
OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert, Šentrupert 89, 3271 Šentrupert  
 
Koordinator TVU 2019: Dragica Uršej,  tel.: 035 738 151, e-naslov: dragica.ursej@oslasko.si 
 
              
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja  
in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije ter ga prireja v sodelovanju s stotinami  
ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.  
 
Letos je naš območni koordinator Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL).  
 
Uradni termin TVU bo potekal od 10. do 19. maja 2019, razširjeni pa od 10. maja do 30. junija 2019. 
 

1 
 

Št 
Naslov ali kratek 
opis prireditve 

Vodja prireditve/ 
sodelujoči 

Datum 
izpeljave 

Čas izpeljave 
(ura) 

Kraj izpeljave (naslov) 
Občina 

izpeljave 
Opombe Kontakt (telefon/ e-pošta) 

1 

Peka pirinega kruha 
– učenci s pomočjo 

recepta naredijo 
testo za kruh in ga 

spečejo v šolski 
kuhinji (cel postopek 
naredijo sami in se 

soočijo tudi s 
težavami, ki lahko 

nastanejo). 

Dragica Uršej/ 
učenci 4. in 5. 

razreda, starejši 
24. maj 2019 12.30–14.00  

Podružnična šola 

Šentrupert, Šentrupert 

89, 3271 Šentrupert 

Laško  / tel.: 035 738 151, e-naslov: 
dragica.ursej@oslasko.si 

2 

Izdelava bombažne 
vrečke za telovadno 

opremo iz stare 
majice – ponovna 

uporaba stare 
majice za drug 

namen, okrasitev 
majice z različnimi 

našitki. 

Dragica Uršej/ 
učenci 3., 4. in 5. 

razreda 
13. maj 2019 12.15–13.30 

Podružnična šola 

Šentrupert, Šentrupert 

89, 3271 Šentrupert 

Laško  / 
 

3 

Zeliščni vrt – 
priprava posod za 
sajenje in sajenje 

jušnih zelišč  v 
posode, umestitev 

Dragica Uršej/ 
učenci 4. in 5. 

razreda, babice 
21. maj 2019 13.15–14.15   

Podružnična šola 

Šentrupert, Šentrupert 

89, 3271 Šentrupert 

Laško / 
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2 
 

posod v naš eko vrt. 

4 

Računalniško 
opismenjevanje – 

spoznajo se z 
uporabo programa 
MS Word, risanje 
tabel, prikazov, 

vstavljanje 
matematičnih 

znakov, spoznajo 
tudi osnove  

programiranja. 

Dragica Uršej/ 
učenci 4. in 5. 

razreda 
16. maj 2019 12.15–13.30  

Podružnična šola 

Šentrupert, Šentrupert 

89, 3271 Šentrupert 

Laško /  
 

5 

Zeliščni čaj – 
prebiranje 

literature, katera 
zelišča nabirati na 

travniku za čaj, kdaj, 
nabiranje zelišč in 

priprava na sušenje, 
pomoč babic . 

Dragica Uršej/ 
učenci 4. in 5. 

razreda, babice 
31. maj 2019 11.30–14.00  

Podružnična šola 

Šentrupert, Šentrupert 

89, 3271 Šentrupert 

Laško  

V primeru slabega 

vremena se termin 

prestavi. 
 

                 Pripravila: Dragica Uršej    

               Koordinatorka  TVU 2019 za PŠ Šentrupert  


