
Predlog NADSTANDARDNIH STORITEV OŠ GRADEC  v šolskem letu 
2020/2021 

 
1. Ekskurzije v tujino: 

 Ekskurzija v nemško govorečo deželo 
 London z Oxfordom ali Brightonom 

 Skupnosti, ki podpirajo mlade (7 dni v Romuniji) 
 
2. Šola v naravi: 

 Plavalni tečaj–OŠ Šmartno pri Litiji za 3.r 
 Bivanje v naravi s plavalnim tečajem—CŠOD Cerkno za 4.r 

 Letna šola v naravi—Žusterna Koper za 5.r 
 Zimska šola v naravi—Krvavec za 6.r 
 Bivanje v naravi—CŠOD Dom Vojsko za 7.r 
 Spoznajmo in povežimo se—CŠOD Dom Vojsko 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Prvine za učence predmetne stopnje MŠ 

 Morska raziskovanja in potepanja (za nadarjene)—CŠOD Dom Breženka 
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) 
 Merry monopoly (od 1. do 9. razreda, tudi POŠ) 
 Na olimpiado! (4. in 5. razred, tudi POŠ) 

 Nočno opazovanje neba s pripovedovanjem zgodb in grške mitologije (od 6. 
do 9. razreda, tudi POŠ) 

 Mladi kuharji (od 6. do 9. razreda) 
 Naravoslovni vikend na POŠ Vače (od 4. do 6. razreda, tudi POŠ) 
 Poletna šola logike (od 6. do 9. razreda, tudi POŠ) 
 Tekmovanje ob dnevu števila pi (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ Vače 
 Mladi vrtnarji (od 6. do 9. razreda) 
 Snemanje v studiu (od 6. do 9. razreda) 

 Glasba v samostojni Sloveniji (8. in 9. razred) 
 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih) 
 Trening socialnih veščin (od 6. do 9. razreda). 
 Male sive celice (za 6. do 9. razreda) 
 Spoznajmo svet gluhih - osnove slovenskega znakovnega jezika (od 6. do 9. 

razreda) 
 Zgodovinska ekskurzija v Bolnico Franjo in ogled Bevkove domačije (od 6. do 

9. razreda, tudi POŠ) 
 Projekt ob 30 letnici Osamosvojitve Slovenije (od 6. do 9. razreda) 
 Krožek za razmišljanje (od 6. do 9. razreda) 

 Aktivno državljanstvo (8. in 9. razred, tudi POŠ) 


