
NOVIČNIK 14
Spletna učilnica ŠS Razredni pouk

Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

Likovni natečaj
SOUSTVARJAMO IGRO
SVETLOBE
Stran 1

Zaključena konferenca
Stran 1

Sodelov@alnica
Stran 2

KONFERENCA
SOUSTVARJAMO
RAZREDNI POUK
JE ZA NAMI. 

18. marec 2022

Seminarji, priročnik
Stran 2

Svetloba in njene barve nas razveseljuje na vsakem koraku, v likovnih
delih so jih ujeli učenci razredne stopnje osnovnih šol na likovnem

natečaju »Soustvarjamo igro svetlobe«, ki je potekal v okviru konference
za razredni pouk »Soustvarjamo razredni pouk« 15. in 16. marca 2022.

 

Jaz in moja senca
 Aleksander Kramer, 1. r.

Učiteljica Polona Antloga, OŠ Petrovče   

Vesolje 
Evelina Prelog Ambrožič, 3.r.

Učiteljica Maja Bencek, OŠ Gorišnica

Čarobna lučka 
Nina Štancar, 4. r.

Učiteljica Anita Gaberšček, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Posnetki in gradiva bodo v
najkrajšem možnem času
dostopni na spletni strani
konference
https://rp2022.zrss.si, do
katere pa lahko dostopate
tudi iz Sodelov@lnice
Razredni pouk. 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://rp2022.zrss.si/
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021


SODELOV@LNICA RAZREDNI POUK
NOVE OBJAVLJENE VSEBINE: 
Posnetek in gradivo videokonferenčne Sodelov@lnice Kaj smo in česa
nismo povedali o ocenjevanju? 

5. 4. 2022 bo izvedena videokonferenčna Sodelov@lnica na temo Učna
gradiva na razredni stopnji. Izvedle jo bodo Nada Nedeljko, Katja Lang,

Mihaela Kerin in Romana Fekonja. 
 

Prijavite se na tej povezavi. 

NOVIČNIK 14

Novice pripravljajo svetovalke področne skupine za razredni pouk. Pišete nam lahko
na naslov:  podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si

Priročnik Pouk na prostem
Priročnik je razdeljen v šest zvezkov, združenih v mapi. Gradivo vključuje dejavnosti na petih področjih: okolje,

sporazumevanje, matematika, umetnost in igra na prostem. Dejavnosti so zasnovane tako, da spodbujajo vrstniško
sodelovanje, gibanje in igro. Učenec razvija znanja in veščine z izkušnjami v neposrednem okolju: v dejavnosti je aktivno

vključen, saj mu na prostem ponudimo miselne izzive, ki ga pripeljejo do povezovanja znanja, odkrivanja novega in
raziskovanja novih vprašanj. Dejavnostim so priloženi učni listi, kartice z izzivi ter orodja za samovrednotenje.

 
Predstavitveni posnetek: https://video.arnes.si/api/asset/d5wfrbbdm9dd/play.mp4

Naročilo: https://www.zrss.si/izdelek/pouk-na-prostem-prirocnik-za-uciteljice-in-ucitelje-razrednega-pouk/

Seminar Pouk na prostem
 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV - POUK NA PROSTEM NA RAZREDNI STOPNJI
Izvedba: 3. junij 2022, Maribor

Seminar je brez kotizacije.
Prijave v KATISU

 
 
 
 

KONFERENCA
TRAJNOSTNA
MOBILNOST

23. 3. 2022, Laško

V marcu in aprilu poteka vsakoletna akcija nakupa strokovne literature
po znižanih cenah. Cene priročnikov so znižane tudi do - 80 %. Celotno
ponudbo si poglejte v Knjigarnici na naši spletni strani. 
Teden umetnosti - več na tej povezavi. 

INFORMACIJE OD TU IN TAM: 

 
 

Ob velikih prizadevanjih in želji "da se zgodi", vas učiteljica Polona Legvart vabi  k ogledu
spletnega mesta https://radiberemo.eu/, v podporo pripravam na Tekmovanje v

znanju slovenščine - Mehurčki.

https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=349998
https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=349998
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqGTjATSXDGLuhFhzanT4TNhasv5ob7OqY6TfzWAlZMT5sw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqGTjATSXDGLuhFhzanT4TNhasv5ob7OqY6TfzWAlZMT5sw/viewform
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https://www.zrss.si/kategorija-izdelka/prirocniki/
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