
Predlog NADSTANDARDNIH STORITEV OŠ GRADEC  v šolskem letu 
2019/2020 

 
1. Ekskurzije v tujino: 

 Berlin ali Munchen 
 London z Oxfordom ali Brightonom 

 3-dnevna ekskurzija v Rim 
 Erasmus+ (7 dni v Romuniji) 

 
2. Šola v naravi: 

 Plavalni tečaj za 3.r 

 Bivanje v naravi—CŠOD Dom Medved za 4.r 
 Letna šola v naravi—Žusterna Koper za 5.r 
 Zimska šola v naravi—Kope za 6.r 
 Bivanje v naravi—CŠOD Dom Soča za 7.r 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Čebelica 

 Vikend za nadarjene—CŠOD Dom Trilobit 
Vsa omenjena bivanja v naravi predstavljajo za šolo nadstandardne storitve. Cena letne 
šole v naravi presega sredstva, ki jih dobimo od MIZŠ. Cena zimske šole v naravi 
presega sredstva, ki jih prejmemo od Občine Litija. Za plavalni tečaj MIZŠ nameni za 
vsakega učenca 16,48 €, s katerim pokrijemo stroške najema bazena. Starši plačajo 
prevoz učencev do bazena in nazaj. Ostale dejavnosti niso del obveznega programa 
osnovne šole in so ponujene v celoti kot nadstandardne dejavnosti. 
 
3. Delo z nadarjenimi učenci – vsebine bodo ponujene tudi vsem ostalim 

učencem: 

 Rafting (8 in 9. razred). 
 Obisk olimpijskega muzeja v Ljubljani in predstavitev sodobnega športa – 

rugby (od 5. do 9. razreda). 

 Ogled 35. slovenskega knjižnega sejma (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Noč pod zvezdami (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 

 Obeležitev 80-letnice 1. risanke Tom&Jerry: Puss gets the boot (dejavnost je 
namenjena le učencem 5. razredov, tudi POŠ). 

 Sejem narava-zdravje (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ Vače). 

 Obisk dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani (od 6. do 9. razreda, POŠ 
Vače). 

 Naravoslovni vikend »Raziskovalec sem« na POŠ Vače (učenci druge triade). 
 Obisk vodomčeve učilnice v Grosupljem (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 
 Vikend za nadarjene – Obnovljivi viri energije. 
 Glasbena kompozicija 
 Ogled operne predstave Snežna kraljica. 
 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih). 

 Trening socialnih veščin. 
 Tečaj retorike (8. in 9. razred). 
 Ogled Vojaškega muzeja Pivka in Vojaškega muzeja Tabor-Lokev (od 7. do 9. 

razreda, tudi POŠ Vače). 

 Projekt »Aktivno državljanstvo« (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 


