
Erasmus+
LITVA, ŠIAULIAI ,  13. – 17. APRIL 2015

ANA FON

OŠ A. T. LINHARTA RADOVLJICA



Sprejem na OŠ Medelyno
progimnazija



Zanimivosti o Litvi in šoli
o Litva je ena od treh baltskih držav, je dvakrat večja od Slovenije

o litvanščina in sosednja latvijščina sta edina baltska jezika

o država ima uradno okrog 3.300.000 prebivalcev, vendar je veliko izseljevanja, predvsem v Skandinavijo (Šiauliai ima 134.000 prebivalcev)

o v zadnjem letu vrtca imajo malo šolo

o šolanje začnejo pri 7. letih

o osnovna šola traja do četrtega razreda, v petem so že na „progimnaziji“, ki traja 4 leta

o šola Medelyno progimnazija ima 560 učencev

o v šoli hodijo s čevlji, v garderobe obesijo samo jakne

o malica je organizirana, čeprav je vsi ne koristijo; organizirano je tudi kosilo

o učenci imajo šolsko uniformo (pulover, jopica, oblekica), ki pa je predvsem starejši ne marajo nositi

o na tej šoli nimajo zbornice

o govorilne ure za starše imajo 3x na leto od 16 do 19 ure

o učitelji in učenci se udeležujejo različnih projektov

o poletne počitnice imajo mlajši učenci od 31. 5. do 1. 9., starejši pa od 8. 6. do 1. 9. (z naslednjim letom se bo to baje spremenilo, saj so ravno dobili 
novega šolskega ministra)



Pouk
o zjutraj začnejo ob 8h

o za začetek ure zvoni (melodija), ura traja 45 minut, vendar za konec ure ne zvoni, učitelj je tako pri delu avtonomen in zaključi sam

o odmori so dolgi 10 minut, po 3. in 4. uri sta dolga 15 minut

o pouk imajo do 13.30 ali 14.30 ure (mlajši 4 ali 5 ur, starejši 6 ali največ 7 ur)

o sproščeno vzdušje

o med odmori so učenci na hodnikih ali na zunanjem dvorišču

o na hodniku imajo možnost igre

o po hodnikih so dežurni učitelji

o šola je opremljena z e-tablami, delo z njimi zelo spodbujajo, ponekod sploh nimajo več navadne (bele ali zelene) table

o zunanje športno igrišče je v slabem stanju

o imajo elektronski dnevnik in redovalnico

o izbirne predmete imajo v zadnjih treh letih (izbor omejen na jezike NEM, RUS, FRA in na ETIKO ali RELIGIJO)

o na koncu 4. in 8. razreda imajo standardizirane teste na državni ravni (MATEMATIKA, MATERIŠČINA, NARAVOSLOVJE – tuji jezik samo na 
določenih šolah po lastni izbiri)





Hospitacije pri pouku: integriran pouk
 8. r. francoščina in tehnologija (kuhanje)

- tema: „Hrana v Franciji“

- PP učencev o tipičnih francoskih jedeh 

- osnove higiene

- novi glagoli, besedišče

- pripravijo solato „niçoise“ in „croissants“

 6. r. angleščina in etika
- tema: „Živimo in jejmo zdravo“

- PP učenk o zdravi prehrani

- prehranska piramida

- zdrava proti nezdravi prehrani

- besedišče, tvorba stavkov

 5. r. angleščina in nemščina
- tema: podobnosti med jezikoma

- s tako uro učiteljica nemščine naredi reklamo za izbirni predmet

- tematika živali

- besedišče



Hospitacije pri rednih urah
 5. r. angleščina

- učenci razdeljeni, zato majhne skupine 
- tema: Past simple
- knjiga: Access 1 (Express Publishing)
- kot pri nas izposoja učbenikov iz knjižnice

 1. r. matematika
- seštevanje
- učiteljica Orinta uporablja belo tablo in e-tablo
- kartonasti denar

 6. r. nemščina
- ker je nemščina izbirni predmet, so različno velike skupine; ure v dopoldanskem času

 7. r. nemščina
- tema: Das Leben ist eine Suche – Internet



Skupne ure (poučevanje v paru)
 1. r. nemščina 

- učenci pridejo iz matične učilnice v učilnico nemščine 

 6. r. nemščina (na drugi šoli: Salduves)

 8. r. nemščina (predstavitev Slovenije)

 4. r. litvanske in slovenske igre z učiteljem Arvydasom



Dan poezije
Eno uro posvetijo poeziji in učenci nastopajo s pesmimi in deklamacijami v različnih jezikih. 



Tekmovanje iz nemških pesmi
 občinsko

 regijsko

 državno



Ekskurzije
Trakaj

Vilna 

Litovski grič križev 



HVALA ŠOLSKI EKIPI ZA IZJEMNO PRILOŽNOST IN 

VAM ZA POZORNOST!


