
 

V uvodu samo nekaj besed o tem kdo so učenci tutorji in o prostovoljnem delu, ki ga 

opravljajo na šoli.  

Na šoli učenci tutorji od 6. do 9. razreda učencem priseljencem, ki pridejo na našo šolo iz 
različnih držav, pomagajo pri vključevanju v novo okolje. Kako? Kot »učitelji«, nudijo pomoč 
učencem pri učenju in pisanju domačih nalog, z njimi navezujejo socialne stike, motivirajo jih 
za sodelovanje pri pouku, lažje vključevanje v šolski prostor in interesne dejavnosti na šoli. Z 
njimi se veliko pogovarjajo, jih spodbujajo k učenju slovenskega jezika, so njihovi zavezniki in 
zaupniki, da lažje premagajo ovire s katerimi se srečujejo v novem okolju. Tutorji svoje delo 
opravljajo prostovoljno, z veliko pripravljenosti pomagati. Pri tem se odrečejo delu svojega 
prostega časa, da lahko pomagajo drugim. Vendar tudi tutorji skozi svoje delo veliko pridobijo: 
razvijajo samopodobo, občutek lastne vrednosti in ob napredku učencev ozavestijo kako 
pomembni in nepogrešljivi so za šolo in učence, ki jim pomagajo. 
Nekateri prostovoljno učno pomoč opravljajo že več let, nekateri so letos šele začeli. Interes 

učencev za tovrstno pomoč je velik, vendar je naš cilj, da bi se njihovo število še povečalo. 

Zahvala za naš izlet gre predvsem šolskemu skladu, ki je prepoznal pomembnost tovrstne 

pomoči in je te učence nagradil z izletom v Piran. Tako smo se  v petek 10. 6. 2022 odpravili 

na zanimiv in poučen izlet.  Na izlet smo se peljali z električnimi kombiji in s tem prispevali k 

manjšemu onesnaževanju okolja. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Ob svetovnem dnevu oceanov smo se udeležili dneva odprtih vrat Morske biološke postaje Piran 

Nacionalnega inštituta za biologijo. Učenci so sodelovali na zanimivih delavnicah: delo na 

raziskovalnem plovilu in raznovrstnost morskih organizmov in poslušali uvodno predavanje o 

pomenu in delu morske biološke postaje. 



Učenci so imeli tudi voden ogled po Piranu, izvedeli so mnogo zanimivosti o Piranu skozi čas. Seveda 

ni zmanjkalo časa za fotografiranje, veliko dobre volje in druženje. 

 

 

Srednjeveško mestece, ki mu je skozi stoletja pečat pustila bližina mogočnih Benetk, nedvomno sodi 
med najlepša, najbolj ohranjena in najpristnejša sredozemska mesta. Ponuja čudovito nedotaknjeno 
naravo in kulturo na vsakem vogalu.  

Več o našem izletu si lahko ogledate v priloženem linku. 
Mentorica projekta TUTORSTVO na šoli, učiteljica  Andreja Longer in idejni vodja izleta učitelj Nejc 
Davidović. 
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