Predstavitev interesnih dejavnosti za šolsko
leto 2017/2018
Drage učenke in učenci.
V tem šolskem letu smo za vas pripravili interesne dejavnosti, ki bodo popestrile
šolski vsak dan in vam pomagale razviti področja, ki so vam blizu. Katere interesne
dejavnosti se bodo izvajale, je odvisno od števila prijavljenih.
Vzemite si čas, preberite predstavitve in poiščite, kaj vas zanima.
Skupaj s starši se odločite, h katerim krožkom boste hodili in izpolnite prijavnico.
Vztrajnost je lepa čednost, zato je prav, da se krožka, ki ga boste izbrali, redno
udeležujete ves čas njegovega trajanja.
Če imate še kakšno vprašanje, vam bodo nanj z veseljem odgovorili mentorji
krožkov.
Izvajale se bodo le interesne dejavnosti za katere bo dovolj prijav. Urnik interesnih
dejavnosti bo objavljen takoj, ko bo narejen dokončni izbor dejavnosti.
mag. Gregor Udovč
ravnatelj

1. FOLKLORA– 1. in 2. razreda
Mentorica: Tanja Korošec
Pri interesni dejavnosti Folklora bomo sledili slovenskemu ljudskemu izročilu,
ga obujali in na ta način tudi ohranjali. Igrali se bomo ljudske igre
(skupinske, družabne, prstne, pevske, rajalne), prepevali stare slovenske
pesmi, plesali otroške in otrokom prilagojene ljudske plese, igrali na
preprosta ljudska glasbila in zvočila ter spoznavali ljudske običaje in življenje otrok nekoč.
Nastopali bomo na prireditvah v šoli in v kraju. Če želiš z navideznim časovnim strojem
odpotovati 100 let nazaj, se nam pridruži.

2. FOLKLORA– 3. in4. razreda
Mentorica: Tanja Korošec
Pri interesni dejavnosti Folklora bomo sledili slovenskemu ljudskemu izročilu, ga obujali in na
ta način tudi ohranjali. Igrali se bomo ljudske igre (skupinske, družabne, prstne, pevske,
rajalne), prepevali stare slovenske pesmi, plesali otroške in otrokom prilagojene ljudske
plese, igrali na preprosta ljudska glasbila in zvočila ter spoznavali ljudske običaje in življenje
otrok nekoč. Nastopali bomo na prireditvah v šoli in v kraju. Če želiš z navideznim časovnim
strojem odpotovati 100 let nazaj, se nam pridruži.

3. USTVARJALNE DELAVNICE - 1. in 2. razred ter 4. in 5. razreda
Mentorica: Vesna Simonič
Učenci bodo razdeljeni v dve skupini (1.-2.r in 4. ter 5. r).
Z učenci bomo ustvarjali na likovnem področju ter z različnimi tehnikami in dejavnostmi uriti
motorične, socialne in kreativne spretnosti. Z izdelki bomo poskrbeli za dekoracijo razreda.
spoznavanje različnih tehnik likovnega ustvarjanja: slikanje, risanje, kiparstvo, oblikovanje
odpadnega materiala. Program interesne dejavnosti je sestavljen tako, da pomaga otroku
preko igre postati bolj ustvarjalen, zbran, vztrajnejši in spretnejši. Material, ki ga bomo
uporabljali za ustvarjanje, bodo prinašali učenci od doma, nekaj malega pa bom naročila tudi
v šoli.

4. ŠAH - 1. do 5. razreda
IZVEDBA V DELAVNIŠKI OBLIKI V OKVIRU OPB

Mentor: Primož Vasle

Krožek je namenjen učencem od 1. do 5. razreda, ki so morda že kje
slišali za igro šah in jih zanima, kako se to igro igra. Pri krožku bomo spoznali vse osnove
šahovske igre, predvsem pa bomo veliko igrali.

5. KOLESARSKI KROŽEK - 4. razred
Mentorica: Tadeja Jaklič
Obdelali bomo prometne vsebine. Učenci bodo pridobili znanje, ki je potrebno
za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita. Sledilo bo teoretično
opravljanje kolesarskega izpita. S praktičnim delom bodo učenci nato
nadaljevali v 5. razredu.

6. VESELA ŠOLA – 4. do 6. razreda
Mentorica: Justina Zupančič
Osnovni moto Vesele šole in njenega medijskega partnerja da Vinci Learning, pa tudi drugih
stalnih vsebinskih partnerjev, kot so Bralna značka Slovenije, jezikovna šola SAMA Navitas in
uredništvo učbenikov Mladinske knjige, je: Preizkusi svojo silo znanja - ker v naši
galaksiji znanja izveš več!
Učenci bodo pridno nabirali znanje z branjem o vsebinah v prilogah revije PIL in na
spletnem portalu, kjer se bodo vsak mesec preizkušali v reševanju nalog prilog revije PIL in
na spletnem portalu. Svoje znanje bodo učenci preverjali na šolskem in državnem
tekmovanju.

7. GLEDALIŠKI KROŽEK - 2. do 6. razreda in od 7. do
9. razreda
Mentorja: Justina Zupančič in Jani Strnad
Krožek je namenjen učencem, ki se radi igrajo igre vlog v različnih
kostumih ali z lutkami. Skozi leto bomo postavljali in ustvarjali gledališko
igro preko zgodbe v prostor z oblikovanjem scene in drugih elementov.
Potrudili se bomo, da se bomo z igro predstavili na prireditvah na šoli, v kraju in na gledaliških
srečanjih.
Občasno se bodo učenci, ki bodo želeli, lahko predstavili tudi z deklamacijami pesmi.

8. FILMSKI KROŽEK – 4. do 9. razreda

Mentorica: Justina Zupančič

Pri filmskem krožku se bodo zbrali učenci, ki jih zanima sporočanje s sliko.
Ustvarjali bodo film od ideje do končnega izdelka, ga predstavili na
tekmovanjih, v kraju in na šoli.
Pri tem se bodo srečevali z igranjem različnih vlog, s tehniko snemanja in montiranja ter še
mnogimi drugimi zanimivostmi.
Če bi se radi pridružili, nam vaše ideje lahko predstavite že na prvem srečanju prihodnje šolsko
leto.

9. OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mentorica: Manca Černe
Krožek je namenjen učencem vseh devetih razredov osnovne šole.
Razdeljen je na OPZ1, kjer prepevajo učenci 1. razreda, v OPZ 2
pojejo učenci od 2. do 5. razreda in MPZ, ki ga obiskujejo učenci od
6. do 9. razreda.
Pri otroškem zboru se učimo peti z osnovami vokalne tehnike, ki
posredno vplivajo tudi na boljšo telesno držo in na jasnejši govor. V
program so vključene slovenske ljudske in umetne pesmi, sam
program pa se prilagaja letnim časom in dejavnostim šole. Skupaj se ob petju zabavamo, kar
običajno pripelje do tega, da postanejo pevske vaje tudi prijetno druženje.
Pri mladinskem pevskem zboru predvsem nadgrajujemo vokalno tehniko in vzgajamo
večglasno petje. S kvalitetnim petjem se spodbuja zdravo telesno držo, empatijo in
sodelovanje, na prireditvah ter koncertih pa učenci predvsem pridobijo izkušnje z nastopanjem
pred publiko.

10.

ZABAVNA ANGLEŠČINA - 4. razred

Mentorica: Urška Mitrović
Krožek bo vključeval vse štiri osnovne komponente jezika
(poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), pri čemer bo poudarek predvsem na utrjevanju in
avtomatizaciji obravnavane snovi. Krožek je namenjen učencem 4. razreda.
Delo bo potekalo skozi zabavno komunikacijo in različne oblike iger - od kvizov, didaktičnih
računalniških iger, do... Pustite se presenetiti... :)

11.

SMARTIES CLUB – 5. razred

Mentorica: Urška Mitrović
Krožek bo vključeval vse štiri osnovne komponente jezika - poslušanje,
govorjenje, pisanje, branje. Krožek je namenjen učencem 5. razreda.
Pri krožku bomo izvajali igre vlog, brali in poslušali razna besedila, si ogledali film, pisali pesmi,
zaključke zgodb...

12.

LIKOVNI KROŽEK

Mentorica: Vida Ceglar
Delo bo potekalo v obliki delavnic v popoldanskem času in zimskih
mesecih ob sobotah.
Likovni motivi bodo prilagojeni likovnim natečajem , v katerih
bodo sodelovali učenci. Likovna dela bodo v soglasju s starši
poslana na likovne natečaje. Delo bo razdeljeno po triadah ,če bo
prijavljenih večje število , drugače pa bodo učenci združeni.
Planirano število 10ur prva triada, 10 ur druga triada, 15 ur tretja
triada in priprava učencev na likovne tabore in natečaje.

13.

VESELA ŠOLA – 7. do 9. razred

Mentor: Jani Strnad
Vesela šola mlade spodbuja k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, na zanimiv
zabaven in hudomušen način. Učenci se udeležijo tekmovanja na šolski in državni ravni.

14.

ZGODOVINSKO-GEOGRAFSKI KROŽEK – 6. do 9. razred

Mentor: Jani Strnad

Krožek je namenjen učencem, ki jih zanima zgodovina in geografija. Pri
krožku bomo raziskovali preteklost domačega kraja ter njegove
naravnogeografske in družbeno geografske značilnosti. Učenci 7., 8. in
9. razreda se bodo v okviru krožka pripravljali na zgodovinsko in
geografsko tekmovanje.

15.

MLADI IN DENAR – 8. in 9. razred

Mentor: mag. Gregor Udovč
Delo bo potekalo 1x mesečno popoldan po 4 šolske ure.
Učenci se bodo seznanili z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, postali finančno bolj
pismeni in s tem bolj samozavestni ter sprejemali ustrezne finančne odločitve.
Več informacij o projektu in interesni dejavnosti mladi in denar najdete na tej povezavi:
www.mladi-denar.si.

16.

NARAVOSLOVNI KROŽEK – 6. do 9. razred

Mentorica: Vesna Rajar
Raziskovanje rastlin, živali, gojenje rastlin in živali, mikroskopiranje,
poskusi. Za učence 8. in 9. razreda priprava na tekmovanji : tekmovanje
iz znanja biologije za Proteusovo priznanje in tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni.

17.

BRALNA ZNAČKA – 6. do 9. razred

Mentorji:
6. a – Primož Vasle
7. a – Andreja Jaklič
7. b – Vladimira Grahek
8. razred – Primož Vasle
9. razred – Olga Podpadec
Pogovori o prebranih knjigah: enkrat tedensko.

»Srečuj se z ljudmi in veliko beri.
V življenju nas spreminjajo ljudje, ki jih srečamo, in knjige, ki jih preberemo.«
Ljudska modrost

Draga učenka, dragi učenec!
Stara modrost velja tudi zate in zame. Čeprav ti morda tega zdaj še ne verjameš povsem,
poizkusi. Na domači knjižni polici je gotovo še kakšna neprebrana knjiga, ki te kliče; knjigarne
so prava paša za oči … V naši šolski knjižnici je množica dobrih knjig, med katerimi lahko
izbiraš. Ko izbrano knjigo prebereš, pa se oglasi pri mentorici ali mentorju, da se o njej še
pogovorita. Lahko prideš tudi s sošolko/sošolcem, da ti bo lažje. Res je: z vsako prebrano
knjigo si bogatejši!

18.

MINI ROKOMET – 3., 4. in 5. razred

Mentor: Marko Mežnaršič
Elementarne igre, štafetne in igre s prirejenimi pravili. Osnovni tehnični in taktični elementi.
Igra malega rokometa 1+3. Temeljna pravila malega rokometa in sodniški znaki.

19.

ATLETIKA – 4. -9. razred

Mentor: Vida Ceglar

Učenci bodo spoznali različne atletske prvine in se v njih
preizkusili. Krepili bodo svoje telo ter se pripravljali na šolska,
področna in državna tekmovanja v atletskih disciplinah.

20.

Nogomet – 7-9. razred

Mentor: Marko Mežnaršič
Učenci bodo krepili nogometne veščine, spoznavali taktični elemente igre ter krepili kondicijsko
pripravljenost.

21.

Prav pomoč - 3. in 4. razred

Mentor: Suzana Jefim

Pri krožku bodo otroci pridobili teoretično in predvsem praktično znanje prve pomoči,
da bodo lahko pomagali sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih.
Ob konkretnih nezgodnih situacijah se bodo učili pravilnega ukrepanja (npr. ob
opeklinah, odrgninah, pikih žuželk, požaru…) in tudi ukrepov preprečevanja nezgod.
Nekaj časa bomo posvetili tudi obvezam in imobilizacijam.
Vabljeni vsi, ki si želijo znati pomagati ob nesrečah.

22.

Novinarski krožek – 6. – 9. razred

Mentor: Primož Vasle

V okviru novinarskega krožka se bomo družili »firbčni« in tisti z raziskovalno in
ustvarjalno žilico. Skrbeli bomo, da boste na tekočem z dogajanjem na šoli in okolici.
Naša naloga bo, da bomo ažurno poročali, opravljali zanimive intervjuje, predstavljali
šolske talente pa tudi to, da bomo objavljali literarne »mojstrovine« pesniško in
pisateljsko navdahnjenih učencev. Prispevki bodo objavljeni na spletni strani šole,
skrbno pa jih bomo zbirali tudi za tiskano različico šolskega glasila Prvi koraki.

23.

Športne igre – 1.- 3. razred

Mentor: Lidija Šajn

S športnimi igrami bomo v sproščenem okolju razvijali in nadgrajevali raznovrstna
športna znanja, kakovostno preživljali prosti čas, se igrali, tekmovali, sodelovali in bili
ustvarjalni. Predvsem pa bomo krepili pristen, spoštljiv in kulturen odnos do sebe, do
drugih in do narave.

24.

Robotika – 7. do 9. razred*

Mentor: Matjaž Lavrih
V okviru dela z nadarjenimi učenci bomo v letošnjem šolskem letu skupino zainteresiranih
učencev pripravljali na FLL (First Lego League) tekmovanje v izdelovanju robotov iz lego zbirk.
Število sodelujočih bo omejeno, zaradi kompletov zbirk, ki jih imamo na voljo.
*Končni izbor med prijavljenimi bo opravil mentor.

PRIJAVNICA za interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/2018
IME PRIIMEK UČENCA-KE: _________________________________________
RAZRED: _______________

Na seznamu obkrožite interesne dejavnosti, na katere se prijavljate.

1. FOLKLORA – 1. in 2. razred
2. FOLKLORA – 3. in 4. razred
3. USTVARJALNE DELAVNICE - od 1. do 5. razreda
4. ŠAH od 1. do 5. razreda (izvedba v okviru OPB)
5. KOLESARSKI KROŽEK - 4. razred
6. VESELA ŠOLA - od 4. do 6. razreda
7. GLEDALIŠKI KROŽEK - od 2. do 6. ter od 7. do 9. razreda
8. FILMSKI KROŽEK - od 4. do 9. razreda
9. OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR – od 1.- 9. razreda
10. ZABAVNA ANGLEŠČINA - 4. razred
11. SMARTIES CLUB - 5. razred
12. LIKOVNI KROŽEK - 1. do 9. razreda
13. VESELA ŠOLA - 7. do 9. razred
14. ZGODOVINSKO-GEOGRAFSKI KROŽEK - 6. do 9. razred
15. MLADI IN DENAR - 8. in 9. razred
16. NARAVOSLOVNI KROŽEK - 6. do 9. razred
17. BRALNA ZNAČKA - 6. do 9. razred
18. MINI ROKOMET - 4. in 5. razred
19. ATLETIKA - 4. do 9. razred
20. NOGOMET – 7. do 9. razred
21. PRVA POMOČ – 3. in 4. razred
22. NOVINARSKI KROŽEK – 6. do 9. razred
23. ŠPORTNE IGRE – 1. do 3. razred
24. ROBOTIKA – 7. do 9. razred *

