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PREGLED INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 Interesna dejavnost Za učence Mentor Dodatne informacije 
1 Športne urice 1. razred Nataša Penko Petek, 13.00 – 14.00 
2 Mini plesne urice 1. – 2. razred Katarina Kete Rodman Četrtek , 12.30 – 13.30 
3 Otroški pevski zbor 2. – 5. razred Milena Prinčič Enkrat tedensko ob 12.30 
4 Radovednež 2. – 4. razred Lea Kosmač  
5 Planinski krožek 2. – 9. razred Sonja Radikon Bratina Ena sobota v mesecu 
6 Mala šola računalništva 3. razred Nataša Penko Ponedeljek, 14.30 – 15.15 
7 Maksi plesne urice 3. – 5. razred Katarina Kete Rodman Četrtek, 13.45 – 14.45 

8 Angleška bralna značka 4. – 9. razred učiteljice in učitelj angleščine 
V dogovoru z učiteljicami in učiteljem 
angleščine 

9 Likovni krožek 4. – 9. razred Gordana Štucin Torek, 13.40 – 15.10 
10 Vesela šola 4. – 9. razred Vilma Seražin Brun Četrtek, 12.30 – 13.15 
11 Prometni krožek 5. – 7. razred Vanja Rušt, Simon Kragelj  
12 Geografski krožek 6. – 9. razred Adrijana Perkon Ponedeljek, torek 7.30 – 7.55  
13 Mladinski pevski zbor 6. – 9. razred Milena Prinčič Enkrat tedensko ob 13.40 
14 Slovenska bralna značka 6. – 9. razred učiteljice slovenščine V dogovoru z učiteljico slovenščine 

15 Turistični krožek 6. – 9. razred Angelika K. Žorž, Barbara Trampuž, 
Adrijana Perkon 

Torek ali sreda, 12.30 – 13.15 

16 Italijanska bralna značka 7. – 9. razred Jelena Vukmir Torek, 7.30 – 7.55 ali sreda 13.15 – 13.40 
17 Male sive celice 7. – 9. razred Veronika Šinigoj, Tea Bevk  
18 Mladi raziskovalci zgodovine* 8. – 9. razred Angelika Koncut Žorž četrtek, 12.30 – 13.15 

19 Zgodovinski krožek* 8. – 9. razred Angelika Koncut Žorž torek in sreda, 7.30 – 7.55 
*kar dva krožka v enem  
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ŠPORTNE URICE  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 1. razreda 1  
predvideno:  
petek, 13.00 – 14.00 

Nataša Penko omejeno število učencev 

 
Učence želimo seznaniti kako pomembno je danes gibanje, saj le to pozitivno vpliva na njihov 
razvoj.  

Skozi igre osnovnih gibanj ter drugih elementov, kot je poligon ali žoga jih bomo seznanili z novimi 
gibalnimi vzorci, ki jih bodo otroci uporabili tudi v vsakdanjih izzivih. Popeljali jih bomo v svet 
različnih elementarnih in štafetnih iger, premagovali bomo različne težavne ovire na poligonih in v 
naravi. Šport bomo medpredmetno povezovali, predvsem z glasbo, spoznavanjem okolja in 
matematiko. Preizkusili se bomo celo v hokeju! To pa ne bo vse, saj bomo del športnih uric 
namenili tudi tekmovalnemu duhu v nas, ob tem pa se naučili »fair play« igre. Zmagovalcem bomo 
športno čestitali, nasprotno ekipo pa spodbudili k novi priložnosti ob ponovnem snidenju pri športnih 
uricah, saj sodelovanje in spodbujanje prav tako pripomore k čustveni stabilnosti, koncentraciji in 
samozaupanju.  

Delo z učenci bo prilagojeno letnemu času in fizični pripravljenosti otrok.  
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MINI PLESNE URICE 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 1. - 2. razreda 1 
predvideno:  
četrtek , 12.30 – 13.30 

Katarina Kete 
Rodman 

 

 

Pri plesnih uricah bomo spoznavali različne zvrsti plesa in 
ustvarjali koreografije, ki bodo lahko namenjene popestritvi 
šolskih proslav ali zgolj zabavnemu preživljanju prostega časa. 
Na zabaven način bomo tako skrbeli za zdrav življenjski slog in 
pridno pridobivali kondicijo ter se skozi plese podajali na 
potovanja v različne dežele – tako v tiste prave, kot tiste, ki 
obstajajo le v naši domišljiji.  
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR (OPZ) 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 2. - 5. razreda 1  ali 2 
predvideno:  
Vsaka generacija pevcev (posebej 2., 3., 
4. in 5. razred) ima vaje enkrat 
tedensko. Vaje so vsak dan 6. šolsko 
uro, po potrebi tudi 5. šolsko uro, in 
sicer po dogovoru z učitelji na razredni 
stopnji. 

Milena Prinčič V primeru večjega števila 
otrok bodo vaje potekale 
za vsak razred posebej, in 
sicer po pol ure tedensko. 
Ob izboljšanju razmer 
bodo vaje potekale ob 
ponedeljkih in četrtkih 6. 
šolsko uro. 

 

V otroškem pevskem zboru z veseljem prepevamo, potapljamo se v svet čarobnih melodij in ritmov. 
Besedila nas tako prevzamejo, da se z junaki povežemo, z njimi sočustvujemo. Ob najrazličnejših 
pesmih si krepimo pevske sposobnosti in veščine, oblikujemo glas, višine in nižine. Učimo se pravilno 
dihati in poustvariti pesem. Znamo prisluhniti sopevcu. Ob pravilnem petju postajamo samostojni in 
samozavestni. Pripravljamo se za nastope in veliko energije namenimo kulturni vzgoji. Naš pevski 
repertoar je raznolik, zajema tudi pesmi v drugih jezikih. Nekatere pesmi nas nagovorijo tudi k plesu, 
gibanju. 
 
Skratka, skupaj smo pravi pevski prijatelji.  

 

 

 

 

 

 
  



  Stran 7 
 
 
 

RADOVEDNEŽ 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 2. - 4. razreda 1 
predvideno:  
 

Lea kosmač  

 

Interesna dejavnost Radovednež izhaja iz vsebin naravoslovja. Poleg samostojnega izvajanja 
naravoslovnih poskusov bomo izdelovali tudi različne tehnične izdelke. Namen krožka je, da 
učence na sproščen način navdušimo nad tehniko, tehnologijo ter naravoslovjem ter dokažemo da 
je učenje lahko zabavno. 

Učenci se spoznajo z znanostjo in naravoslovjem na zabaven način, samostojno izvajajo 
naravoslovne poskuse in se ob tem učijo, spoznajo različne stroje, orodja, materiale, postopke, 
poznajo pravila obnašanja v tehnični delavnici in ravnanja pri delu z orodjem, stroji in pripomočki, 
razvijajo sposobnost poslušanja, razvijajo sposobnost dela v skupini tj. sodelovanja, razvijejo 
sposobnost za ustno izražanje in sposobnost iskanja pravih rešitev, razvijajo sposobnost 
samostojnega dela, pri izdelavi izdelka razvijajo delovne navade,  razvijajo sposobnost 
samostojnega razmišljanja, razvijajo fino motoriko, se zabavajo, učijo in veliko zapomnijo. 
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PLANINSKI KROŽEK 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 2. - 9. razred 1dan na mesec ob sobotah 
 

Sonja Radikon 
Bratina 

 

 
V tesnem sodelovanju z Mladinskim odsekom PD Nova Gorica bodo dejavnosti potekale enkrat 
mesečno ob sobotah. Organizirane bodo v obliki pohodov ali delavnic, ki so tematsko povezane s 
planinstvom. Cilji in namen interesne dejavnosti so razvijati pozitiven in odgovoren odnos do narave, 
razvijati občutek za gibanje v gorskem svetu v vseh letnih časih, oblikovati pozitiven odnos do hoje, 
razvijati in spodbujati skrb za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev v gorah, razvijati 
orientacijo v naravi, sledenje znakom ter osvojiti primerno vsebino planinskega nahrbtnika. 
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MALA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 3. razreda 1  
predvideno:  
ponedeljek, 14.30 – 15.15 

Nataša Penko omejeno število učencev 

 
Zakaj ne bi učenci interesno dejavnost izkoristili za pridobitev novega znanja na področju, ki 
postaja vse bolj del našega vsakdana? V mali šoli računalništva bomo učencem ponudili učenje 
preko igre, kjer zabava pomeni znanje. Mala šola računalništva je primerna za vse učence, ki želijo 
preko igre, a vendarle na učinkovit način, priti do osnovnega računalniškega znanja. 
 
Na zabaven način bomo spoznali računalnik (predvsem delo s tipkovnico), urejanje in oblikovanje 
besedila (word) in tabel (excel). Ustvarili bomo pravo PowerPoint predstavitev (delo s slikami, 
skeniranje) in se na zabaven način preizkusili v nastopanju pred skupino. Seveda ne bomo pozabili 
na delo z epošto in brskanjem po varnih in primernih spletnih straneh. Morda bomo celo pokukali v 
spletno učilnico.  

Delo z učenci bo prilagojeno glede na zahtevnost snovi in predhodne 
izkušnje učencev z računalniki. 
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MAKSI PLESNE URICE 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 1. - 2. razreda 1 
predvideno:  
četrtek, 13.45 – 14.45 

Katarina Kete 
Rodman 

 

 

Pri plesnih uricah bomo spoznavali različne zvrsti plesa in ustvarjali koreografije, ki bodo lahko 
namenjene popestritvi šolskih proslav ali zgolj zabavnemu preživljanju prostega časa. Na zabaven 
način bomo tako skrbeli za zdrav življenjski slog in pridno pridobivali kondicijo ter se skozi plese 
podajali na potovanja v različne dežele – tako v tiste prave, kot tiste, ki obstajajo le v naši domišljiji.  
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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 4. - 9. razreda 1 
predvideno:  
po dogovoru z učiteljicami in 
učiteljem angleščine 

učiteljice in učitelj 
angleščine 

 

 

Za učence četrtega do devetega razreda bo pod mentorstvom 
učiteljev angleščine potekala interesna dejavnost angleška bralna 
značka. 
 
Učenci izberejo knjige s seznama, ki ga dobijo v šolski knjižnici ali 
pri učiteljih tujega jezika. Učenci berejo knjige samostojno doma, 
navodila za delo pa dobijo pri svojih učiteljih tujih jezikov. 
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LIKOVNI KROŽEK 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 4. - 9. razreda 2 
predvideno:  
torek, 13.40 – 15.10 

Gordana Štucin možnost izvedbe v 
skupinah 

 
K likovnemu krožku vabim učence, ki radi likovno ustvarjajo, si želijo doseči širše likovno znanje, 
razvijati ročne spretnosti in sodelovati na različnih likovnih natečajih.  

Cilj interesne dejavnosti je delo z zahtevnejšimi tehnikami in kvalitetnejša izvedba risarskih, 
slikarskih, grafičnih in kiparskih likovnih del. Delali bomo z različnimi risarskimi in slikarskimi 
materiali in modelirali iz gline, barvali z glazuro in pekli v peči za glino. 

Sodelovali bomo na različnih mednarodnih, državnih in regijskih likovnih natečajih,  na ex temporih 
in izdelovali šolske razstave. 
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VESELA ŠOLA 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 4. - 9. razreda 1  
predvideno:  
četrtek, 12.30 – 13.15  

Vilma Seražin 
Brus 

Revija PIL (mesečnik) 

 

Dragi veselošolci! 

Vesela šola je tekmovanje v znanju, ki poteka letos v Sloveniji že 52 sezon, let. Na srečanjih se 
bomo pripravljali na tekmovanje. 

Tekmovanje Vesela šola je tekmovanje iz splošnega znanja za učence osnovnih šol od 4. do 9. 
razreda. Učenci med letom podrobneje spoznavajo teme z različnih področij, kot so umetnost, 
znanost, zgodovina, naravoslovje, logika, angleščina, šport … 

Teme so na dvanajstih straneh predstavljene v reviji PIL. Za dodatno raziskovanje in vajo so 
učencem na voljo tudi mesečne spletne učne poti ter nagradni izzivi, ki dodatno motivirajo 
usvajanje novega znanja. Potrebno je prebrati tudi eno knjigo. 

Tekmovanje v znanju Vesela šola je dvostopenjsko. Učenci najprej tekmujejo na šolski stopnji in 
nato na državni. Svoje dosežke lahko uveljavi tudi za pridobitev Zoisove štipendije.  

Vse podatke o letošnjem tekmovanju dobiš na: http://www.veselasola.net/  
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PROMETNI KROŽEK 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 5. - 7. razreda 1  
predvideno:  
Krožek se bo začel izvajati vzporedno z 
izvajanjem kolesarskih poligonov. 

Vanja Rušt,  
Simon Kragelj 

 

 

Pri prometnem krožku učenci spoznajo ravnanje kolesarja v prometu. Seznanijo se s prometnimi 
predpisi, ki veljajo pri vožnji s kolesom. Pridobljeno znanje popestrimo z utrjevanjem prometnih 
pravil v računalniški učilnici, kjer učenci individualno rešujejo naloge v programu S kolesom v šolo. 
Prometni krožek je pripravnica na teoretični del kolesarskega izpita, ki ga učenci opravljajo v petem 
razredu. Učenci na zabaven način utrjujejo teoretičnega znanja o cestno prometnih predpisih, 
izurijo svojo tehniko vožnje s kolesom na kolesarskem poligonu (spretnostnem in prometnem) in 
sodelujejo na tekmovanju iz prometa. 
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GEOGRAFSKI KROŽEK 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 6. - 9. razreda 1  
predvideno:  
ponedeljek in torek, 7.30 – 7.55 

Adrijana Perkon Priprava na 
tekmovanje iz 
geografije. 

 
Geografski krožek je namenjen učencem, ki želijo tekmovati iz znanja geografije. Priprave potekajo 
tako, da učenci skupaj z učiteljem predelajo gradivo za geografsko tekmovanje tekočega leta. Na 
šolski ravni tekmovanja priprave zajemajo pisni del, pri pripravah na državno raven pa tudi terenski 
del tekmovanja iz znanja geografije. 
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR (MPZ) 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 6. - 9. razreda 2 
predvideno:  
Vsaka generacija pevcev (posebej  
6.,7., 8., 9.razred) ima vaje enkrat 
tedensko, in sicer 7. šolsko uro ob 
različnih dnevih. Enkrat tedensko, ob 
petkih 7. šolsko uro, je vaja skupna za 
vse člane zbora. 

Milena Prinčič Skupna vaja poteka z 
maskami. Tudi v primeru 
večjega števila otrok velja 
enako pravilo in ustrezna 
razdalja. 

 

Naši najstarejši pevci komaj čakajo, da se jim pridružijo novi člani. 
Tudi v tem pevskem sestavu sledimo že začrtani poti iz prejšnjih let iz otroškega zbora. Pevci 
postajajo še bolj samostojni. Izziv jim predstavljajo večglasne pesmi. Vedno bolj vztrajajo v svoji 
pevski liniji in uživajo v harmonijah in akordih, ki se prelivajo po prostoru. 
 
Izbira pesmi je raznolika, pri vsem je vodilo kvaliteta in primernost dela za pevčevo starost. 
Kako lepo se je potapljati v čarobne zvočne svetove, doživljati pravo srečo, prijateljstva in sprejemati 
nova pevska znanja! 
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SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 6. - 9. razreda 1  
predvideno:  
v dogovoru z učiteljicami slovenščine 

učiteljice 
slovenščine 

 

 

Nekega dne sva se srečala/-i – slučajno, nenačrtovano, spontano … Pritegnila me je njena vedra 
sproščenost, moč misli, milina in moral/-a sem ji slediti …  

Ob knjigah spoznavamo sebe in svet, ki nas obdaja. Kdor ima srečo, ga knjiga spremlja od 
nerodnih korakov naprej. Kar spoznamo, nas preoblikuje, mi pa lahko preoblikujemo svet. Na bolje.   

Pri slovenski bralni znački spodbujamo branje knjig, saj se 
zavedamo pomena branja, o čemer vse glasneje slišimo 
tudi v širših znanstvenih, strokovnih in kulturnih krogih. 
Vendar pa k branju ne spodbujamo samo zato, ker tako 
poznamo in znamo veliko stvari, ampak ker je s knjigo v 
roki življenje lepše, bogatejše in zanimivejše. Kaj je lepše 
od spoznanja, da svet ni eden, ampak jih je mnogo več … 
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TURISTIČNI KROŽEK 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 6. - 9. razreda 1 
predvideno:  
torek ali sreda, 12.30 – 13.15 

Angelika Koncut Žorž, 
Barbara Trampuž, 
Adrijana Perkon 

Omejeno število 
učencev. 

 

Pri turističnemu krožku bodo učenci pripravljali raziskovalno nalogo za projekt Turizmu pomaga 
lastna glava. Projekt je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. 
Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za 
hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih 
danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. 
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ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 7. - 9. razreda 1 
predvideno:  
torek 7.30 – 7.55 ali  
sreda, 13.15 – 13.40 

Jelena Vukmir 
 

 

Pri pouku izbirnega predmeta Italijanščina učenci od 7. do 9. razreda vsako leto tekmujejo v bralni znački 
(EPI Letture). Z branjem knjig bogatijo svoj besedni zaklad, izboljšajo izgovorjavo in spoznavajo italijansko 
kulturo. Učenci berejo knjige samostojno doma, nekaj ur pa bralni znački namenimo tudi med poukom, da 
se skupaj pogovorimo o prebranih besedilih. Učenci lahko izberejo eno ali dve knjigi in se udeležijo 
tekmovalnega tedna, kjer pisno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo poznavanje prebranih knjig. 
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MALE SIVE CELICE 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 7. - 9. razreda 1  
predvideno:  
po dogovoru – v skladu z urnikom vseh 
treh razredov.  

Veronika Šinigoj,  
Tea Bevk 

 

 
Male sive celice so namenjen osnovnošolcem, da se učijo in širijo svoje znanje skozi igro, razvijajo 
različne vrste inteligenc in se na tekmovanju z nasprotno ekipo pomerijo z ostali osnovnošolci širom 
Slovenije. Po uspešno opravljenih predtekmovanjih pokažejo svoje znanje še pred televizijskimi 
kamerami. V eni televizijski sezoni se pomeri kar 32 ekip iz različnih osnovnih šol.    
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MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE   
ZGODOVINSKI KROŽEK  

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 
• 8. - 9. razreda 1  

predvideno:  
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE:  
torek in sreda, 7.30 – 7.55 
MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE: 
četrtek, 12.30 – 13.15 

Angelika Koncut 
Žorž 

Omejeno število 
učencev za Mlade 
raziskovalce 
zgodovine. 

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE: 
Učenci skupaj z mentorico pregledajo gradivo, ki je predpisano za tekmovanje. V letošnjem 
šolskem letu je tema Rimski vsakdan na slovenskih tleh. 

 

 

 

 

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 
Učenci spoznavajo zgodovinske metode raziskovanja, terenskega in arhivskega dela in podrobneje 
preučijo določeno temo.  
Skupaj z mentorico pripravijo raziskovalno nalogo, ki jo nato predstavijo komisiji.  
V tem šolskem letu je tema preučevanja Nalezljive bolezni in boj z njimi. 

 
 


