prevoza

21. Noč poezije v šolski knjižnici
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalka:
Stroški:

od petka popoldan do sobote zjutraj v dveh terminih (december: 6. in 7. razred; januar: 8. in 9. razred)
učenci 6. do 9. razreda
Druženje ob prebiranju in poslušanju poezije je prav posebno estetsko doživetje. Pogovor o in ob pesmih pa vas
bo tistega mrzlega zimskega večera v šolski knjižnici ogrel in zagrel za poezijo.
Doroteja Šporn
brezplačno

22. Ekskurzija v Prekmurje z obiskom doživljajskega parka Expano
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

sobotna ekskurzija, maj/junij 2022
učenci 7. do 9. razreda
Prekmurje je gričevnato-ravninska pokrajina, ki pa je mnogim premalo poznana. Ogledali si bomo doživljajski
park Expano, ki nas bo s pomočjo interaktivnih vsebin popeljal skozi »pomurski prostor in čas«. Čas za
sprostitev bomo izkoristili ob Soboškem jezeru, ki leži tik ob doživljajskem parku. Tam se nahaja tudi velik gibalni
park, kjer boste lahko preizkusili svoje motorične spretnosti.
Anja Zof in drugi strokovni delavci šole
prevoz, vstopnine in kosila (program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

