INTERESNE DEJAVNOSTI
V mesecu oktobru se bodo začele izvajati interesne dejavnosti. Prijavnice dobite tukaj ↓. Oddajte jih
RAZREDNIKOM DO PETKA, 1. OKTOBRA 2021.
Seznam interesnih dejavnosti ter prijavnice najdete tudi na šolski spletni strani.
Ime
dejavnosti

Mentor

Predviden
termin

Prostor

Dramski krožek

Sabina Jeraj

Po dogovoru

Učilnica 041

Eko kviz

Jana Frank

Ponedeljek,
Računalniška
7. ura; petek,
učilnica
6. ura

Komu je
namenjena?
8. razred

6. – 8. razred

Fizikalni krožek

Lara Vereš

Po dogovoru

Po dogovoru

8. razred

Geografski
krožek

Uroš Cajnko

Torek, 7. ura

Učilnica
ZGO/GEO

6. – 9. razred

Logika

Lara Vereš

četrtek 6. in
Učilnica 048
7. šolska ura

6. – 8. razred

Opis dejavnosti
Na srečanjih se bodo učenci pripravljali na nastop (uprizoritev
mladinskega dramskega dela) na zaključni prireditvi. Za urnik srečanj
se bomo dogovorili na našem 1. srečanju, ki bo v mesecu januarju.
Glavni cilj EKO kviza je spodbuditi učence, da skrb za okolje in naravo
postane del njegovega življenja. Tudi v tem šolskem letu se bodo
učenci udeležili šolskega tekmovanja Eko kviz za osnovne šole. Prvo
srečanje bo predvidoma v decembru/januarju (po dogovoru z
učenci). Eko kviz bo potekal predvidoma ob ponedeljkih, 7. šolsko
uro, in petkih, 6. šolsko uro, v računalniški učilnici.
Z učenci bomo reševali različne fizikalne naloge, izvajali poskuse,
izvajali in analizirali meritve ter se pripravljali na tekmovanje. Z
dejavnostjo bomo pričeli v mesecu novembru. O točnem terminu
pričetka bodo učenci obveščeni naknadno.
Geografski krožek je namenjen pripravi na geografsko tekmovanje.
Učenci spoznajo tematiko letošnjega tekmovanja (Gore Slovenije in
sveta), predelajo literaturo, utrdijo snov in se pripravijo na
tekmovanje iz znanja geografije. Geografski krožek je namenjen tudi
obravnavi dodatnih učnih vsebin, ki so med poukom le bežno
omenjene. Prvo srečanje bo v torek, 28. septembra, 7. šolsko uro
(13.20) v učilnici ZGO/GEO.
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 šolsko tekmovanje že v septembru, bo intenzivnost našega
dela v mesecu septembru in oktobru večja. Interesna dejavnost
poteka ob četrtkih 6. in 7. šolsko uro oz. po dogovoru. Prvo srečanje
je bilo 9. 9. 2021.

MPZ

Naravoslovni
krožek

Jasmina Žagar

Torek 6. in 7.
Učilnica 049
ura

Tina Grapulin
Sreda 7. ura
Bavčar

Učilnica 048

6. – 8. razred

8. razred

Plesno dramski
Vida Lunka
krožek

Po dogovoru
Učilnica TJA
sreda, 6. uro

6. – 8. razred

Razvedrilna
matematika

Lara Vereš

Četrtek, 6. in
7. ura, po Učilnica 048
dogovoru

6. – 8. razred

Marjetka
Rupar

Vsak
drugi Učilnica
četrtek, 6. in gospodinjstva
7. ura
(043)

4. – 8. razred

Tanja
Jenko
Bratovič

Sreda, 7. ura

6. – 8. razred

Ročna dela

Ples ŠPF

galerija

Interesna dejavnost MPZ je namenjena vsem učencem od šestega do
devetega razreda, ki radi pojejo in svoje skupne dosežke
predstavljajo na javnih nastopih. Interesna dejavnost bo potekala 2
šolski uri na teden v učilnici 049 (Grahovo), in sicer ob torkih, 6. in 7.
šolsko uro.
Na srečanjih bodo učenci urili in poglabljali kemijsko znanje ter
spoznali podrobno sladkorno bolezen. Na srečanjih se bomo
intenzivno pripravljali na tekmovanja. Srečanja potekajo ob sredah
7. šol uro v učilnici 048. Šolsko tekmovanje za sladkorno bolezen bo
v petek, 15. oktobra 2021, državno v soboto, 20. novembra 2021.
Šolsko tekmovanje v kemijskem znanju – Preglovo tekmovanje, bo v
ponedeljek, 17. januarja 2022, regijsko v soboto, 26. marca 2022 ter
državno v soboto, 7. maja 2022.
Na srečanjih se bodo učenci pripravljali za prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti - naučili se bodo plesov in naštudirali igro
z naslovom Afrika. Prvo srečanje bo v 1. tednu oktobra (po dogovoru)
v učilnici TJA in ravno tako bodo vaje potekale po sprotnem dogovoru
glede na proste ure (predvideno ob sredah 6.uro).
Z učenci bomo reševali različne matematične naloge in se
pripravljali na tekmovanje. Z dejavnostjo bomo pričeli v drugi
polovici meseca oktobra. Interesna dejavnost bo potekala ob
četrtkih 6. in 7. šolsko uro oz. po dogovoru.
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. 10. 2021, ob 12.30 ( 6. in 7. šol. uro)
v učilnici gospodinjstva.
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 SREDO, 6. 10. 2021, 7. šolsko uro v GALERIJI.

Športni krožek

Matej Mele

Petek, 7. ura

telovadnica

7. – 8. razred

Zgodovinski
krožek

Uroš Cajnko

Torek, 6. ura

Učilnica
ZGO/GEO

6. – 9. razred

3D tisk

Jure Mele

Po dogovoru

Po dogovoru

8. razred

Na športnem krožku bodo učenci poglobljeno izvajali vsebine, ki jih
imamo na urah športa. Prvo srečanje bo v petek, 8. oktobra ob 13.25
v telovadnici.
Zgodovinski krožek je namenjen pripravi na zgodovinsko
tekmovanje. Učenci spoznajo tematiko letošnjega tekmovanja
(Rimski vsakdan na slovenskih tleh), predelajo literaturo, utrdijo snov
in se pripravijo na tekmovanje iz znanja zgodovine. Zgodovinski
krožek je namenjen tudi obravnavi dodatnih učnih vsebin, ki so med
poukom le bežno omenjene. Prvo srečanje bo v torek, 28.
septembra, 6. šolsko uro (12.30) v učilnici ZGO/GEO.
Učenci se bodo učili modeliranja v programu SketchUp ter osnov
tiskanja s 3D tiskalnikom. Datum in ura srečanja, po dogovoru.

