
Predlog NADSTANDARDNIH STORITEV OŠ GRADEC  v šolskem letu 
2021/2022 

 
1. Ekskurzije v tujino: 

 Salzburg (21. 9.): ekskurzija je namenjena učencem od 7. do 9. razreda, ki 
obiskujejo IP NI in za bolj radovedne (nadarjene) učence. 

 London z Oxfordom ali Brightonom: ekskurzija je namenjena učencem devetih 
razredov MŠ in POŠ Vače (marec 2022) 

 Erasmus+ (7 dni v Romuniji)-izmenjava je namenjena učencem, ki sodelujejo 
v projektu Skupnosti, ki podpirajo mlade (sodelovanje z Društvom Lojtra) 

 
2. Šola v naravi: 

 Plavalni tečaj za učence 2.r (bazen v OŠ Šmartno pri Litiji) 

 Naravoslovni tabor Rakitna za 4.r 
 Plavalni tečaj za učence 4.r (bazen v OŠ Šmartno pri Litiji) 
 Letna šola v naravi—Žusterna Koper 
 Zimska šola v naravi—Krvavec 
 Bivanje v naravi—CŠOD Bohinj za 7.r 
 CŠOD Dom Vojsko za učence z DSP 

 CŠOD Dom Radenci za nadarjene učence 
 Naravoslovni vikend– Vače za učence 2. triade 
 Robinzonska noč za učence POŠ Kresnice, POŠ Jevnica ter 1. triade MŠ 
 Hotič se igra za učence POŠ Hotič 

Vsa omenjena bivanja v naravi in ekskurzije v tujino 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: 
 Rrafting (8. in 9. razred) 

 Tekaška delavnica (od 5. do 9. razreda) 
 Merry monopoly (od 1. do 9. razreda, tudi POŠ) 
 Astronomska opazovanja (od 6. do 9. razreda) 
 Večer z Urošem Kuzmanom, ko je matematika lahko zabavna (od 6. do 9. 

razreda, tudi POŠ) 

 Naravoslovni vikend na POŠ Vače (od 4. do 6 razreda, tudi POŠ) 
 Poletna šola logike (od 6. do 9. razreda, tudi POŠ) 
 Naravoslovni vikend CŠOD Radenci (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ) 

 Raziskovalna naloga (8. in 9. razred) 
 Tekmovanje ob dnevu števila PI (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ) 
 Snemanje v studiu (od 6. do 9. razreda) 
 Kompozicijska delavnica (7. in 8. razred) 
 Ogled musikala (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ) 

 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih) 



 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 100-letnici odkritja Tutankamonove grobnice (od 6. do 9. razreda, 
tudi POŠ) 

 Projekt »Radovedni Valvasor« (od 6. do 9. razreda) 
 Tečaj retorike (od 7. do 9. razreda) 
 Krožek za razmišljanje (od 6. do 9. razreda) 

 Popri – podjetništvo 
 Aktivno državljanstvo (8. in 9. razred, tudi POŠ) 
 Projekt »Skupnosti, ki podpirajo mlade« (8. in 9. razred) 


