INTERESNE DEJAVNOSTI (Grahovo)
Interesne dejavnosti, ki jih organizira šola, so za učence brezplačne.
Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese razredničarki do torka,
28. septembra 2021.
ROČNA DELA za učence od 4. do 8. razreda
Na srečanjih bodo učenci in učenke ustvarjali s pomočjo šivanke, kvačke in
pletilk. Iz blaga in pletiva bodo izdelali različne izdelke za vsakdanjo rabo:
torbice, vrečke, predpasnik, prtičke …
Interesna dejavnost Ročna dela bo potekala vsak drugi četrtek (na 14 dni) 6.
in 7. uro v učilnici gospodinjstva. Za delo bomo potrebovali ostanke blaga,
odrabljena oblačila, šivalni pribor, pletivo, kvačko in pletilke.
Prvo srečanje bo v četrtek, 14. oktobra, ob 12.30 (6. in 7. uro) v učilnici
gospodinjstva.
Mentorica: Marjetka Rupar
OTROŠKI PEVSKI ZBOR za učence od 1. do 5. razreda
V otroški pevski zbor bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda.
Peli bodo izbor ljudskih in umetnih otroških enoglasnih pesmic in včasih ob
petju tudi zarajali. Sodelovali bodo na kulturnih prireditvah.
Vaje za 1. in 2. razred bodo ob torkih od 11.25 do 12.10.
Vaje za 3., 4. in 5. razred bodo ob četrtkih od 12.30 do 13.15.
Pevske vaje bodo potekale na 14 dni.
Mentorica: Marija Obreza
MOŽGANSKA NEVIHTA za učence 4. in 5. razreda
Z učenci se bomo pripravljali na matematična tekmovanja (razvedrilna
matematika, Kenguru in Logična pošast) ter na Cankarjevo tekmovanje.
Prvo srečanje bo v ponedeljek, 4. oktobra, 6. šolsko uro v učilnici 5. razreda.
Mentorica: Sabina Šparemblek

GIBALNE URICE za učence 1. in 2. razreda
Učenci bodo preko igre spoznavali osnove gimnastike in atletike ter
elementarne igre z žogo.
Prvo srečanje bo v torek, 5. oktobra, 6. šolsko uro za učence 2. razreda in v
torek, 12. oktobra, 6. šolsko uro za učence 1. razreda.
Krožek bo za posamezen razred potekal na 14 dni.
Mentorica: Kresnica Praprotnik
ŠPORTNI KROŽEK za učence 3. in 4. razreda
Učenci bodo prijetno doživljali šport, usvajali različne naravne oblike
gibanja, iger in športnih znanj.
Prvo srečanje bo v ponedeljek, 4. oktobra, 6. šolsko uro za učence 3. razreda
in v ponedeljek, 11. oktobra, 6. šolsko uro za učence 4. razreda.
Krožek bo za posamezen razred potekal na 14 dni.
Mentorica: Vanja Mele
ANGLEŠČINA ZA RADOVEDNE za učence 4. razreda
Na srečanjih bodo otroci spoznavali slušno podobo angleškega jezika ter prve
slovnične strukture jezika. Preko igre, zgodb, pesmi in rim bodo prepoznavali
sporočila v tujem jeziku ter širili svoj besedni zaklad. Utrjevali bomo tudi
snov, ki jo bodo obravnavali pri rednih urah angleščine.
Prvo srečanje bo v torek, 12. oktobra, ob 12.30 v učilnici 4. razreda.
Mentorica: Mojca Mele
PRAVLJIČNI KROŽEK 1. in 2. razred
V sklopu Pravljičnega krožka bomo prebirali najrazličnejše pravljice s celega
sveta. Prebrano zgodbo bodo učenci poskušali samostojno obnoviti z
najrazličnejšimi tehnikami: likovnim poustvarjanjem, dramatizacijo z
lutkami, obnovitvijo zgodbe s pomočjo ilustracij, razgovorom o prebrani
zgodbi itd. Učenci ob poslušanju pravljice doživljajo estetsko ugodje in se
navajajo na okolje in vzdušje knjižničnega prostora.
Prvo srečanje bo 7. šolsko uro v ponedeljek, 4. oktobra. Prvo polletje bodo
imeli krožek učenci 2. razreda, drugo polletje pa učence 1. razreda.
Mentorica: Ana Zebec

MALE IGRE ZA VELIKE OTROKE za učence 3. in 4. razreda
Z učenci se bomo igrali različne igre (miselne, družabne, socialne …), ki se
jih lahko igrajo tudi v prostem času.
Interesna dejavnost bo potekala ob ponedeljkih, 6. šolsko uro (vsakih 14 dni).
Prvo srečanje za učence 3. razreda bo v ponedeljek, 11. oktobra, v učilnici 3.
razreda.
Prvo srečanje za učence 4. razreda bo v ponedeljek, 4. oktobra, v učilnici 4.
razreda.
Mentorica: Jana Frank

