
 

 

AKTIVNOSTI V PROJEKTU ERASMUS + 

 

DELAVNICE NA PARTNERSKI ŠOLI V 

AVSTRIJSKEM STRADNU 

 

V četrtek, 15. 11. 2018 smo v okviru projekta Netopir na vulkanu izvedli 

prve skupne delavnice sodelujočih partnerjev.  

Učenci od 7. do 9. razreda OŠ Sveta Ana in OŠ Janka Padežnika ter 

učenci Neue Mittelschule Straden so izvedli delavnice na temo Poskusi o 

vulkanih. Učenci gostujoče šole so uvodoma naredili pravi spektakelj na 

temo izbruh vulkana. Sledilo je delo v skupinah, kjer so učenci vseh 

sodelujočih zavodov izvedli dva poskusa simulacije izbruha vulkana. 

Učenci naše šole so predstavili t. i. kemijski vulkan (z amonijevim 

dikromatom) in model vulkana (z rdečim voskom). Na izvedbo so se 

učenci pripravljali že v šoli skupaj z učiteljico kemije, gospo Julijano 

Djaković. 

Sledile so dejavnosti v skupinah, kjer so učenci spoznavali besedišče na 

temo vulkani ter izvedli še druge poskuse. 

Učence naše šole sta na delavnicah spremljali učiteljici Julijana Djaković 

ter Mateja Kokol. 

 

Učenci od 3. do 6. razreda OŠ Sveta Ana in OŠ Janka Padežnika ter 

učenci Volksschule Straden so izvedli delo po postajah na temo netopirji. 

Po uvodnem pozdravu so se učenci razdelili v mešane skupine, kjer so 

imeli spoznavne igre, ogled kraja Straden, ki so ga vodili tamkajšnji učenci 

(v nemščini). Izdelovali so tudi netopirje iz kolaž papirja ter se pri tem 

naučili poimenovati orodje in dele telesa netopirja v slovenskem in 

nemškem jeziku.   



 

Vtisi posameznih učencev: 

» Meni je bilo všeč, kako so nas sprejeli ter poskusi učencev iz Svete   

Ane ter poskusi naših učencev. Opazil sem, da učenci v Avstriji nimajo 

obutih copat, vendar natikače.« 

Žan Vrabl, 7.b 

 

»Na šoli v Avstriji je bilo zelo zanimivo. Izvajali smo poskuse z vulkani in 

izdelali smo svojo lava lučko. Šola se mi zdi zanimiva in velika.« 

Enej Zdravkovič, 7.a 

 

»Najbolj mi je bila všeč predstava s prikazom izbruha vulkana, ki so jo 

pripravili učenci iz Avstrije.« 

Neja Tuš, 7.b 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Zapisala: Stanka Emeršič 

                vodja šolske projektne skupine 


