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POŠ SVETI FLORIJAN 

Angleščina - zgodnje učenje (3. razred) NUČ JOŽICA 

Učenci na naši šoli usvajajo angleščino že od 1. razreda dalje. To učencem omogoča, da usvajajo jezik 
na sproščen, zabaven in celosten način. Vodilna metoda dela je vodena igra, skozi katero učenci urijo 
spretnost poslušanja in govornega sporočanja. V tretjem razredu pa že usvajajo nekaj bralnih in 
opismenjevalnih strategij. Angleščina je umeščena v urnik in zagotavlja kontinuiteto učenja tujega 
jezika. Učenci bodo skozi pesmi, uganke, zgodbe in dojemanje sveta skozi druga predmetna področja 
(matematika, spoznavanje okolja, šport, glasba in likovni pouk) usvajali jezik. Jezikovni vnos je bogat, 
pester in raznolik, učenci pa to znanje brez napora in dodatnih težav skladiščijo v svojem besednem 
zakladu. Učenci se v prvi triadi spoznavajo z jezikom in pridobivajo prvo tuje jezikovno izkušnjo z 
namenom, da bi kasneje sproščeno in intuitivno uporabljali tuj jezik v dani situaciji.  

Ritmika KLEMENČIČ ALENKA 

Učenci se bodo s pomočjo različnih zvrsti glasbe sprostili, razvijali pozitivne odnose med seboj, izvajali 
gibanje v ritmu ob glasbeni spremljavi, se naučili ples ter razvijali skladnost gibanja v ritmu glasbe in 
premagovanje strahu pred nastopom. S plesnimi točkami se bodo predstavili na načrtovanih in 
nenačrtovanih prireditvah v šoli in kraju. 

En-dva-tri, gibajmo se vsi HORVAT NATALIJA 

Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov 
celostni razvoj; psihični in fizični. Učenci bodo spoznali pomen gibanja za zdravje svojega telesa, zdrav 
način prehranjevanja in pridobili pozitivne navade. Izvajali bodo elementarne in tekalne igre, 
elemente gimnastične in atletske abecede, štafetne igre in se udeležili treh pohodov. Preizkusili se 
bodo v orientacijskem pohodu in športnem kvizu. Poskušali bomo vključevati tudi starše, kot 
pozitiven vzgled učencem in tako približati pomen gibanja tudi izven šolskega časa. 

Cici vesela šola HORVAT NATALIJA 

Cici Vesela šola je vsak mesec zanimiva. V njej se najdejo iskriva in zabavno poučna besedila z različnih 
področij: kultura , šport, socialno učenje, družbe, naravoslovja, tehnike… Teme bomo obdelali skupaj 
in vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri pridobljeno znanje na ciciveselošolskem dnevu. 
Otroci prejmejo pohvalo za sodelovanje. Za sodelovanje v Cici Veseli šoli ni pomembno, ali je otrok 
naročnik Cicidoja ali Cicibana. 

Ekošola kot način življenja PLEMENITAŠ TKALEC MELITA 

V okviru pouka, OPB, JUV in drugih aktivnostih (zbiralne in druge akcije, sodelovanje na natečajih…) 
je potrebno ozaveščati učence (in odrasle) glede skrbi za okolje ter prihodnosti nas vseh in bodočih 
rodov; vsako leto znova opraviti določene naloge iz nacionalnega programa Ekošola in tako potrditi 
eko zastavo; razvijati pozitivno naravnanost do okolja, v katerem živimo; pridobiti izkušnje, kako 
lahko prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

Šolska hranilnica PLEMENITAŠ TKALEC MELITA 

Učenci v sodelovanju s Hermanom lisjakom iz Banke Celje spoznavajo pomen, oblike in vrednosti 
denarja, navajajo se na skrbno ravnanje z njim, štetje in seveda  varčevanje… po svojih (družinskih) 
zmožnostih in željah imajo možnost enkrat tedensko prinašati denar v šolsko hranilnico; svoje 
prihranke lahko kadar koli dvignejo s svoje hranilne knjižice. 

 


