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12. strokovni posvet in občni zbor Društva učiteljev podružničnih šol 
 
 

VODA JE ŽIVLJENJE 

 
 

 bo potekal 13. in 14. aprila 2012 na OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Studenec. 
 

 

Šola je bila vedno kraj, kjer se je prenašalo bogastvo tradicije z generacije na generacijo, tu si  

otroci pridobivajo znanje, izkušnje in vrednote. Majhne šole – podružnične šole – so v 

podeželskem okolju gonilo razvoja in srce kulturnega dogajanja v kraju. 

 

Delo na podružničnih šolah je specifično in na različnih srečanjih učiteljev podružničnih šol 

je bilo ugotovljeno, da je povezanost le-teh v današnjem času zelo pomembna in potrebna. 

Zato se je leta 2000 ustanovilo Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ.  

 

Društvo že nekaj let organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o aktualnih temah, 

izmenjavo izkušenj in reševanje podobnih problemov ter strokovne ekskurzije v zamejstvo. 

Prav tako predstavlja širši javnosti delo in dejavnosti podružničnih šol. Vsako leto se 

strokovni posvet in srečanje odvija na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih 

Slovenije. Letos bo posvet potekal na OŠ Sava Kladnika Sevnica,  podružnica Studenec.  

 

Tema letošnjega strokovnega posveta je namenjena VODI. Voda je življenjskega pomena za 

vsa živa bitja, omogoča delovanje živih organizmov in je hkrati  življenjski prostor. Človek ji 

je pogosto pripisoval izjemno moč, danes pa nam je vedno bolj jasno, da to ni dobrina, ki bi 

bila dana sama po sebi, pač pa jo moramo spoštovati, čuvati in ohranjati. Vse bolj se 

zavedamo, da ogroženost vode ogroža tudi nas. Učitelji na podružničnih šolah imamo zaradi 

narave dela in bližine šol naravnim okoljem še posebej dobre možnosti, da pri otrocih 

razvijamo pozitiven odnos do vode, naravnih virov in okolij. Vodo spoznavamo na različne 

načine in na srečanju bomo izmenjali izkušnje ter še kakšno dodali.  
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Ob strokovnem posvetu in občnem zboru DUPŠ, ki bosta potekala 13. in 14. aprila 2012 na 

POŠ Studenec, bomo organizirali različne dejavnosti: 

 

 Strokovni posvet in srečanje bosta potekala dva dni. Prvi dan bo namenjen temi 

strokovnega posveta VODA JE ŽIVLJENJE. Z vodo smo bili, smo in bomo 

povezani in vse to bomo predstavili. Pridružila se nam bosta ing. gozdarstva Jože 

Prah z Zavoda za gozdove Slovenije in univ. dipl. biologinja Tanja Košar z 

Zavoda za varstvo narave ter nas s sodelavci popeljala v naravo, našo najboljšo 

učilnico. Drugi dan  bo občni  zbor DUPŠ in ostale aktivnosti. 

 Izdali bomo  bilten in zbornik prispevkov 12. strokovnega posveta Društva 

učiteljev podružničnih šol Slovenije. 

 V okviru srečanja bomo izvedli likovni in literarni natečaj  na temo Voda je 

življenje. 

 Predstavila se bo tudi gledališka skupina »Smreka«. 

 Osrednja prireditev bo potekala v POŠ Studenec in dvorani GD Studenec. 

 Pripravili bomo razstavo prispelih literarnih in likovnih del, po izboru komisije 

bomo najboljše izdelke nagradili. 

 V šoli bodo po posameznih učilnicah potekale različne razstave. 

 Udeležencem strokovnega posveta bomo prikazali zanimivosti Studenca in 

Sevnice. 

 Za udeležence strokovnega srečanja  bo organizirano prenočevanje v Sevnici.  

 

Podrobnejše informacije o strokovnem posvetu dobite pri Andreji Janc na e-naslovu 

(andreja.janc@guest.arnes.si).  

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

Na Studencu, 24. 11. 2011 

 

 

 

Vodja POŠ Studenec in 

preds. org. odbora:    

Andreja Janc, prof.                                                                                                                                                        

Erika Anzelc Intihar, prof. 

   Ravnateljica 

   OŠ Sava Kladnika Sevnica: 

   Mirjana Jelančič, prof. 

 

       Predsednica DUPŠ: 

       Metka  Behek, prof. 
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