
 

Prijava na razširjeni program šole (RaP) 2021/22 

 
Vključenost naše šole v poskus Razširjeni program omogoča vsem učencem in učenkam 
zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, 
interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj. 
Učenec/-ka se lahko prijavi na več dejavnosti. Vključijo se lahko vsi učenci, ne glede na to, 
ali so vključeni v podaljšano bivanje ali ne. 
Pomembno je, da se dejavnost ne ocenjuje. 
 
V okviru razširjenega programa bomo izvajali vsebine naslednjih sklopov: gibanje, hrana 
in prehranjevanje ter zdravje in varnost. V primeru premajhnega interesa za posamezno 
dejavnost, le-te ne bomo izvajali. 

 

Prijave zbiramo do 24. 5. 2021.  

 

Opisi predmetov 

 

GIBANJE (ŠPORT) 

GORNIŠTVO IN MLADI PLANINCI 

FOLKLORA in IGRE 

PREHRANA IN OBIČAJI 

BRAIN GYM (možganska telovadba) 

PRAVLJIČNA JOGA za najmlajše 

PRAVLJIČNA JOGA  

PILATES IN JOGA 

 

ROČNE SPRETNOSTI 

RAZISKOVANJE IN POSKUSI 

ŠOLSKI VRT 

ŽIVLJENJE Z RASTLINAMI IN 
ŽIVALMI 

OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI 

SOCIALNE IGRE IN KAKOVOSTNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/RaP-%C5%A0PORT-Predstavitev-2020-2021.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/RAP-mladi-planincivabilo-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/Predstavitev-FOLKLORA-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/Predstavitev-FOLKLORA-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/MO%C5%BDGANSKA-TELOVADBA.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/PRAVLJI%C4%8CNA-JOGA-1.-razred-2.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/PRAVLJI%C4%8CNA-JOGA-2.-4.-razred-2.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/PILATES-IN-JOGA-5.-9.-razred-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/RAP-Janja.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/RAP-vabilo-RAZISKOVANJE-IN-POSKUSI-ZDRAVJE-IN-VARNOST-%C5%A1ol.-leto-2021-2022-KEBER.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/Opis-RaP-V-naravo-po-hrano-3.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/RAP-%C5%BDIVLJENJE-Z-RASTLINAMI-IN-%C5%BDIVALMI.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/RAP-%C5%BDIVLJENJE-Z-RASTLINAMI-IN-%C5%BDIVALMI.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/Opis-RaP-Ozna%C4%8Devanje-nevarnih-snovi9-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/SOCIALNE-IGRE-IN-KAKOVOSTNO-PRE%C5%BDIVLJANJE-PROSTEGA-%C4%8CASA-4-1.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/04/SOCIALNE-IGRE-IN-KAKOVOSTNO-PRE%C5%BDIVLJANJE-PROSTEGA-%C4%8CASA-4-1.pdf


NAVODILA: Spletna prijava na predmete  

Učenci/starši se na predmete prijavijo preko spletnega portala Novi Lo.Polis 

(https://novi.lopolis.si/prijava). 

Kaj učenci/starši vidijo na portalu?  

Ko se učenci/starši prijavijo na portal, izberejo možnost Predmeti/Dejavnosti, nato pa izberejo 

ponudbo, na katero se želijo prijaviti (ponudb je lahko več, saj jih delate za različne vrste predmetov, 

npr. za PB, Razširjen program …). Ko izberejo določeno ponudbo, se odpre novo okno. V tabeli 

Ponujeni predmeti/dejavnosti vidijo nabor predmetov/dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo 

(glede na ponudbo, ki jo naredi šola na zavihku Ponudba). S klikom na modro puščico  v vrstici s 

predmetom izberejo želene predmete, s klikom na oranžno pa določijo rezervne predmete (če je na 

ponudbi vključena možnost Omogoči izbiro rezervnih predmetov). Če se pri določanju zmotijo, 

predmet zbrišejo s klikom na rdeč križec na koncu vrstice. Če je poleg predmeta izrisan , se za njim 

skrivajo dodatne informacije o predmetu. S klikom na oblaček bodo učenci/starši prišli do dodatnih 

informacij o predmetu. Vsi simboli in barve so razložene v legendi, ki je pod tabelo z izbranimi 

želenimi (in rezervnimi) predmeti. Izbrani želeni in rezervni predmeti se shranjujejo samodejno – s 

klikom na modro ali oranžno puščico se izbran predmet prenese pod prijavo, izbira pa se samodejno 

shrani. 

 

 

Vodstvo šole 

https://novi.lopolis.si/prijava

