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V NARAVI SE VSE NA PRAVO 
MESTO POSTAVI 

 
Avtorica: Slavka Tomažin, OŠ Raka 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                

 

Vir: https://www.krsko.si/novica/93793 

OŠ Raka  s telovadnico in igriščem 

  

 

 
1 Naše posebnosti: 

 
• Podeželska šola v JV delu Slovenije – 13 

oddelkov (256 učencev) in 7 oddelkov vrtca. 

• Nazivi: Ekošola, Kulturna šola in Zdrava šola. 

• Naša vizija: medsebojno spoštovanje, delo, 
sodelovanje in odgovornost. 

• Dobri rezultati na nacionalnih preizkusih in  
raznih tekmovanjih. 
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1.1 Moje delo 

o Poučevanje predmeta Šport na OŠ: 34 let. 

o Poudarek: 

• privzgajanje zdravega načina življenja, 
sprostitve in gibanja v naravi; 

• dobro počutje, usvajanje osnovnih gibalnih 
znanj in uporaba pri druženju s prijatelji; 

• vztrajanje v naporu in prizadevanje za 
izboljševanje osebnih dosežkov. 

 

1.2 Moje ugotovitve: 

• Otroci so v današnjem času premalo zunaj, ne 
čutijo več prvinske potrebe  po  igri v naravi, 
odkrivanju, čudenju 

• imajo premalo priložnosti za nabiranje  spontanih 
gibalnih  in drugih življenjskih izkušenj, 

•  vse  preveč organizirano, veliko obšolskih 
dejavnosti, 

• ekrani zasvojijo že  najmlajše, čutila otopijo za 
naravne dražljaje, ni zanimanja,  pravih interesov 

• starši se ne zavedajo posledic. 

1.3 Kaj lahko storimo: 

• Že najmlajše navajati na  vsakodnevno gibanje  
na svežem zraku in spontano igro, 

• čimveč  ur športa  izvajati v naravi, 

• spoznavati najprej neposredno šolsko in širše 
domače  okolje, 

• dobro izkoristiti možnosti dnevov dejavnosti, 

• črpati  bogate izkušnje iz šol v naravi. 

 

 

 

 

 

2  Primer dobre prakse : tudi preko ur 
športa  spoznati domače okolje , dihati 

z naravo … 
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Športni dan : smučanje na Rogli 
Športni dan: Pohod na Veliko 

planino 
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Zaključek 

 

    Imamo prečudovito naravo, prebuditi je treba 
le svoje čute in čute otrok, da skupaj zadihamo 
kot celota in mnoge težave , ki se v našem 
vsakdanu zdijo nerešljive, se bodo razblinile  in 
rešitev bo kot na dlani! 

HVALA ZA POZORNOST. 


