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AKTIVNOSTI V SKLOPU TVU NA OŠ BAKOVCI
• Naša šola se že drugo leto vključuje v dejavnosti ob akciji Tedni vseživljenjskega 

učenja. Na OŠ Bakovci in POŠ Dokležovje so aktivnosti potekale v tednu od 20. 9. do 
5. 10. 2021. Učenci, starši in stari starši so sodelovali v petih akcijah, in sicer:

– Pregovori za vsak dan,

– Moj kraj, neodkrit biser,

– Jezikajmo skupaj,

– Ime – nalepka za vse večne čase,

– Jesenske dobrote za vsak želodec.
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Pregovori za vsak dan 
V vsakdanjem življenju se veliko srečujemo s pregovori. Učenci so se skupaj s starši, 
starimi starši in učitelji pogovarjali o znanih in manj znanih pregovorih. Svoje ugotovitve 
so predstavili po razredih, nastalo pa je tudi nekaj izdelkov. Vsekakor pa je akcija 
prinesla majhen kamenček v mozaiku bogate kulturne dediščine.
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Video: Kakšna mati, takšna hči …
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Video: Ne vrzi prehitro puške v koruzo.

pripravili: učenci 7. a z razredničarko



Moj kraj, neodkrit biser
• O domačem kraju vedo veliko povedati babice in dedki. Učenci so se doma pogovarjali o 

nastanku kraja ter o raznih prigodah, ki so se dogajale nekoč. V razredih so delili svoja 
spoznanja in se veliko novega naučili. 

6



7

Zapis je pripravil 
devetošolec Anej Bagari.
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Jezikajmo skupaj
Jeziki so zelo pomemben del našega življenja. Ob dnevu jezikov smo tej temi posvetili 
še posebno pozornost. Pogovarjali smo se o pomenu jezikov in predstavili svoje znanje 
različnih jezikov. 

9 9. 11. 2021 Dodajte nogo

Video: Jezikajmo skupaj, pripravile učenke 8. a



Ime – nalepka za vse večne čase

Raziskovali smo izvor svojih imen, imen sošolcev, staršev, starih staršev. Ob tem smo 
izvedeli veliko zanimivega in nepričakovanega. Spodaj je del zapisa devetošolke Kiare
Katalinič, ki je preučila pomen imen sošolcev, v akciji pa so sodelovali učenci 8. in 9. 
razreda.
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Tako so učenci iskali podatke o izvoru svojega imena.



12 9. 11. 2021 Dodajte nogo



13 9. 11. 2021 Dodajte nogo



Jesenske dobrote za vsak želodec

Jesen ponuja veliko dobrot. Naši učenci so skupaj s starši in starimi starši ustvarjali 
razne dobrote, ki so predstavljene v nadaljevanju.  
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Videoposnetek je pripravila osmošolka Maja.



15 9. 11. 2021 Dodajte nogo

Videoposnetek je pripravila osmošolka Taja.
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Prvošolci so se pogovarjali o jesenskem sadju in ustvarili sadne venčke z neomejenim 
rokom trajanja. 
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Drugošolec Patrik je pripravil karamelna jabolka.
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Drugošolka Mia je spekla jedilne buče.



19 9. 11. 2021 Dodajte nogo

Drugošolki Ana in Eva sta ustvarjali na temo jesenskih dobrot.
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Drugošolec Uroš se je lotil priprave kompota.
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Drugošolka Trisha je kulinarično ustvarjala z jesenskimi dobrotami.
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Drugošolec Erik je spekel pecivo in na koncu sta ga s sestrico še poskusila.
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Luka Polanec, 9. a 


