Poročilo o delu na področju LUM, GUM in TIT v šolskem letu 2020/21

POROČILO O DELU NA LIKOVNEM PODROČJU
V šolskem letu 2020/21 je bila zaradi epidemije z virusom covid–19 večina dejavnosti,
dogodkov in dejavnosti odpovedana.
Na začetku meseca oktobra ob Vseslovenskem dnevu habitata so učenci 5. a razreda s svojimi
prostorskimi tvorbami pripravili razstavo v II. nadstropju šole.

V mesecu februarju so učenci 5. a, 6. a in 6. b v počastitev Prešernovega dneva pripravili
spletno razstavo na temo doprsni portret dr. Franceta Prešerna.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje, so ob glavnem stopnišču pripravili
umetniško instalacijo z naslovom Še več kock. Kocke različnih dimenzij so oblikovane iz tršega barvnega
papirja.
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Učenci vseh razredov so s svojimi likovnimi izdelki (voščilnice, risbe o Sloveniji) sodelovali na
spletni prireditvi V pričakovanju.

V mesecu maju so učenci 5. a razreda narisali svoje kolesarje.
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Skupaj z učiteljem Danijem sva iz risb učencev 5. a oblikovala navijaški plakat za Dirko po
Sloveniji.

V mesecu juniju smo z učenci 7. a in 7. b dokončali in poslali naše barvne linoreze na 20.
bienale otroške grafike v Žalec. Rezultate selektivnega izbora, ki ga bo opravila strokovna komisija,
bomo prejeli v septembru.
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Učenci 9. a in 9. b razreda so pripravili sceno in ostale scenske elemente za valeto.
Oblikoval sem sceno za zaključno prireditev 2021.

Brane Lazič

4/5

Poročilo o delu na področju LUM, GUM in TIT v šolskem letu 2020/21

POROČILO O DEJAVNOSTIH NA PODROČJU TEHNIKE
V sklopu osnovnošolskega izobraževanja poteka pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu – 2
uri tedensko, v 7. in 8. razredu – 1 ura tedensko. V 9. razredu v predmetniku tehnike ni.
Ker tehnika in tehnologija velja v osnovni šoli za predmet, ki pri učencih najbolj spodbuja
razvoj umskih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikuje socialne vrednote, OŠ Voličina učencem
ponuja veliko dodatnih dejavnosti s področja tehnike in tehnologije, h katerim učenci zelo radi
prihajajo.
Interesna dejavnost – obdelava lesa
Je dejavnost, h kateri prihaja največ učencev. Obiskujejo jo učenci od 5. do 9. razreda, ki radi
obdelujejo les in izdelujejo izdelke. K dejavnosti pridejo ali s svojo idejo o izdelku ali idejo razvijejo
skupaj s sošolci. Interesna dejavnost daje poudarek na sam izdelek in ne toliko na dokumentacijo.
Učenci, ki obiskujejo krožek, si zelo razvijejo svoje praktične sposobnosti in zelo dobro spoznajo delo s
stroji in nevarnosti pri delu z njimi.
Pri krožku smo se pripravljali tudi na tekmovanje iz Ekokviza in na tekmovanje iz
konstruktorstva in obdelave gradiv. Na šolskem tekmovanju iz Ekokviza je tekmovalo 5 učencev, od
treh uvrščenih na državno tekmovanje sta dva učenca prejela bronasto priznanje.
Na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in obdelave gradiv je tekmovalo 7 učencev. Štirje
so se uvrstili na državno tekmovanje, trije so prejeli zlato priznanje.
Interesna dejavnost – elektronika (10 ur)
Pri interesni dejavnosti elektronika gre za spoznavanje in uporabo osnovnih elementov v
elektroniki (upornik, dioda, vezje, elektro motor, tuljava, tranzistor …). Učenci elemente spoznajo med
izdelavo sledibota, ki ga izdelajo v času 10 ur. Sledibot je robot, ki sledi ravni črti.
Obvezni izbirni predmet Obdelava lesa – OGL
Predmet je obiskovalo 12 učencev od 7. do 9. razreda. Pri izbirnem predmetu izdelujejo
kompleksnejše izdelke iz lesa in pripravijo dokumentacijo z računalniškim orodjem za 3D-modeliranje
– Google Sketch Up. Spoznavajo različne vrste lesa in spoznajo poklice, ki so povezani z obdelavo lesa.
Janja Horvat

POROČILO O NASTOPIH UČENCEV NA GLASBENEM PODROČJU
Otroški in mladinski pevski zbor v tem šolskem letu zaradi epidemije nista nastopala.
Vaje šolskega ansambla (ŠANS) je obiskovalo 12 učencev 6. a in b razreda. V oktobru 2020
smo opravili 3 ure, nato pa se je zaradi epidemije pričelo delo od doma. Interesne dejavnosti od doma
nismo izvajali. Tudi po vrnitvi v šolo interesna dejavnost ni bila mogoča, ker je bilo potrebno upoštevati
vsa varnostna priporočila za preprečitev širjenja virusa. Posledično so odpadli tudi vsi nastopi in
prireditve v okviru šole, kraja ter širše.
Aleksander Šijanec
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