OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
Karunova ulica 14 a
1000 Ljubljana
tel: 01 283 35 64
fax: 01 283 37 46
URL: www.ostrnovo.si

Ljubljana, 9. 5. 2019

DAN DEJAVNOSTI ( 6. in 8. razred)
»Spoznavamo poklice«

OBVESTILO

(št.: ____________)

1. TERMIN IZVEDBE:
Ponedeljek, 13. 5. 2019 (6. a, 6. b, 6. c, 8. a, 8. b, 8. c)
Dan dejavnosti bo trajal 5 šolskih ur. Prve štiri ure bodo trajale 30 minut, zadnja, 5. šolska ura
pa 45 minut.

2. IZVAJALCI: učitelji in sodelujoči starši oz. drugi obiskovalci
Koordinatorka: Natalija Plajnšek
Sodelujoči učitelji: Tina Korent, Filipe de Almeida, Merita Korenica, Maja Marinč, Saša
Božovič, Karin Paškulin, Sonja Tratnik, Barbara Ogrin, študentka Mojca Šubic, Tanja Kerec
Lovenjak
Tehnična pomoč (projekcije): Robertina Dugar

3. ORGANIZACIJA DELA:

Vsi učenci 6. in 8. razreda bodo prve štiri šolske ure razvrščeni v 5 mešanih skupin: A, B, C,
D, E (6. in 8. razred), ki so razvidne iz seznamov v prilogi. Vsaka skupina bo poslušala
predstavitve treh poklicev.
Zadnjo šolsko uro bodo učenci razporejeni v 6 mešanih skupin (6. in 8. razred) in bodo tudi
zamenjali učilnice. Te skupine so sestavljene na sledeči način: 6a + 8a (2 skupini), 6b + 8b (2
skupini) in 6c + 8c (2 skupini). Naloga učencev zadnjo šolsko uro bo, da na kratko drug
drugemu predstavijo zanimivosti iz vseh poklicev, ki so jih slišali (kaj je tisto, kar jim je najbolj
ostalo v spominu, kaj jim je bilo zanimivo in jih je pritegnilo…).

Potek in naloge:
Uvodni del:
10.15 – 10.30
 učitelji učence seznanijo z organizacijo dela na ta dan;
 učence se seznani z informacijo, kateri poklici se bodo predstavljali v njihovi
skupini;
 vsak učenec dobi delovni list, s pomočjo katerega bo spremljal predstavitve in si
zapisal osnovne informacije, ki so se mu zdele zanimive, pomembne, nove…
 učenci pred predstavitvami na delovni list zapišejo nekaj vprašanj, na katera bi
želeli odgovore izvajalcev predstavitev (o vprašanjih lahko razmišljajo skupaj, s
pomočjo učiteljev);
 nekaterim predstavitvam se bodo pridružili še učenci 4. b razreda, ki so obravnavali
različne poklice.
2., 3. in 4. šolska ura:
 predstavitve poklicev
5. šolska ura:
 učenci drug drugemu predstavijo poklice, ki so jih slišali v različnih skupinah

Razporeditev skupin: 1. do 4. šolska ura (priloga 1: tabela in seznami)

Razporeditev skupin: 5. šolska ura (priloga 2: seznami 6a+8a, 6b+8b in 6c+8c)

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Tina K.
in
Natalija P.

Maja M.
in
Merita K.

Blanka K.
in
Merita K.

Saša Božovič
in
Tanja K. L.

Barbara O.
in
Mojca Š.

Sonja T.
in
Karin P.

uč. 17

uč. 28

uč. 41

uč. 47

uč. 48

uč. 50

5. ura
12.50 – 13.45

4. CILJI:





Učenci spoznajo različne poklice.
Pridobijo informacije o poklicih neposredno od posameznikov, ki jih opravljajo, česar ne more
nadomestiti nobena literatura.
Učenci aktivno poslušajo predstavitve poklicev in si slišane informacije izmenjajo med seboj.
Spodbuja se aktivno razmišljanje učencev o poklicih in delovnih področjih ter poteh
izobraževanja.




Spodbuja se razmišljanje učencev o sebi, o lastnih interesih in željah, kakšen poklic bi lahko
opravljali v odraslem obdobju (učenci dobijo priložnost za razmišljanje o lastnih učnih in
delovnih navadah, motivaciji za učenje,…).
Medsebojno povezovanje in sodelovanje učencev 6. in 9. razreda, učiteljev in staršev.

5. KAJ UČENCI POTREBUJEJO S SEBOJ



puščica;
delovni list za spremljanje predstavitev (dobijo v šoli).

Koordinatorka DD:
Natalija Plajnšek

Ravnateljica šole:
mag. Đulijana Juričić

PRILOGA 1:

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

uč. 17

uč. 28

uč. 41

uč. 47

uč. 48

Uvod
10.15 – 10.30

Učitelja
Sonja T.
Filipe de Almeida

Učitelja
Blanka Konhajzler
Karin Paškulin

Učitelja
Maja Marinč
Merita Korenica

Učitelja
Saša Božovič
Tanja Kerec Lovenjak

Učitelja
Tina Korent Štrumbelj
Barbara Ogrin

1.ura
10.30 – 11.00

Robert P.
(arhitekt)

Andrijana S.
(šoferka avtobusa
in prometnik)

Tadej C.
(policist v
specialni enoti)

Kim K.
(dramatičarka)
+

Sara in Janez
(frizer)

2.ura
11.05 – 11.35

Karmen Š.
(urednica in
novinarka)

Barbara Š.
(zdravnica in otroška
psihiatrinja)

Ignacija J. F.
(urednica
Slovenske matice)

Igor Z.
(direktor razvojnega
podjetja na področju
informatike)

Primož Č.
(projektant
tehnologije kuhinj)

3.ura
11.40 – 12.10

Tamara J.
(branding manager oz.
projektni vodja tržne
znamke)

Peter B.
(skrbnik ključnih
kupcev)

Mojca Š.
(študentka socialne
pedagogike)

Gregor M.
(raziskovalec –
genetika in
delovanje možgan)

Maja K. Š.
(zdravnica)

4.ura
12.15 – 12.45

Jaka in Žiga
V. Ž.
(študij mednarodnih
odnosov in labor.
biomedicine)

Bojan G.
(fizik)

Špela R.
(smučarska skakalka)

Nina V.
(pravnik, svetovalec)

Uroš P.
(vodja razvoja
poslovanja)

