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Ime in naslov ustanove:  OŠ Gorica Velenje – POŠ Vinska Gora 
Koordinator TVU 2022 (ime, priimek, tel., e-naslov):  Sonja Drev Einfalt, 031 390 400,    sonja.drev@osgorica-velenje.si 
 

Št 
Naslov in kratek opis prireditve (100 

znakov) 
Vodja prireditve/ sodelujoči 

Datum 
izpeljave 

Čas 
izpeljave 

(ura) 

Kraj izpeljave 
(naslov) 

Občina 
izpeljave 

Opombe 
Kontakt (telefon/ e-

pošta) 

1. 

PREDAVANJE: 
Člani medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih so se ponudili s predavanjem: 

- vse o sluhu, 
- kako paziti sluh, 
- okvare sluha, 
- slušni aparati, 
- znakovni jezik. 

Povabilu smo se z veseljem odzvali in se že 
veselimo druženja. 

Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih / učenci 3. in 4.r 

in razredničarke 
17. 5. 2022 

8.20 – 
9.55 

POŠ Vinska Gora Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Učenje je življenje – naj 

krepi in radosti 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 

2. 

Učna urica o rdečem križu – Tudi jaz sem 
lahko prostovoljček 
Zgodbica o nastanku RK, 
risanka Prostovoljček, 
sestavljanje besed (poišči pare), 
»Tudi jaz sem lahko prostovoljček« (učenci 
pobarvajo slikice, jih izrežejo in nalepijo v 
obliki miselnega vzorca, 
risanje risbice. 

RK Slovenije – Območno 
združenje Velenje/ učenci 1. 

in 2. r ter razredničarke 
12. 5. 2022 

8.20 – 
9.55 

POŠ Vinska Gora Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Učenje je življenje – naj 

krepi in radosti 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 
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3. 

Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek 
iz recikliranih materialov. 
K sodelovanju smo povabili članice DU 
Vinska Gora. POŠ Vinska Gora redno 
sodelujemo z vsemi društvi v kraju. V času 
pred korono smo članice DU že povabili in z 
njimi ustvarjali. Njihovi izdelki so enkratni. 
Največ pa seveda šteje medgeneracijsko 
sodelovalno učenje. Ob njihovem vodenju 
si bo vsak učenec izdelal svoj izdelek. 

Članice društva upokojencev 
Vinska Gora in razredničarke 

/ učenci 4. in 5. r   
7. 6. 2022 

dopoldan 
/ 2-3h 

POŠ Vinska Gora 

 Učenci bodo 

ustvarjali v svojih 

oddelkih. 

Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Starajoča se družba in 

medgeneracijsko 

povezovanje 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si  

4. 

Podelitev BZ – gost Feri Lainšček 
Najprej bomo prebirali Lajnščkove Mislice, 
nato pa se bomo z avtobusom odpeljali v 
Velenje ter se na centralni šoli pridružili 
učencem, kjer se  bomo v kratkem 
kulturnem programu družili in uživali z 
gostom prireditve. Gospod Feri Lainšček se 
bo predstavil in odgovarjal na vprašanja 
učencev. 

Branka Tratnik Meh – 
knjižničarka OŠ Gorica / Feri 

Lainšček, učenci, 
ravnateljica in razredničarke 

20. 5. 2022 
8.20 – 
12.45 

POŠ Vinska Gora 

in 

OŠ Gorica Velenje 

Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Učenje in kultura – z 

roko v roki 

Beremo skupaj – za 

znanje in zabavo! 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 

5. 

BABICA PRIPOVEDUJE 
V sklopu tedna – »Kulturni maraton« sem 
povabila go. Jožico Podvratnik, da bo 
učencem prebrala pravljico. Ga. Jožica je 
vzgojiteljica in babica dveh mojih učencev. 

Sonja Drev Einfalt  ~           
ga. Jožica Podvratnik / 

učenci 1.r 
26. 5. 2022 

9.00 – 
10.00 

POŠ Vinska Gora Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Starajoča se družba in 

medgeneracijsko 

povezovanje   in  

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 
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Beremo skupaj – za 

znanje in zabavo! 

6. 

NOČ BRANJA 
V sklopu tedna – »Kulturni maraton« bodo 
odlični bralci noč preživeli v šolski knjižnici. 
Večer bo potekal v sproščenem vzdušju in 
branju knjig pozno v noč. 

Nina Košica / odlični bralci 4. 
in 5. r 

27.-28. 5. 
2022 

Večer in 
noč 

POŠ Vinska Gora Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Beremo skupaj – za 

znanje in zabavo! 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 

7. 

ZDRAVO ŽIVIM 
Peka zdravih pic 
Učenci 3. razreda bodo skupaj s starši pekli 
pice. Izmenjali si bodo recepte ter ob 
pomoči staršev mesili in pekli "zdrave pice".  
Pripravili bodo mize, pogrinjke ter ob koncu 
sledi še kulturna pojedina. 

Mojca Petkovšek / učenci 3.r 
s starši 

31. 5. 2022 
8.20 -
12.45 

POŠ Vinska Gora Velenje 

 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Starajoča se družba in 

medgeneracijsko 

povezovanje   in  

 

Učenje in kultura – z 

roko v roki 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 
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8. 

Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek 
iz recikliranih materialov. 
K sodelovanju smo povabili članice DU 
Vinska Gora. Ob njihovem vodenju si bo 
vsak učenec izdelal okvir za sliko. Spomin na 
šolsko leto 2021/2022. 
 

Članice društva upokojencev 
Vinska Gora in razredničarke 

/ učenci 1. -  3. r 
2. 6. 2022 

dopoldan 
/ 3-4h 

POŠ Vinska Gora Velenje 

 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Starajoča se družba in 

medgeneracijsko 

povezovanje 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 

9. 

POHOD -  Po poteh škrata Bisera 
Učna pot je leta 2020 dobila naziv »Naj 
tematska učna pot Slovenije«. 
Zbrali se bomo pred Domačijo Lamperček, 
kjer se bo pot tudi zaključila. Pohod bo 
potekal približno 3h, saj si bomo na poti 
ogledali Volkov mlin, starine pri Blažeš in na 
koncu še divjad v obori divjadi pri 
Lamperček. Druženje bomo zaključili na 
tamkajšnjem igrišču. 
 

Jasna Ovnik ~ Sonja Drev 
Einfalt / učenci 1.in 2. r ter 

starši 
3. 6. 2022 17.00 

POŠ Vinska Gora Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Zdrav duh v zdravem 

telesu 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 
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Tečem za zabavo -  gibanje je zdravo 
Projekt izvajamo že več let. Tekom šolskega 
leta pri urah ŠPO učenci v oddelkih 
tekmujejo v različnih športnih disciplinah. 
Najboljših 6 v razredu vedno dobi zaslužene 
točke. Na koncu točke seštejemo in učenec 
in učenka, ki v oddelku zbereta največ točk 
postaneta naj športnik in naj športnica 
razreda. Tista dva, ki pa imata največ točk 
med vsemi, si pridobita naslov naj športnik 
in naj športnica šole. V okviru TVU 2022 
smo se letos povezali še s ŠZ Velenje. Z g. 
Nikom Lemežem smo dogovorjeni, da nas 
na določen dan obiščejo vrhunski športniki 
( člani RK Gorenje, Glorija Kotnik ali Tina 
Trstenjak….), ki bodo organizatorji našega 
športnega dne. Po oddelkih bomo na 
šolskem igrišču aktivni v raznih športnih 
igrah, ki jih bodo vodili vrhunski  športniki. 
Ob zaključku pa bodo podelili  medalje 
najboljšim športnikom naše POŠ. 

Športna zveze Velenje ~ Nik 
Lemež s športniki / učenci  

ter razredničarke 

8. 6. 2022 
ali 

10. 6. 2022 

8.20 – 
12.45 

Igrišče POŠ Vinska 

Gora 
Velenje 

Tematska usmerjenost 

TVU 

Zdrav duh v zdravem 

telesu 

Sonja Drev Einfalt 
031 390 400 

sonja.drev@osgorica-velenje.si 
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