INTERESNE DEJAVNOSTI
Ime dejavnosti

Mentor

Predviden
termin

Prostor

Komu je
namenjena?

Astronomsko –
fizikalni krožek

Ana Turk

sreda 7. ura

Fizikalna
učilnica (028)

8. in 9. razred

Dramski krožek

Daša Joželj
Kranjc, Erika
Opeka

Po dogovoru

Učilnica 122

8. in 9. razred

Dramski krožek

Mateja Ovsec

Po dogovoru

Učilnica 124

6. in 7. razred

Eko krožek

Jasmina Mulc

Po dogovoru

Geografska
učilnica (116)

6. – 9. razred

Eko kviz

Jasmina Mulc

Četrtek,
7. ura

Geografska
učilnica (116)

6. – 8. razred

Fantovski zbor

Daša Joželj
Kranjc

Petek,
6. ura

Učilnica 122

6. – 9. razred

Opis dejavnosti
Na srečanjih bodo učenci delali poskuse, opravljali meritve in
praktične vaje ter tako podrobneje spoznali fizikalne zakone.
Sodelovali bodo pri projektu Veselje do znanosti ter se pripravljali
na tekmovanje za Dominikovo (astronomija) in Stefanovo
priznanje (fizika). Prvo srečanje bo v sredo, 29. 9. 2021, 7. šolsko
uro v fizikalni učilnici 028.
V okviru interesne dejavnosti bomo pripravili dramsko besedilo. Z
njim se bomo predstavili javnosti. prvo srečanje bo v mesecu
oktobru. dan in ura interesne dejavnosti: po dogovoru z učenci.
Interesna dejavnost dramski krožek za 6. razred je namenjena
učencem 6. razreda, ki bi radi preizkusili svoje igralske sposobnosti
in imajo željo po nastopanju na šolskih prireditvah. Z dejavnostjo
bomo začeli v mesecu oktobru. Prvo srečanje bomo imeli 8. 10.
2020, 6. šolsko uro v učilnici 124.
Interesna dejavnost eko krožek bo potekala po dogovoru,
predvsem v času zbiralne akcije starega papirja in čistilnih akcij v
okolici šole. Interesna dejavnost eko krožek bo potekala po
dogovoru. Prvo srečanje bo potekalo v času jesenske zbiralne
akcije starega papirja.
Na srečanjih se bomo pripravljali na šolsko tekmovanj iz Eko kviza.
Širili in poglabljali bomo znanje biotske pestrosti. Tema za učence
6. razredov je gozd in gozdarstvo v Sloveniji. V 7. razredu bomo
spoznavali ekosisteme. Učenci 8. razredov pa se bodo seznanili z
vodami. Interesna dejavnost Eko kviz bo potekala v četrtek 7. uro
v učilnici 116. Prvo srečanje bo v četrtek, 7. 10. 2021, v učilnici
116.
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 septembru. Dan in ura interesne
dejavnosti: petek, 6. ura. Če so otroci prijavnico že oddali,
ponovna prijava ni potrebna.

Geografski
krožek

Jasmina Mulc

Torek, 6. in 7.
ura

Geografska
učilnica (116)

6. – 9. razred

Gibalne urice

Mateja
Dolgan

Po dogovoru

Telovadnica

6. – 9. razred

Glasbena
olimpijada

Jasmina Žagar

Po dogovoru

Glasbena
učilnica (009)

6. – 9. razred

Alenka Kolšek
Puklavec

Po dogovoru

Učilnica 122

6. – 7. razred

Kamišibaj

Kemijski krožek

Eva Gruber/
Martina Marc

Torek, 7. ura

Učilnica 024

8. in 9. razred

Na srečanjih se bomo pripravljali na tekmovanje iz znanja
geografije. Analizirali in preučevali bomo literaturo za tekmovanje.
Letošnja tema tekmovanja je GORE SLOVENIJE IN SVETA: Interesna
dejavnost geografski krožek bo potekala v torek 6. uro in 7. uro
(učenec si izbere en termin) v učilnici 116. Prvo srečanje bo v torek
28. 9. 2021, v učilnici 116.
Interesna dejavnost »gibalne urice« je športna dejavnost s prav
posebnim namenom. Poudarek bo na naravnih oblikah gibanja.
Učenci bodo na urah razvijali svoja šibkejša področja z namenom
uspešnega vključevanja v proces pouka športa. Razvijali bodo
pozitivne občutke in veselje ter dobro počutje ob športni aktivnosti.
Vadba bo potekala po dogovoru. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 27.
9. 2021 ob 12.10.
Interesna dejavnost GLASBENA OLIMPIJADA je namenjena
glasbeno nadarjenim učencem, ki bi se želeli v mesecu marcu 2022
udeležiti državnega tekmovanja z naslovom Slovenska glasbena
olimpijada. Priprave na tekmovanje bodo potekale po sprotnem
dogovoru z učenci. Če bi dejavnost želeli obiskovati, me na to
opozorite pri pouku glasbene umetnosti.
Prvič se srečamo v sredo, 6. oktobra 2021, 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.
Na kemijskem krožku bodo učenci 8. in 9. razreda širili in poglabljali
znanje kemije ter se ozaveščali o pomenu razumevanja narave,
njenih procesov ter zakonitosti. Učenci bodo že pridobljeno znanje
kemije uporabili v drugih situacijah in problemskih nalogah. Pri
kemijskem krožku se bomo pripravljali tudi na tekmovanje iz kemije
za Preglovo priznanje. Interesna dejavnost bo potekala ob torkih,
7. šolsko uro v učilnici 024 (po dogovoru z učenci).

Logika

Marjeta Košir

Torek, 7. ura,
četrtek, 7. ura

Učilnica 020

6. – 9. razred

Male sive celice

Teja Simčič

Po dogovoru

Po dogovoru

6. – 8. razred

Jasmina Žagar

Ponedeljek 7.
ura, sreda 6.
in 7. ura,
četrtek 6. in 7.
ura

MPZ

Nordijska hoja

Hani Miklič

NPZ - SLJ

Mateja
Košmrlj

Po dogovoru

Po dogovoru

Glasbena
učilnica (009)

Zunaj

Po dogovoru

6. – 9. razred

6. – 9. razred

9. razred

Z učenci bomo reševali različne logične naloge (naloge z
razpredelnicami in grafi, matematična logika, lihi in sodi, gobelini,
sudoku, futošiki, naloge o jezikih …) in se pripravljali na
tekmovanje. Ker je tekmovanje iz logike že v septembru oziroma v
oktobru, bo intenzivnost našega dela v teh dveh mesecih večja.
Interesna dejavnost poteka ob torkih 7. šolsko uro v učilnici 020
in četrtkih 6. šolsko uro v učilnici 020. Prvo srečanje je bilo 7. 9.
2021.
Na interesni dejavnosti Male sive celice se bomo preizkusili v
različnih izzivih, ki jih vključuje televizijski kviz. Kar najbolje se bomo
poskušali pripraviti na predtekmovanje za uvrstitev v televizijski
kviz, ki bo potekalo v septembru 2022. Preko različnih iger in
aktivnosti bomo širili svojo razgledanost in se naučili, kako
sodelovati v ekipi. Prvo srečanje bo potekalo v sredo, 6. 10. 2020
7. šolsko uro v učilnici 020.
Interesna dejavnost MPZ je namenjena vsem učencem od šestega
do devetega razreda, ki radi pojejo in svoje skupne dosežke
predstavljajo na javnih nastopih. Zaradi omejitev zaradi Covid-19
bo interesna dejavnost potekala večkrat na teden v učilnici GUM
(009), in sicer predvidoma ob ponedeljkih, 7. šolsko uro, ob sredah,
6. in 7. šolsko uro ter ob četrtkih, 6. in 7. šolsko uro.
Na srečanjih se bodo učenci naučili nordijske hoje. To je hoja s
palicami in poudarjeno podaljšanim korakom. Je enostavna in
učinkovita oblika vadbe, pri kateri giba celo telo. Vadba bo potekala
zunaj in bo zajemala tudi športne igre na prostem.
Prvo srečanje bo v sredo, 6. 10. 2021, ob 12.20 v kabinetu DSP (št.
učilnice 121). Takrat bomo določili točen kraj in čas interesne
dejavnosti ter se pogovorili o potrebni opremi (ustrezna obutev,
oblačila, palice).
Interesna dejavnost priprave na nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine je namenjena učencem 9. razreda, ki bi radi ponovili
in utrdili snov iz slovenščine pred nacionalnim preverjanjem
znanja. Ukvarjali se bomo tako z umetnostnimi kot z
neumetnostnimi besedili, se urili v vajah iz slovnice in pravopisa
ter pisanjem samostojnih zaokroženih besedil. Z dejavnostjo

bomo začeli v mesecu decembru. Prvo srečanje bomo imeli 3. 12.
2019, 7. šolsko uro v učilnici 124.
Z učenci 9. razredov se bomo pripravljali na nacionalno preverjanje
znanja iz matematike. Pregledali in ponovili bom učno snov
preteklih razredov, reševali bomo primere naloge iz NPZ preteklih
let. Interesna dejavnost bo poteka po dogovoru z učenci. Prvo
srečanje bo v mesecu februarju 2022.
Na interesni dejavnosti NPZ priprave 9. razreda poglabljali znanje o
kemiji, se pripravljali na nacionalno preverjanje znanja iz kemij.
Učenci se bodo seznanili s kriteriji nacionalnega preverjanja znanja
ter reševali stare naloge iz prejšnjih NPZ pol. Interesna dejavnost
bo potekala v 2. polletju v mesecu februarju, marcu in aprilu.
Prvič se srečamo v četrtek, 7. oktobra 2021 med odmorom za
kosilo v učilnici 122. Pri tej interesni dejavnosti bomo oblikovali
šolski spletni časopis in na druge načine sodelovali pri raznih
šolskih aktivnostih z novinarskim delom.
Učenke in učenci bodo na treningih spoznavali osnovne tehnične in
taktične odbojkarske prvine, zgornji in spodnji odboj, servise ter
igro. Prvo srečanje bo v ponedeljek 4. oktobra ob 13.25 v
telovadnici.
V okviru projekta »ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL« bomo na šoli tudi letos
organizirali Šolski plesni festival (ŠPF). To je posebna oblika
tekmovanj, namenjena druženju mladih. Tekmovanje bo potekalo
v kategoriji C (7., 8. in 9. razred) v tekmovalnih plesih posamično in
ekipno v treh koreografijah (pop, latino, hip hop). Vadba
je namenjena vsem tistim, ki si želite s plesom polepšati svoj dan.
Prvo srečanje bo v ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 12.35 pred
kabinetom št. 121.

NPZ - MAT

Marjeta Košir

Po dogovoru

Po dogovoru

9. razred

NPZ - KEM

Eva Gruber/
Martina Marc

Po dogovoru

Po dogovoru

9. razred

Alenka Kolšek
Puklavec

Po dogovoru

Učilnica 122

6. - 8. razred

Odbojka

Matej Mele

Ponedeljek, 7.
ura

Telovadnica

8. in 9. razred

Ples ŠPF

Tanja Jenko
Bratovič

Ponedeljek, 6.
ura

Telovadnica

6. – 9. razred

Ples za valeto

Mateja
Dolgan, Tanja
Jenko
Bratovič

Petek, 6. in 7.
ura od marca
dalje

Telovadnica

9. razred

Na srečanjih bodo učenci spoznavali osnovne korake plesov in se
naučili nekaj koreografij (v paru, skupinsko). Srečanja: ob petkih 6.,
7. šolsko uro. Mentorji: Tanja Jenko Bratovič, Mateja Dolgan

6. – 9. razred

Na srečanjih bodo učenci razvijali pozitivne vrednote, učili se bodo
strpnosti in spoštovanja ter kvalitetno preživljali čas. Interesna
dejavnost prostovoljstvo bo potekala vsak teden. O točnem
datumu srečanj se bomo dogovorili na prvem sestanku, ki bo v
ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 12.10 v učilnici 028.

Novinarski
krožek

Prostovoljstvo

Magdalena
Skuk

Po dogovoru

Po dogovoru

Radijska igra

Magdalena
Skuk

Po dogovoru

Razvedrilna
matematika

Mira Širaj

Jure Mele

SketchUp

Sladkorna
bolezen

Šah za vse
učence in
učenke

Šolski bend

Učilnica 028

7. – 9. razred

Torek, 6. ura

Učilnica 018

6. – 9. razred

Petek, 6. ura

Učilnica TIT
(002)

7. razred

Eva Gruber

Sreda, 6. uro
in četrtek, 7.
ura

Učilnica
020/024

8. in 9. razred

Matej Mele

Sreda, 6. uro

Učilnica 128

7. - 8. razred

Daša Joželj
Kranjc

Po dogovoru

Po dogovoru

6. – 9. razred

Na srečanjih bodo učenci ustvarjali lastne radijske igre ter
poslušali že zapisane. Interesna dejavnost radijska igra bo
potekala vsak teden. O točnem datumu srečanj se bomo
dogovorili na prvem sestanku, ki bo v petek, 1. 10. 2021, ob 12.35
v učilnici 028.
Na srečanjih bomo z učenci reševali zahtevnejše naloge s področja
razvedrilne matematike, kot so futoshiki, križni produkti, razni
labirinti, svet Tarskega, poliedri, … ter reševali naloge s preteklih
tekmovanj iz razvedrilne matematike. Prvo srečanje bo predvidoma
v torek, 5. 10. 2021, ob 12.35 v učilnici (št. 018). Dejavnost bo
potekala intenzivneje v mesecu oktobru, novembru in decembru
2021 ter januarju 2022 zaradi udeležbe učencev na tekmovanjih iz
razvedrilne matematike.
Učenci se bodo učili modeliranja v programu SketchUp ter osnov
tiskanja s 3D tiskalnikom. Prvo srečanje bo v petek, 7. 10. 2021,
ob 12.35 v učilnici 002.
Na interesni dejavnosti Sladkorna bolezen bodo učenci 8. in 9.
razreda širili in poglabljali znanje o sladkorni bolezni ter se
ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja – zdravo
prehranjevanje, aktiven življenjski slog... Učenci se bodo seznanili s
preventivo pred obolevnostjo. Pri interesni dejavnosti o sladkorni
bolezni se bodo učenci pripravljali na šolsko in državno tekmovanje
iz Sladkorne bolezni. Interesna dejavnost bo potekala ob sredah, 6.
šolsko uro in ob četrkih, 7. šolsko uro od 8. septembra dalje v
učilnicah naravoslovja oziroma kemije.
Šah je kraljevska igra. Učenke in učenci bodo urah šaha spoznavali
osnove šaha -otvoritve, zaključke ter reševali šahovske probleme.
Veliko bo tudi učenja preko igre. Prvo srečanje bo v sredo 6.
oktobra ob 13.25 v učilnici 128.
V okviru interesne dejavnosti bomo samostojno izvajali različne
skladbe. Z glasbeno spremljavo bomo popestrili tudi točke
fantovskega zbora. Sodelovali bomo na šolskih in drugih javnih
prireditvah. Prvo srečanje bo predvidoma v mesecu oktobru. Dan
in ura interesne dejavnosti bosta usklajena z učenci.

Umetnost

Jernej
Dolničar

Po dogovoru

Unesco
skupnost

Tjaša Torul

Vesela šola

Vesela šola

Vrstniška
mediacija

Zgodovinski
krožek

Likovna
učilnica (118)

6. – 8. razred

Po dogovoru

Učilnica ZGO
(124)

6. – 9. razred

Maja Mihelčič Četrtek, 6. ura

Učilnica 5. c

4. – 6. razred

Učilnica 020

7. – 9. razred

Erika Opeka

Barbara
Vidovič

Tjaša Torul

Ponedeljek, 6.
ura

Četrtek, 6. in
7. ura

Po dogovoru

Po dogovoru

5. in 6. razred

Učilnica
zgodovine
(124)

8., 9. razred

Predvideno je sodelovanje na likovnih natečajih, urejanje šolskega
prostora, oblikovanje scenskega prostora za potrebe šole ter obiski
razstav v lokalnem prostoru. Prvo srečanje bo v četrtek,
4. 10. 2021, v odmoru za malico v likovni učilnici.
Na srečanjih bomo obravnavali tematike iz Unesco šole, ki deluje v
duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja,
sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj
vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine
ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje. Izvajali bomo
projekte iz različnih tematik, ki jih bodo izbrali udeleženi učenci.
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.
Pri interesni dejavnosti Vesela šola bomo širili splošno znanje na
hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na
aktualne teme današnjega časa. Svoje znanje boste spomladi lahko
pokazali na šolskem in kasneje na državnem tekmovanju. Dejavnost
je namenjena učencem od sedmega do devetega razreda. Srečevali
se bomo ob ponedeljkih 6. šolsko uro. Uvodno srečanje bo 4. 10.
2021 6. šolsko uro v učilnici št. 020.
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.
Na srečanjih bodo potekale priprave na tekmovanje iz zgodovine.
Tema letošnjega tekmovanja je: Rimski vsakdan na slovenskih
tleh. ID bo izvajana po dogovoru. Prvo srečanje bo v sredo, 29. 9.
2021, ob 13.25 v učilnici zgodovine (124).

