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Avtor: (+oratorij) Mateja Jakob (oratorij Kodeljevo) 

Za ZAO-gradiva uredil: Rok Kastelic 

Ime velike igre: 

Šolska igra 
Čas trajanja: 90-120 minut 

Idealno število otrok: do 80, z dodatnimi otoki lahko tudi veliko več 

Minimalno št. 
animatorjev: 

12 

 
Kaj je pri igri še posebej 
dobro in kaj morda slabo? 

 
+ določiti je mogoče točen čas trajanja 
+ zelo preprost sistem igre 
- otrokom se bo morda zdela preveč »šolska« 

 

 
Opis igre: 
 

 
Otroke razdelimo v razrede. Razredom določimo razrednike. Razredniki v prvi 
razredni uri, ki traja 7 minut, povedo navodila za igro in skupini izročijo urnik. Učna 
ura traja 12 minut. Učitelj – animator mora paziti, da v tem času oceni vse učence in 
zapiše ocene v redovalnico. Po vsaki uri je 3 minute odmora. Ravnatelj vsako uro 
konča in začne z zvonjenjem. Učenci lahko za zamujanje k uram dobijo tudi kazenske 
točke. Prav tako se jim to lahko zgodi med poukom ali če jih ujame hišnik, če se ne 
obnašajo primerno. Na koncu igre šteje povprečna ocena. Med četrto in peto uro je 
10 minut odmora za malico. 

 

 
Praktični cilj igre: 
(kako se igra konča?) 

 
Ko odzvoni konec zadnje ure je konec. Potem se učitelji zberejo pri ravnatelju in 
»zaključijo« ocene. Tajnica izračuna povprečne ocene razredov. Ravnatelj na koncu 
razglasi najboljši razred (glede na povprečne ocene) in najodličnejše učence šole, ki 
so se izkazali s pomočjo manj pametnim in sodelovanjem pri pouku.  

 

 
Vzgojni cilji igre: 
(kaj bo otrok odnesel od 
igre?) 

 
Šola je pogosto ne prav prijeten  spremljevalec v življenju vsakega otroka. Pa vendar 
je tudi življenje šola. Šola za vse, otroke in odrasle. Najbolj pomembna predmeta sta 
učenje ljubezni in spoznavanje Boga. Tudi ta igra je namenjena predvsem 
spoznavanju malo drugačne šole; šole, ki se nikoli ne konča. Predvsem je igra 
namenjena spoznanju, da se učenje nikoli ne konča. 
 

Material in rekviziti, ki so 
potrebni za igro: 

 
 Plastelin 
 Zobotrebci 
 papir in svinčniki 
 dva računalnika 
 računalnik + aplikacija GEO Challange 
 fizikalni poskusi 
 deska in valj iz lesa 
 flomastri za belo tablo 
 zvonec 

Kako bi s stališča (zelo 
zahtevnega) udeleženca 
ocenil igro? 
 

 
Bilo je boljše kot je v šoli. :D 
Dobro je bilo, ker sem znal več kot nekateri v skupini. 
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Šolski predmeti (otoki) 
 

Slovenščina 
Razred si mora izmisliti pravljico in jo zapisati. Učitelj zapisuje sodelovanje učencev in ga na koncu 

oceni skupaj z zgodbico, ki naj ima vsaj nekaj vsebine. 

Kemija 
Učenci po navodilih učitelja iz plastelina izdelujejo preproste modele molekul. Učitelj izdelke oceni. 

Ali: razred mora zmešati prave sestavine, da dobi mešanico točno določenega odtenka barve. Učitelj 

oceni kako dobro jim je to uspelo. 

Športna vzgoja 
Učenci se trudijo čim dalj držati ravnotežje. Učitelj meri njihov čas v treh poskusih. Če ostane čas, 

lahko igrajo še kako drugo igro. 

Fizika 
Učenci spoznajo zanimivosti ob vrtenju na vrtljivem stolu, pogledajo si žejno račko in prenašanje 

energije med kroglicami, lahko pa tudi praksinoskop in hudička v steklenici. Učitelj ocenjuje njihovo 

sodelovanje in tudi znanje. 

Matematika 
Večji učenci se grejo poštevanko na bum. Manjši učenci povezujejo številke v slike. Učitelj ocenjuje 

prizadevnost in znanje. Če bo še čas, lahko rešijo tudi naslednjo nalogo: Na avtobusu je 7 otrok. Vsak 

otrok ima 7 torb. V vsaki torbi je 7 velikih mačk in vsaka velika mačka ima 7 malih mačk. Koliko nog je 

na avtobusu? (10990) 

Likovna vzgoja 
Otroci rišejo slike živali po navodilih. Učitelj oceni slike. 

Zgodovina 
Zgodovinski kviz. 

Geografija 
GEO Challange aplikacija na Facebooku. 

ali Risanje zastav po navodilih.  

ali (za starejše) Risanje oblik držav po navodilih. 

 

 

Predlogi za dodatne predmete (če je število otrok večje): 
Državljanska vzgoja in etika, Angleščina, Nemščina, Tehnika 
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Ostale zadolžitve za animatorje 
 

Kuharica: ______________________ – pripravi malico, sok in piškote. 

Hišnik: ________________________– lovi učence, ki divjajo in jim odbije točke. 

Ravnatelj: _____________________  - zvoni. 

Svetovalka: ____________________ – pomaga učencem, ki jo potrebujejo, hodi po razredih. 

Tajnica: _______________________ – poskrbi, da imajo vsi kar potrebujejo, izračuna povprečja 

razredov. 

 

Priloge 
 

URA PREDMET UČITELJ 
1 matematika prof. (ime animatorja) 

2 slovenščina  

3 fizika  

4 kemija  

5 geografija  

6 zgodovina  

7 likovna vzgoja  

8 športna vzgoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Pogoji uporabe: 

Gradivo lahko uporabljate za delo v skupinah, pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo. Za te 

namene ga lahko prosto reproducirate in predelujete, vendar morate pri tem navesti avtorja originalnega 

gradiva. Brez dovoljenja Gradiva ni dovoljeno objaviti v tiskanih, elektronskih ali katerih koli drugih medijih. 


