
                                                                               
 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 1. RAZREDA 

 

Interesne dejavnosti, ki jih organizira šola, so za učence brezplačne. Interesna 

dejavnost Šport se že izvaja. Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese 

razredničarki do torka, 27. septembra 2022. 

 

KIPARSKI KROŽEK 

Na Kiparski krožek ste vabljeni vsi, ki radi oblikujete z gnetljivimi materiali 

kot je glina, plastelin, papirna kaša …  

Oblikovali bomo okrasne in uporabne predmete. 

Prvo srečanje bomo imeli v petek, 7. oktobra 2022, od 12.10 do 12.55 v 

učilnici 4. c. 

Mentorica: Lilijana Baraga 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR  

Učenci bodo na vajah spoznavali svoj glas, gojili kulturo petja, spoznavali 

domačo in tujo pevsko literaturo, se učili novih pesmi in nastopali na šolskih 

prireditvah. 

Vaje bodo potekale ob petkih, 5. šolsko uro (od 11.25 do 12.10). Prva vaja 

pevskega zbora bo v petek, 7. oktobra 2022, v učilnici 3. a. 

Mentorica: Teja Opeka 

 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 

Interesna dejavnost Igrajmo se gledališče je namenjena učencem 1. razreda. 

V skupini uprizorijo besedilo in nadgradijo z gledališkimi izraznimi sredstvi. 

Pridobijo si zaupanje za govorno nastopanje in dramatizacijo. 

Prvo srečanje bo v sredo, 5. 10. 2022, od 12.15 do 13.00 v učilnici 4. c 

razreda. 

Mentorica: Marja Lončar 

 

MALI RAZISKOVALCI 

Z malimi raziskovalci bomo spoznavali naravoslovne značilnosti sveta, ki 

nas obdaja, in se srečali s preprostimi nalogami matematične logike. 

Opazovali bomo dogajanje okoli nas, izvajali poskuse in reševali različne 

naloge. 

Interesna dejavnost bo potekala vsak torek od 12.15 do 13.00 v učilnici 3. a 

razreda. Prvo srečanje bo v torek, 4. 10. 2022. 

  Mentorica: Urška Dobravec 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Na srečanjih bodo učenci spoznali veliko zanimivih vsebin iz različnih zgodb 

in pravljic. Preko knjige si bodo pridobivali bralno kulturo, razvijali 

domišljijske sposobnosti in sposobnosti poustvarjanja pravljičnega sveta. S 

pestrimi vsebinami si bodo bogatili besedni zaklad ter razvijali lastno 

ustvarjalnost in izražanje. 

Pravljični krožek bo ob četrtkih od 12.15 do 13.00 v učilnici 3. a razreda.  

Prvo srečanje bo v četrtek, 6. 10. 2022.  

Mentorica: Katja Mikuletič 

 

 

 


