INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 5. RAZREDA
Interesne dejavnosti, ki jih organizira šola, so za učence brezplačne.
Predlagamo, da se učenec vključi v največ tri dejavnosti.
Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese razredničarki do torka, 28.
septembra 2021.
KAMIŠIBAJ
Prvič se srečamo v sredo, 6. oktobra, 7. šolsko uro v učilnici 122. Ta dan se
bomo dogovorili za termin, ki bo ustrezal večini. Pri tej interesni dejavnosti
se bodo učenci seznanili z japonskim namiznim gledališčem. Izdelovali bodo
slike, s pomočjo katerih bodo pripovedovali različne zgodbe. Svoje delo bodo
predstavili na nastopu, ki ga bodo priredili za druge učence šole in tudi za
javnost. Tako so še posebej vabljeni tisti, ki radi likovno in literarno
ustvarjajo.
Mentorica: Alenka Kolšek Puklavec
NOVINARSKI KROŽEK
Pri tej interesni dejavnosti bomo oblikovali šolski spletni časopis in na druge
načine sodelovali pri raznih šolskih aktivnostih z novinarskim delom.
Prvi sestanek bomo imeli v četrtek, 7. oktobra, med odmorom za kosilo v
učilnici 122.
Mentorica: Alenka Kolšek Puklavec
PRIPRAVE NA CANKARJEVO TEKMOVANJE
Na srečanjih se bodo učenci pripravljali na Cankarjevo tekmovanje. Učenci
preberejo izbrano knjigo in se pripravljajo na tekmovanje.
Srečanja bomo imeli ob petkih, 6. šolsko uro v učilnici 5. a.
Tisti, ki ste prijavnice že oddali, ponovna prijava ni potrebna.
Mentorica: Tanja Belovec

VRSTNIŠKA MEDIACIJA
Na srečanjih bodo učenci spoznavali različne metode in tehnike mirnega in
konstruktivnega reševanja konfliktov, sporov in nesporazumov. Ob
podajanju teorije bodo učenci aktivno sodelovali z vprašanji, mnenji, idejami.
Poudarek bo na razvijanju spretnosti vodenja procesa medvrstniške
mediacije, s poudarkom na igri vlog.
Interesna dejavnost bo potekala vsak četrtek, 6. in 7. uro.
Mentor: Barbara Vidovič
OSNOVE ULIČNEGA GLEDALIŠČA
Na srečanjih se bodo učenci srečali z različnimi veščinami, kot so:
žongliranje, ulična akrobatika, ulična igra, improvizacija, klovn; si izmislili
svojo predstavo, naredili kostume in sceno ter predstavo javno zaigrali.
Prvo srečanje bo potekalo v sredo, 6. oktobra, 7. šolsko uro v Petki.
Mentorica: Urška Šparemblek
RAZVEDRILNA MATEMATIKA
V okviru interesne dejavnosti se bomo pripravljali na tekmovanje iz
Razvedrilne matematike. Reševali bomo različne miselne naloge (labirinti,
sudoku, križne vsote ...)
Interesna dejavnost Razvedrilna matematika bo potekala vsak četrtek 7.
šolsko uro. Prvo srečanje bo v četrtek, 7. 10. 2021, v učilnici 3. a.
Mentorica Tamara Kogej
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
V okviru interesne dejavnosti bomo spoznavali različno zborovsko literaturo.
Sodelovali bomo na šolskih in drugih javnih prireditvah. Nastopili bomo na
mednarodnem festivalu Veseli veter.
Prvo srečanje bo v mesecu oktobru. Dan in ura interesne dejavnosti: sreda, 7.
ura.
Če so otroci prijavnico že oddali, ponovna prijava ni potrebna.
Mentorica: Daša Joželj Kranjc
VESELA ŠOLA
Vesela šola je priljubljena izobraževalna rubrika v reviji Pil ter veselo
osnovnošolsko tekmovanje v znanju. Vabljeni v galaksijo znanja, kjer se
boste mladi vedoželjneži seznanili z različnimi zanimivimi vsebinami.
Interesna dejavnost bo potekala ob četrtkih 6. šolsko uro v učilnici 5. c.
Mentorica: Maja Mihelčič

