
Projekti in delavnice – šolsko leto 2018 - 2019

V  skladu  s  cilji,  načrti  in  dejavnostmi,  ki  so  navedeni  v  Triletni  vzgojno-izobraževalni
ponudbi  Večstopenjske  šole  Doberdob,  predstavljamo  projekte,  ki  bodo  izpeljani  v
tekočem šolskem letu.

Dobro počutje v šoli in preprečevanje šolskega osipa 

Dejavnosti  za  promocijo,  vzdrževanje  in  vzpostavitev  fizičnega  in  psihičnega  zdravja
mladoletnikov z nudenjem posebne psihopedagoške pomoči, dejavnosti za spodbujanje
medsebojnega  spoznavanja  med  učenci,  ki  obiskujejo  različne  šole,  skrb  za  boljšo
vključitev učencev s posebnimi potrebami v razredno skupnost.

DEJAVNOSTI IZVAJALCI - UDELEŽENCI

Posvetovalno okence vse šole

Varnost na šoli vse šole

Projekti z ZSŠDI-jem: Skokica 
pleše, Skokičin vrtiljak, Med dvema 
ognjema, Jezikovni poligon
Projekt gibalnih in športnih 
dejavnosti 3S
Športni dan

vse šole

vse OŠ in NSŠ

Ustava in državljanska vzgoja
Projekt Občinska konzulta mladih 
Občine Ronke
Prometna vzgoja

Pot v šolo

vse šole
COŠ Ljubke Šorli - Romjan

vse šole,OV Barčica – Romjan,
OV Čira Čara – Sovodnje, OV 
Živ Žav - Rupa
OV Barčica – Ronke

Plavalni tečaj vsi OV 
OŠ Petra Butkoviča-Domna – 
Sovodnje in OŠ Vrh

Projekti in dejavnosti za didaktično 
kontinuiteto

vse šole

Projekt Skupaj rastemo - What‘s 
up?

vse šole

Projekt vključevanja učencev s 
posebnimi potrebami

COŠ Ljubke Šorli - Romjan

Medkulturni projekt: Mi in drugi
Medkulturna vzgoja

NSŠ
COŠ Ljubke Šorli - Romjan



Zdravstvena vzgoja NSŠ 
OV Barčica – Romjan

Dobrodelne akcije vse šole

Izrazno-jezikovno-glasbeno področje 

Projekt  upošteva  željo  staršev,  da  bi  bili  njihovi  otroci  vključeni  v  posebne  didaktične
dejavnosti,  ki  bi  izboljšale  njihove izrazno-jezikovne zmožnosti  in  vzpodbujale  otroke k
večanju ustvarjalnih zmožnosti na glasbenem področju. Predvidena je izvedba posebnih
praktičnih vaj za boljše sporočanje v slovenskem jeziku ob dejavnostih v gledaliških in
drugih izraznih delavnicah, ki jih bodo vodili in spremljali zunanji strokovnjaki. Načrtovane
so  javne  gledališke  predstave  z  nastopom  sodelujočih  učencev.  Otroci  bodo  izvajali
glasbene  utrinke,  izbirali  glasbeno  spremljavo  za  gledališke  predstave  in  izdelovali
enostavne glasbene inštrumente.  Predvideno je poslušanje glasbenih del  in  zborovsko
petje z učenci iz vseh razredov. 
V  programu  so  tečaji  za  ojačitev  poznavanja  angleškega  jezika  in  tečaji  za  razvoj
kompetenc v likovnem izražanju (nove tehnike v likovnem izražanju).
Poudariti je še treba, da se osnovna šola iz Doberdoba, ki je poimenovana po pisatelju
Prežihovemu Vorancu, v sodelovanju z Nižjo srednjo šolo, vsako leto udeležuje skupnega
srečanja  »Prežihovcev«  s  predstavniki  petih  istoimenskih  šol  v  Sloveniji  in  eno  iz
zamejstva, OŠ iz Doline pri Trstu. Običajno se  tema, obravnavana na srečanjih, dotika
vprašanja  miru  in  solidarnosti  med  učenci,  ki  izhajajo  iz  različnih  okolij.  Omenjene
dejavnosti bodo podrobneje predstavljene z raznimi objavami in kratkimi posnetki, ki jih
bodo pripravili učenci sami.

DEJAVNOSTI IZVAJALCI - UDELEŽENCI

Bralna vzgoja, Bralna značka in 
obisk knjižnic

vse šole

Ogled gledaliških predstav Goriški 
vrtiljak
Ogled dveh gledaliških predstav

vsi OV in vse OŠ

NSŠ

Tečaj angleškega jezika
Utrjevanje sporočanja v angleščini 
s profesorji maternega jezika
Delavnica angleškega jezika

vsi OV 
NSŠ

 Projekt 1, 2, 3 – svet v 
rimah se vrti

 Eko beri (društvo Planet 
Zemlja)

 Pomahajmo v svet

OV Čira Čara – Sovodnje 

 Pomahajmo v svet
 Jaz berem, ker…

OV Čriček - Doberdob



 Kar slišim, pozabim. Kar 
vidim, si zapomnim. Kar 
naredim, razumem.

OV Barčica - Ronke

 Raziskujemo Zemljo
 Vsakoletni projekti: “Letni 

časi”, “Naši prazniki”, 
“Prometna vzgoja”, 
“Zdravstvena vzgoja”

 Veseli živ-žav
 Igrajmo se z besedami 

(PON)

OV Barčica - Romjan

 Na zdravje!
 Spoznavajmo znanost

OV Živ Žav - Vrh

Delavnica ročnih spretnosti COŠ L. Šorli - Romjan
NSŠ

Likovno-umetniška delavnica

Božični laboratorij 

OŠ L. Šorli - Romjan
OŠ Vrh
NSŠ
OV Barčica – Ronke

Glasbena/ plesna delavnica vsi OV 

COŠ Ljubka Šorli - Romjan, 

OŠ Petra Butkoviča-Domna – 
NSŠ

Področje raznih vzgoj (znanstveno-matematična vzgoja, tehnološka vzgoja)  

Projekt predvideva poglabljanje matematičnega znanja na osnovnih šolah in v nižji srednji
šoli. Načrtovano je sodelovanje učencev na mednarodnem matematičnem tekmovanju.
Poleg tega je predviden tečaj šaha za učence osnovne in nižje srednje šole. Tudi na tem
področju bodo učenci sodelovali na lokalnih in državnih tekmovanjih.

DEJAVNOSTI IZVAJALCI - UDELEŽENCI
Tehnično svetovanje za 
informatiko
Tečaji informatike

vse šole
vse OŠ
NSŠ

Varno po internetu NSŠ



Tekmovanje v znanju matematike 
Matematični kenguru/Vegovo 
tekmovanje

OŠ, NSŠ

Šah
COŠ Ljubke Šorli - Romjan

Projekt okoljske vzgoje ISA
Čistimo svet

vse šole
COŠ Ljubke Šorli - Romjan

Projekt sajenja dreves
COŠ Ljubke. Šorli – Romjan

Poganjki projektov OŠ Petra Butkoviča-Domna – 
Sovodnje

PROJEKT PON/FESR 2014-2020  

S pristopom k Projektu PON/FESR 2014-2020, ki  na osnovi  ministrskih razpisov nudi
državnim  šolskim  institucijam  možnost,  da  si  pridobijo  potrebna  sredstva,  zato  da
vzpostavijo oziroma obogatijo digitalno infrastrukturo, tako na ravni mreže kot opreme, si
bo  šola  lahko  bistveno  obogatila  digitalno  opremo  in  tako  omogočila  vrsto  novih
inovativnih pristopov na ravni didaktične metodologije. Projekti nudijo možnost obogatitve
in nadgradnje vzgojno-izobraževalne ponudbe na številnih področjih.

Razne prireditve

Med  šolskim  letom  se  učenci  ob  številnih  priložnostih  predstavijo  staršem  z  raznimi
gledališkimi prireditvami. Navadno so to božičnice in prireditve ob zaključku šolskega leta.
Ustaljena je tudi navada, da se počasti slovenski kulturni praznik. 

DEJAVNOSTI IZVAJALCI - UDELEŽENCI
Slovenski kulturni praznik vse šole

Praznovanje rojstnih dnevov vsi OV 

Božičnica
 vse šole

Miklavževanje
vsi OV in OŠ

Pustovanje vse šole



Pomladni praznik
OV Čira Čara - Sovodnje

Proslava ob dnevu osvoboditve
OŠ Prežihovega Voranca – 
Doberdob, OŠ Petra Butkoviča-
Domna – Sovodnje in NSŠ

Zaključna prireditev vse šole
 

f) Vodeni obiski in poučni izleti 

Resnično  prenovljena  šola,  ki  bi  dejansko  postala  osnovno  sredstvo  za  civilno  in
demokratično družbo,  ne  more  obstajati  ločeno od družbene,  kulturne in  gospodarske
stvarnosti.
Vodeni  obiski  in  poučni  izleti  spodbujajo  socializacijo  in  predstavljajo  sredstvo  za
povezovanje šolske izkušnje z  zunanjim okoljem.  Predpostavljajo ustrezno predhodno
didaktično  načrtovanje  že  od  začetka  šolskega  leta  v  okviru  posameznih  razrednih,
medrazrednih  in  medsekcijskih  svetov  z  namenom,  da  dopolnijo  običajne  šolske
dejavnosti in pripravo učencev.
Vzgojni in didaktični cilji so usmerjeni v razvijanje sposobnosti sodelovanja pri kulturnih,
državljanskih in družbenih vrednotah. Ti cilji so:

 razumeti samega sebe in obnašati se do drugih na prijateljski in solidaren način:
preživeti  skupaj   ves  dan  predstavlja  socializacijsko  izkušnjo,  ki  spodbuja
samostojnost in čut za odgovornost,

 spoznavati in preučevati različna okolja,
 spodbujati in razvijati dovzetnost in zanimanje za okolje,
 pridobiti si sredstva in metode raziskovanja,
 obogatiti vsebine, ki so bile že obravnavane v šoli, ter jih preveriti z neposrednim

stikom z arheološkimi, pisnimi in umetniškimi viri, ki ponazarjajo razvoj človeka v
raznih obdobjih njegove civilizacije, 

 obogatiti in poglobiti z neposrednim preverjanjem vsebine in problematike, ki so jih
učenci že srečali med učenjem raznih predmetov.

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI
 Šola v naravi 4. in 5. razred vseh OŠ 

vsi razredi NSŠ 
 Izlet v Ljubljano 5. razred vseh OŠ

 Ekskurzije v bližnjo okolico
 Izlet v spomladanskem času

Otroški vrtec Barčica v 
Romjanu

 Ekskurzije v bližnjo okolico
 Obisk občinske knjižnice v Ronkah

Otroški vrtec Barčica v Ronkah

 Obisk Kinemaxa
 Obisk Feiglove knjižnice

Otroški vrtec Čriček

 Ekskurzije v bližnjo okolico Otroški vrtec Živ Žav



 Obisk občinske knjižnice v Sovodnjah
 Ekskurzije v bližnjo okolico
 Obisk občinske knjižnice v Sovodnjah

Otroški vrtec Čira Čara

 Ekskurzija v sodelovanju z OŠ Sovodnje;
 zlet na sneg v mesecu februarju

Osnovna šola Vrh

 Ekskurzije v bližnjo okolico
 Izlet v Maransko laguno (vsi razredi)
 Ogled sinagoge, srbsko in grško 

pravoslavne cerkve ter cerkve sv. Antona 
v Trstu (5.r.)

 Ogled nekaterih cerkva v Gorici: sinagoga,
cerkev sv. Ignacija, stolnica (4.r.)

 Obisk Feiglove knjižnice (3., 4., 5. r.)
 Obisk paleontološkega najdišča v 

Ribiškem naselju in delavnica o fosilih (3., 
4., 5. r.)

 Obisk občine v Doberdobu (5.r.)

Osnovna šola Prežihovega 
Voranca

 Ekskurzije v bližnjo okolico
 Celodnevni izlet v Bazovico in dolino 

Glinščice
 Obisk knjižnice
 Glasbena matineja v organizaciji tržiškega 

gledališča
 Izlet v Trst
 Celodnevni izlet v Oglej
 Izlet v Gorico

Celodnevna osnovna šola 
Ljubke Šorli v Romjanu

 Obisk pokopališča
 Šolski izlet v Trst/ Naravni rezervat Cona
 Obiskovanje sovodenjske knjižnice
 Obisk vrtcev Čira čara in Živ žav
 Obisk Feiglove knjižnice v Gorici
 Ekskurzija v Znanstveni imaginarij v Grljan

ali v akvarij v Trst
 Ogled didaktične kmetije
 Obisk sadovnjaka
 Obisk ladjedelniškega muzeja v Tržiču
 Obisk NSŠ
 Proslavitev 25. aprila v Gabrjah (nastop)

Osnovna šola Petra Butkoviča 
–Domna v Sovodnjah

 Obisk Feiglove knjižnice (1. in 2.r.)
 Izlet po gradovih (1.r.)
 Izlet v Padovo (2.r.)
 Obisk muzeja 1.svetovne vojne v Gorici 

(3.r.)
 Obisk višješolskega centra (3.r.)
 Izlet v Trst (3.r.)
 Izlet v Ljubljano (3.r.)

NSŠ



g) Športne in kulturne prireditve

Naša  Večstopenjska  šola  sodeluje  pri  številnih  pobudah  športnega,  kulturnega  in
okoljskega značaja, ki jih organizirajo krajevne ustanove in društva, pogosto tudi sama
spodbuja in organizira prireditve, ki vključujejo učence, starše, učitelje, javne zavode in
druge ustanove. Kot  resnično odprta šola se zaveda, da ima poglavitno vlogo v procesu
izobraževanja in usmerjanja učencev.

h) Seznam šolskih dejavnosti

DEJAVNOSTI
IZVAJALCI

UDELEŽENCI
 Skupna prireditev v sodelovanju z OŠ Butkovič-Domen
 Priložnostni obojestranski obiski v sodelovanju z OŠ 

Butkovič-Domen
 Prikaz učne ure v sodelovanju z OŠ Butkovič-Domen
 Miklavževanje
 Božičnica
 Dan slovenske kulture
 Pustovanje
 Zaključna prireditev
 Bralna Značka
 Ogled gledaliških predstav Gledališki vrtiljak
 Tečaj angleškega jezika
 Glasbeno – ritmični tečaj
 Obisk sovodenjske knjižnice

Otroški vrtec 
Čira Čara v 
Sovodnjah

 Gledališče “Mali polžek”
 Tečaj plavanja
 Mesečni obiski sovodenjske knjižnice
 Izlet na kmetijo Devetak
 Tečaj angleščine
 Božičnica
 Zaključna prireditev
 Plesna delavnica*
 Glasbena delavnica*
 Sodelovanje na srečanju “Scienza under 18”
 Gibalna vzgoja

Otroški vrtec 
Živ Žav na Vrhu

 Natečaj Planet Zemlja prijazen vrtec (Eko beri)
 Tečaj plavanja
 Gledališče
 Obisk Feiglove knjižnice
 Obisk Kinemaxa
 Božičnica in delavnica
 Zaključna prireditev
 Didaktični izleti
 Kontinuiteta šola-vrtec
 Tečaj angleščine

Otroški vrtec
 Čriček v 
Doberdobu



 Muzikoterapija
 Gibalna vzgoja
 Sodelovanje z “Isontina Ambiente” – okoljska vzgoja

 Tečaj plavanja
 Tečaj angleškega jezika
 Gledališki abonma “Mali polžek”
 Bralna značka
 Krajši izleti v bližnjo okolico
 Miklavževanje
 Božičnica
 Pustovanje
 Sodelovanje na priložnostnih kulturnih pobudah in natečajih
 Zaključna prireditev

Otroški vrtec 
Barčica v 
Romjanu

 Veselo v šolo
 Bralna Značka
 Plavalni tečaj
 Prometna vzgoja z redarko
 Radi se gibamo
 Tečaj angleškega jezika 
 Gledališki abonma “Mali polžek”
 Obisk in sodelovanje z ronško knjižnico
 Plesna delavnica
 Miklavževanje
 Božična delavnica
 Dan slovenske kulture
 Pustovanje
 Zaključna prireditev
 Sodelovanje na priložnostnih kulturnih pobudah in natečajih
 Krajši izleti v bližnjo okolico
 Sodelovanje na razstavi jaslic in velikonočnih pirhov na 

Sveti Gori (Slo)

Otroški vrtec 
Barčica v Ronkah

VSI RAZREDI
 Predstavitev glasbil v sodelovanju z Glasbeno matico
 Otvoritev parkirišča
 Obisk pokopališča
 Miklavževanje v sodelovanju s Kulturnim društvom
 Krašenje božičnega drevesca
 Božična voščila
 Delavnice za prireditev
 Proslavitev slovenskega kulturnega praznika
 Pustovanje
 Matematični kenguru
 Šolska prireditev
 Šolski izlet v Trst/ Naravni rezervat Cona
 Športni dan
 Bralna značka

Osnovna šola 
Petra Butkoviča –
Domna 
v Sovodnjah



 Gledališki vrtiljak
 Obiskovanje sovodenjske knjižnice
 Plesno-gledališka delavnica
 Znanstvena delavnica
 Filmska vzgoja
 Znanost Under 18 v Tržiču (za nekatere razrede)
 Zdrava malica
 Zbiranje plastičnih zamaškov v dobrodelne namene

1. razred
 Obisk vrtcev Čira čara in Živ žav
 Obisk Feiglove knjižnice v Gorici
 Dan odprtih vrat
 Koncert za šole
 Ekskurzija v Znanstveni imaginarij v Grljan ali v akvarij v

Trst
2. razred

 Obisk Feiglove knjižnice v Gorici
 Koncert za šole
 Ogled didaktične kmetije
 Obisk sadovnjaka
 Poganjki projektov

3. razred
 Koncert za šole

4. razred
 Šola v naravi
 Obisk ladjedelniškega muzeja v Tržiču
 Koncert za šole

5. razred
 Šola v naravi
 Obisk Nižje srednje šole
 Priprava jaslic
 Poganjki projektov-jaslice
 Koncert za šole
 Izlet v Ljubljano
 Prometna vzgoja
 Proslavitev 25. aprila v Gabrjah (nastop)
 Obisk ladjedelniškega muzeja v Tržiču
 Likovni natečaj

 Bralna značka
 Športni dan
 Matematični kenguru
 Ogled gledaliških predstav v sklopu abonmaja Mali in veliki 

polžek
 Mesečni obiski Bibliobusa iz Nove Gorice
 Povezava vrtec – šola  (likovne delavnice ob priliki ogleda 

gledaliških predstav, skupne malice …)
 Povezava osnovna šola – nižja srednja šola: učne ure na 

NSŠ (5.r.) 

Osnovna šola 
Prežihovega 
Voranca 
v Doberdobu



 Obeležitev Svetovnega dneva spomina na žrtve 
holokavsta: ogled filma ali delavnica (5.r.)

 Dan slovenske kulture (interna prireditev v obliki delavnic, 
odprtih razredov...)

 Božičnica  v sodelovanju z glasbenima šolama E. Komel in 
Glasbena matica

 Izlet v Maransko laguno (vsi razredi)
 Izlet v Ljubljano (5.razred)
 Zeleni teden v domu Cerkno (4., 5.r.)
 Ogled sinagoge, srbske in grške pravoslavne cerkve ter 

cerkve sv. Antona v Trstu (5.r.)
 Ogled nekaterih cerkva v Gorici: sinagoga, cerkev sv. 

Ignacija, stolnica (4.r.)
 Obisk Feiglove knjižnice (3., 4. , 5. r.  in 1., 2.r.)
 Obisk paleontološkega najdišča v Ribiškem naselju  in 

delavnica o fosilih (3., 4., 5. r.)
 Obisk občine v Doberdobu (5.r.)
 Športna prireditev Skokica pleše (3., 4., 5.r.)
 Obisk pokopališča ob dnevu vseh mrtvih (1. november)
 Dobrodelna akcija (zbiranje zamaškov)
 Sodelovanje s krajevnimi društvi
 Morebitna sodelovanja na priložnostnih pobudah, 

manifestacijah in natečajih

 Sodelovanje z OV Živ Žav;
 Obisk NSŠ »I. Trinko« (5. razred);
 Obisk občinske knjižnice;
 Obisk knjižnice v Novi Gorici;
 obisk knjižnice v Gorici ob dnevu slovenske kulture;
 Obisk gledališča (gledališki abonma Veliki polžek);
 Obisk pokopališča;
 Bralna značka;
 Športni dan;
 Športna prireditev Skokica pleše (3., 4., 5.r.)
 Matematični kenguru
 Delavnica s Hišo poskusov z Nove Gorice
 Šola v naravi za učence 4. in 5. razreda od 10. 12. 2018 do 

14. 12. 2018 (Dom Vojsko);
 Ekskurzija v sodelovanju z OŠ Sovodnje;
 Ekskurzija v Ljubljano in Postojnsko jamo za učence 5. 

razreda v mesecu maju;
 Izlet na sneg v mesecu februarju.

Osnovna šola 
na Vrhu

 Učenje učenja (3., 4.,5. r)
 Glasbena vzgoja (2.,3.,4.,5. r)
 Ti veljaš - krepitev samopodobe in dobrega počutja  

(2.,3.,4.,5. r)
 Šahovski krožek  (2.,3.,4.,5. r)
 Likovni krožek  (2.,3.,4.,5. r)

Osnovna šola 
Ljubke Šorli v 
Romjanu



 Kvačkanje  (2.,3.,4.,5. r)
 Kleklanje v sodelovanju z društvom Jadro  (2.,3.,4.,5. r)
 Miklavževanje
 Božičnica
 Dan slovenske kulture
 Dan spomina
 Pustno rajanje
 Športni dan
 Zaključna prireditev

Gledališče (vsi razredi)

1. razred:
 Celodnevni izlet v Bazovico in dolino Glinščice 
 Sprehod v bližnjo okolico
 Ogled in obisk ronške knjižnice
 Izlet na kmetijo v Cerovlje
 Kontinuiteta vrtec-šola

2. razred:
 Celodnevni izlet v Bazovico in dolino Glinščice 
 Ogled in obisk ronške knjižnice
 Bralne urice: spoznavanje mladinske književnosti 

3. razred:
 Obisk knjižnice
 Sprehodi

4. razred:
 Glasbeni matine v organizaciji tržiškega gledališča
 Teden v naravi
 Izlet v Trst

5. razred
 Teden v naravi
 Celodnevni izlet v Oglej
 Izlet v Gorico
 Izlet v Ljubljano

 Obisk Bibliobusa
 Bralna značka
 Vegovo tekmovanje
 Zdravstvena vzgoja
 Medkulturnost
 Božičnica
 Zaključna prireditev
 Dan spomina
 Dan slovenske kulture
 Sodelovanje na proslavi ob 25. aprilu
 Prežihovci
 Sodelovanje s poštno policijo (Varni internet)
 Športna tekmovanja
 Usmerjanje

Nižja srednja 
šola - Doberdob



 Sodelovanje na radijski oddaji “Vsevedneži”
 Delavnice v 2.štirimesečju
 Pouk v angleščini CLIL  z učiteljem maternega jezika
 Sodelovanje pri priložnostnih pobudah


