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PREGLED INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 Interesna dejavnost Za učence Mentor Dodatne informacije 

1 Mlajši otroški pevski zbor 1. razred Dolores Štrukelj 
Dvakrat tedensko po 25 minut v dogovoru z 
razredniki 

2 Športne urice 1. razred Nataša Penko Torek, 13.00 – 14.00 

3 Mini plesne urice 1. – 2. razred Katarina Kete Rodman 12.30 – 13.30  

4 Cici vesela šola 1. – 3. razred Valentina Kobal Torek, 13.15 – 14.00 

5 Joga za otroke 1. – 3. razred  Veronika Šinigoj  

6 Prva pomoč za najmlajše 2. – 3. razred Valentina Kobal Četrtek, 13.00 – 14.00 (vsak drugi teden) 

7 Otroški pevski zbor 2. – 5. razred Milena Prinčič 6. šolsko uro po dogovoru 

8 Planinski krožek 2. – 9. razred  Ena sobota v mesecu 

9 Maksi plesne urice 3. – 4. razred Katarina Kete Rodman 13.45 – 14.45  

10 Mala šola računalništva 3. – 4. razred Nataša Penko Sreda, 14.35 – 15.20 

11 Velika šola računalništva 4. razred Nataša Penko Ponedeljek, 14.35 – 15.20 

12 Prva pomoč 4. – 6. razred Valentina Kobal Četrtek, 13.30–15.00 (vsak drugi teden) 

13 Angleška bralna značka 4. – 9. razred Učiteljice in učitelji angleščine 
V dogovoru z učiteljico oziroma učiteljem 
angleščine 

14 Italijanska bralna značka 4. – 9. razred Jelena Vukmir V dogovoru z učiteljico italijanščine 

15 Likovni krožek 4. – 9. razred Gordana Štucin Torek, 13.30–15.00 

16 Ustvarjalnica malih daril 4. – 9. razred Valentina Kobal Sreda, 13.30–14.30, zimski čas do 15.00 

17 Vesela šola 4. – 9. razred Vilma Seražin Brun 6. šolska ura 

18 Prometni krožek 5. – 7. razred 
Simon Kragelj 
Vanja Rušt 

Krožek se bo začel izvajati vzporedno z 
izvajanjem kolesarskih poligonov. 

19 Lego WeDo 6. razred Klemen Leban  

20 
Fran´s got talent – 
angleško šolsko glasilo 

6. – 9. razred Valentina Batagelj  

21 Geografski krožek 6. – 9. razred  Helena Cizej  

22 Mladinski pevski zbor 6. – 9. razred Milena Prinčič 
7. šolsko uro, vsak pevec pride na vajo dvakrat 
tedensko, skupne vaje so ob petkih. 

23 Slovenska bralna značka 6. – 9. razred Učiteljice slovenščine V dogovoru z učiteljico slovenščine 

24 
Mladi raziskovalci 
zgodovine 

7. – 9. razred Angelika Koncut Žorž 
Pred ali po pouku, odvisno od urnika 
prijavljenih 

25 Nemška bralna značka 7. – 9. razred Nina Martelanc Torek, 7.30 – 7.55, četrtek 13.00 – 13.25 

26 Radovednež 7. – 9. razred Dolores Štrukelj  

27 Izdelajmo kalkulator 8. – 9. razred Klemen Leban Ponedeljek, 14.00 – 15.00 

28 Zgodovinski krožek 8. – 9. razred  Angelika Koncut Žorž 
Pred ali po pouku, odvisno od urnika 
prijavljenih 

  

PREGLED INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 – zunanji izvajalci 

 Interesna dejavnost Za učence Izvajalec Dodatne informacije 

Z1 Gimnastika 1. – 3. razred ŠK društvo Element gimnastika.element@gmail.com  

Z2 Atletski krožek 1. – 4. razred Atletski klub Gorica https://www.atletski-klub-gorica.si/  

Z3 Šola košarke 1. – 4. razred 
Košarkarsko društvo Nova 
Gorica mladi 

https://www.kdng-mladi.si/  

Z4 Plesna akrobatika 1. – 5. razred Športni klub Twist https://www.sktwist.com/  

Z5 Čebelarski krožek 1. – 9. razred Čebelarska zveza Slovenije  https://www.czs.si/  

Z6 Rokometni krožek 3. – 6. razred 
Moški rokometni klub Nova 
Gorica 

https://www.mrk-ng.si/  

 

mailto:gimnastika.element@gmail.com
https://www.atletski-klub-gorica.si/
https://www.kdng-mladi.si/
https://www.sktwist.com/
https://www.czs.si/
https://www.mrk-ng.si/
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MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 1. razreda 1  
dvakrat tedensko po 25 minut 
v dogovoru z razredniki 

Dolores Štrukelj Neomejeno število učencev 

 

Naši najmlajši pevci se naučijo veliko slovenskih pesmi, tako ljudskih kot tudi umetnih. Pri zboru 

poslušajo drug drugega, krepijo samozavest in pevsko tehniko. Veliko pozornosti posvečamo izreki, 

učenju besedil ob primerni razlagi in seveda pevskemu razvoju. 

Ves čas osnovnošolskega petja se glas razvija, tako tudi posluh, pevska občutljivost, interpretacija 

…   

Zato so v zbor vabljeni prav vsi, ki se želijo naučiti prepevati. 
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ŠPORTNE URICE  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

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

Nataša Penko Omejeno število učencev 

 

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

Skozi igre osnovnih gibanj ter drugih elementov, kot sta 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 

• od 1. do 2. razreda 1 
predvideno: 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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CICI VESELA ŠOLA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 1. do 3. razreda 1  
predvideno: torek, 13.15–14.00  

Valentina Kobal  

 

Cici vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in 

Cicido. Omogoča pogovor z učenci o različnih temah, s katerimi se 

srečujejo v svojem življenju. Učence spodbuja k raziskovanju in 

sodelovanju. Na srečanjih bodo učenci prebirali literaturo na določeno 

temo, likovno ustvarjali, opravili učni sprehod, si ogledali posnetke na 

spletu in še marsikaj drugega. Sodelovanje v Cici veseli šoli je 

nagrajeno s Cici veselošolskim dnem v maju. Na ta dan učenci po vsej 

Sloveniji rešujejo naloge in prejmejo pohvalo Modrega medvedka. 

Nakup Cicidoja ali Cicibana ni potreben. 
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JOGA ZA OTROKE 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 1. do 3. razreda 1  
 

Veronika Šinigoj Omejeno število učencev 

 

Naš tempo življenja je zelo hiter. Večinoma imamo vsi polno zasedene urnike z raznoraznimi 

aktivnostmi. Velikokrat pa se niti ne zavedamo, da vse to zna biti za otroke zelo stresno.  

S pomočjo joge se lahko otrok nauči tehnike sproščanja, s katerimi si kasneje omogoča, da 
življenjske izzive predela lažje in manj stresno. Ob tej vadbi se namesto tekmovalnosti naučijo 
sodelovanja in sočutja, obenem pa krepijo tudi telo. Vadba bo potekala na igriv način in bi se  
medpredmetno povezala s slovenščino in glasbo. Brali in poslušali bomo pravljice ter jih 
poustvarjali z izvajanjem različnih položajev joge (posnemanje živali). Uro bomo popestrili s 
sproščujočo glasbo in igranjem na tibetanske pojoče sklede.  
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PRVA POMOČ ZA NAJMLAJŠE 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 2. do 3. razreda 1  
predvideno: četrtek, 13.00–14.00  

Valentina Kobal Omejeno število učencev,  
izvajanje dejavnosti vsak drugi 
teden 

 

Znanje prve pomoči je znanje za življenje, je znanje, ki življenja rešuje.  

Učenci bodo pri dejavnosti spoznali in se naučili pravilno odzvati v primeru nesreče 

ali poškodbe. Namen dejavnosti je na zabaven in igriv način širiti znanje prve 

pomoči med mladimi, tako da učence naučimo osnovnih ukrepov prve pomoči. 

Spoznali bodo načine, s katerimi lahko pomagajo drugim ter jih tudi praktično 

preizkusili (od pravilne oskrbe manjše rane ali odrgnine, do povijanja s čisto pravimi 

povoji). 
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 2. do 5. razreda 2 
predvideno: 6. šolsko uro po dogovoru 

Milena Prinčič Veselje do petja in 
zahtevnejše pevske 
literature, neomejeno 
število učencev 

 

Otroški zbor posega že po zahtevnejši pevski literaturi. Pesmi imajo večji obseg, zato glasove 

razvijamo s pravimi vajami v višine in nižine. Prepevamo tudi dvoglasne pesmi in se veliko 

poslušamo. Vadimo pravilno pevsko držo, se urimo za pevske nastope in tudi veliko nastopamo. 

Lepo vabljeni vsi tisti, ki se želite v petju še izpopolniti, se družiti in razveseljevati druge.      
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PLANINSKI KROŽEK 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 2. do 9. razred   Ena sobota na mesec 
 

 

V tesnem sodelovanju z Mladinskim odsekom Planinskega društva 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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MAKSI PLESNE URICE 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 3. do 4. razreda 1 
predvideno: 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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MALA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 3. do 4. razreda 1  
predvideno: reda, 14.35–15.20 

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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VELIKA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 4. razreda 1  
predvideno: ponedeljek, 14.35–15.20 

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? Velika šola računalništva je primerna za vse učence, ki 

želijo nadgraditi znanje iz računalništva.  

 

Na zabaven način bomo nadgradili znanje o računalniku, urejanje in oblikovanje besedila z 

naprednimi funkcijami in tabel (excel). Ustvarili bomo pravo PowerPoint predstavitev (delo s 

slikami, skeniranje) in se na zabaven način preizkusili v nastopanju pred skupino. Nadgradili bomo 

znanje uporabe epoštnega preedala in rokovanja z epošto. V spletnih učilnicah bomo spoznali 

nekaj naprednejših in zahtevnejših funkcij.  

Delo z učenci bo prilagojeno glede na zahtevnost snovi in predhodne izkušnje učencev z 

računalniki.  
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PRVA POMOČ  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 6. razreda 2 
predvideno: četrtek, 13.30–15.00  

Valentina Kobal Omejeno število učencev,  
izvajanje dejavnosti vsak drugi 
teden 

 

Znanje prve pomoči je znanje za življenje, je znanje, ki življenja rešuje.  

Učenci bodo pri dejavnosti spoznavali, da je zdravje vrednota, ki vpliva na kakovost življenja, si 

pridobili osnove teoretičnega in praktičnega znanja prve pomoči, da bodo lahko pomagali sebi in 

drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih boleznih. Spoznali bodo nezgodne situacije, v katerih 

je življenje zaradi poškodb in bolezni neposredno ogroženo in se naučili osnov pravilnega 

ukrepanja. Izoblikovali si bodo 

preventivno miselnost ter se naučili 

preprečevati nezgodne situacije.  
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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 9. razreda 1 
predvideno: po dogovoru z učiteljico 
oziroma 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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ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 9. razreda 1 
 

Jelena Vukmir  

 

Pri pouku izbirnega predmeta Italijanščina učenci od 4. do 9. razreda vsako leto tekmujejo v bralni 

znački (Topolino di biblioteca/EPI Letture). Z branjem knjig bogatijo svoj besedni zaklad, izboljšajo 

izgovorjavo in spozna vajo 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 spletno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo poznavanje prebranih knjig. 
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LIKOVNI KROŽEK 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 9. razreda 2 
predvideno: torek, 13.30–15.00 

Gordana Štucin 
 

 

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 (črn tuš, voščenke, 

umetniške krede) in slikarskimi materiali (tempera in vodene barvice, barvni tuši, pasteli, kolaž)  

modelirali iz das mase ter barvali z akrilnimi barvami. 

Sodelovali bomo na različnih likovnih natečajih,  na ex tempore in izdelovali šolske razstave. 
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USTVARJALNICA MALIH DARIL  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 9. razreda 1  
predvideno: sreda, 13.30–14.30 
oziroma zimski urnik 13.30–15.00 

Valentina Kobal  

 

Učenci bodo pri dejavnosti razvijali ročne spretnosti, spoznavali 

različne materiale in tehnike ter se naučili samostojno izdelati več 

malih priložnostnih daril, s katerimi bodo lahko razveselili sošolce in 

prijatelje. Večinoma bodo izdelovali iz odpadnih ali naravnih 

materialov, ki jih bodo po predhodnem naročilu prinesli k dejavnosti. 

Izdelovali bodo  tudi izdelke za novoletni bazar ter pomagali pri 

pripravi le tega.  
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VESELA ŠOLA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 4. do 9. razreda 1  
predvideno: 6. šolsko uro od oktobra 
do maja 

Vilma Seražin 
Brus 

Revija PIL (mesečnik) 

 

Interesna dejavnost je namenjena pripravi na tekmovanje v znanju. Zajema znanje določenih, 

razpisanih, mesečnih tem v reviji PIL. Teme so prilagojene starostni skupini. 

Dosežki na tekmovanju se upošteva za pridobitev Zoisove štipendije. Imamo šolski in državni nivo 

tekmovanja. 

Na skupnih srečanjih pregledamo učne poti na spletu in preberemo temo v PILu. Če te zanima 

naravoslovje, astronomija, šport, tehnika, logika, angleščina, medicina ….. skratka zelo različna 

področja -  se nam pridruži. Dobimo se vsak teden ali ko imaš čas. 
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PROMETNI KROŽEK 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 5. do 7. razreda 1  
 

 

Simon Kragelj 
Vanja Rušt  
 

Krožek se bo začel izvajati 
vzporedno z izvajanjem 
kolesarskih poligonov 

 

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. 

 

 

 

 

 

  



  Stran 22 
 
 
 

LEGO WeDo 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• 6. razred 1  
 

 

Klemen Leban 
 

 

 

Pri interesni dejavnost Lego WeDo uporabljamo Lego Education WeDo 2.0 izobraževalne komplete 
Lego kock, ki vsebujejo poleg osnovnih gradbenih kock tudi pametno kocko, motorje in senzorje. 
Otroci lahko sestavljajo dinozavre, živali, vozila, stroje, pripomočke za delo in še veliko drugih 

robotkov, ki jih sami tudi sprogramirajo, da kocke oživijo. Pri delu uporabljamo t.i. STEAM vzgojni 

način poučevanja, kjer se otroci spoznavajo poleg robotike tudi z naravoslovjem, tehniko, 

strojništvom, umetnostjo in matematiko. V šoli pridobljeno znanje pri omenjeni interesni dejavnosti 

povežemo v praktične primere. Otroci tako preizkusijo svoje znanje in si ga tako bolje zapomnijo. 

 

  



  Stran 23 
 
 
 

FRAN´S GOT TALENT – ANGLEŠKO ŠOLSKO GLASILO 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 6. do 9. razreda 1  Valentina Batagelj  

  

We are Fran Erjavec Primary School, from Nova Gorica. We are a group of talented and creative 

pupils. Welcome!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Stran 24 
 
 
 

GEOGRAFSKI KROŽEK 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 6. do 9. razreda 1  
predvideno: pred ali po pouku, glede 
na urnik prijavljenih učencev 

Helena Cizej 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Stran 25 
 
 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 6. do 9. razreda 2 
predvideno: 7. šolsko uro, vsak pevec 
pride na vajo dvakrat tedensko, skupne 
vaje so ob petkih 

Milena Prinčič Veselje do večglasnega 
petja, neomejeno število 
učencev 

 

Mladinski pevski zbor prepeva pesmi različnih zvrsti, izbor je raznolik, včasih tudi zahteven. Pesmi 
izbiramo glede na nastope in priložnosti. Težimo k temu, da so pesmi večglasne, saj si pevci pri tej 
starosti razvijajo harmonski posluh.  
Radi smo skupaj in se družimo. Ponosni smo na našo mladinsko pevsko družino.  
V zbor vabimo tudi fante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



  Stran 26 
 
 
 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 6. do 9. razreda 1  
predvideno: v dogovoru z učiteljico 
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 … 

Vabljeni k branju! 

 

 

 

 
 
  



  Stran 27 
 
 
 

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 7. do 9. razreda 1  
predvideno: pred ali po pouku, glede 
na urnik prijavljenih učencev 

Angelika Koncut 
Žorž 

 

 

Mladi raziskovalci zgodovine si pridobijo neposredne izkušnje z metodami 

terenskega dela, iskanja informacij po arhivih, knjižnicah, po spletu, z 

intervjuji ter z oblikovanjem naloge, ki obsega predstavitev rezultatov. 

Skupaj z mentorico pripravijo raziskovalno nalogo na predpisano temo, ki 

jo nato predstavijo komisiji. Raziskovanje poteka pod okriljem projekta 

ZPMS Mladi raziskovalci zgodovine. 

Poleg pisanja raziskovalne naloge se bo izvedlo krajše ekskurzije z 

zgodovinsko tematiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Stran 28 
 
 
 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 7. do 9. razreda 1  
predvideno: torek, 7.30–7.55,  
                       četrtek, 13.00–13.25 

Nina Martelanc  

 

Krožek Nemška bralna značka je namenjen učencem od 7. 

do 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina 1 in 2. 

Z branjem knjig učenci bogatijo besedišče in širijo poznavanje 

slovničnih struktur. Na krožku se z učenci pogovarjamo o 

vsebini prebranih knjig, glasno beremo in tako urimo pravilno 

izgovorjavo. Poleg vsega naštetega učenci spoznavajo tudi 

kulturo nemško govorečih dežel.  

Pri pouku izbirnega predmeta Nemščina učenci od 7. do 9. 

razreda vsako leto tekmujejo v nemški bralni znački (EPI 

Lesepreis). Tekmovanje poteka spomladi (predvidoma 

marca), učenci pisno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo 

poznavanje vsebine prebranih knjig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Stran 29 
 
 
 

RADOVEDNEŽ 
Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 7. do 9. razreda 1  
 

Dolores Štrukelj  

 

V letošnjem šolskem letu bomo pri Radovednežu izdelovali tehnične izdelke, delali različne 

eksperimente, ki so primerni za otroke in še marsikaj zanimivega. Si radoveden/a?  

Pridruži se nam. 

  



  Stran 30 
 
 
 

IZDELAJMO KALKULATOR 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 8. do 9. razreda 1  
predvideno: ponedeljek, 14.00–15.00 

Klemen Leban  

 

Pri interesni dejavnosti Izdelajmo kalkulator bomo s pomočjo osnovnih elektronskih komponent kot 

so LED lučke, električni upori, tranzistorji, … izdelali osnovni seštevalnik naravnih števil do števila 

31. Pri tem se bomo spoznali z osnovami dvojiškega seštevanja. 

 

 

 

  



  Stran 31 
 
 
 

ZGODOVINSKI KROŽEK 

Za učence Tedensko število ur Mentor  Dodatne informacije 

• od 8. do 9. razreda 1  
predvideno: pred ali po pouku, glede 
na urnik prijavljenih učencev 

Angelika Koncut 
Žorž 

 

 

Zgodovinski krožek je namenjen učencem 8. in 9. razredov.  

Pri zgodovinskem krožku se pripravljamo na tekmovanje iz znanja zgodovine na temo, ki jo 

predpiše Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Tekmovanje bo organizirano na dveh ravneh, šolski in državni.  

 



   
 
 
 

 

 

I N T E R E S N E  D E J A V N O S T I  V  Š O L S K E M  L E T U  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

Interesne dejavnosti ali krožki so del razširjenega programa v osnovni šoli.  

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 

40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 25. členu o interesnih dejavnostih navaja: Za 

razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z 

letnim delovnim načrtom. 

Šola ima za izvajanje interesnih dejavnosti na voljo določeno število ur, ki je 

odvisno od števila oddelkov na šoli in jih razporeja glede na interes učencev in v 

skladu z organizacijo dela na šoli. V šolskem letu 2022/2023 bo izvajanje 

interesnih dejavnosti usklajeno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ) in navodili pristojnega ministrstva.   

Učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, to tudi redno obiskuje.  

Na spletni strani šole www.os-franaerjavca.si, zavihek Učenci/Interesne 

dejavnosti, je objavljen opis interesnih dejavnosti, ki so na voljo v šolskem letu. 

Na hrbtni strani si lahko ogledate seznam ponujenih interesnih dejavnosti. 

Interesna dejavnost se bo izvajala, če bo nanjo prijavljenih vsaj 10 učencev. Šola 

si pridržuje pravico do spremembe ponujenih interesnih dejavnosti (urnik, 

vsebina …).  

Prijavnico za interesne dejavnosti, v katere se želi vpisati vaš otrok, oddajte 
razredniku/razredničarki najkasneje do petka, 16. 9. 2022.  

 

Čas izvajanja interesne dejavnosti bo natančneje določen po prejemu vseh 

prijavnic in organizaciji izvajanja interesne dejavnosti. Začetek izvajanja 

interesne dejavnosti je predviden z mesecem oktobrom, o začetku izvajanja 

interesnih dejavnosti pa vas bomo seznanili z obvestilom na spletni strani šole.   

 

 

 

PRIJAVNICA ZA OBISKOVANJE INTERESNE DEJAVNOSTI NA  

OSNOVNI ŠOLI FRANA ERJAVCA NOVA GORICA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Učenec/ka ___________________________________________________ iz ___________ oddelka  

se vpisujem v interesno dejavnost  ___________________________________________________ 
                                                                            (ime interesne dejavnosti prepišete iz seznama ponujenih dejavnosti) 

za šolsko leto 2022/2023 in izjavljam, da se je bom redno udeleževal/a. 

Podpis učenca: _________________________         Podpis staršev: _________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

PRIJAVNICA ZA OBISKOVANJE INTERESNE DEJAVNOSTI NA  

OSNOVNI ŠOLI FRANA ERJAVCA NOVA GORICA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Učenec/ka ___________________________________________________ iz ___________ oddelka  

se vpisujem v interesno dejavnost  ___________________________________________________ 
                                                                              (ime interesne dejavnosti prepišete iz seznama ponujenih dejavnosti) 

za šolsko leto 2022/2023 in izjavljam, da se je bom redno udeleževal/a. 

Podpis učenca: _________________________         Podpis staršev: _________________________ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.os-franaerjavca.si/

