
                                                                               
 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 3. RAZREDA 

 

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

dejavnost Otroški pevski zbor se že izvaja. 

Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese razredničarki do torka, 27. 

septembra 2022. 

 

NOGOMET 

Na srečanjih se bodo učenci seznanili s tehniko in taktiko nogometne igre. 

Interesna dejavnost bo potekala ob ponedeljkih, 7. šolsko uro. 

Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 3. 10. 2022. 

Mentor: Tomaž Opeka 

 

GIBALNA ABECEDA Z ELEMENTI JOGE  

Z gibalno abecedo bodo otroci razvijali svoje motorične sposobnosti. Preko 

igre pa bodo začutili tudi svet »joge«, saj ima joga pozitivne učinke na ves 

človeški organizem in je primerna za vse starosti. Povečuje moč, gibljivost, 

koordinacijo in držo. Osredotočili se bomo na dihanje in občutke v telesu.  

Interesna dejavnost bo potekala v sredo 7. šolsko uro, od 13.25 do 14.10.  

Začnemo 5. 10. 2022. 

Mentorica: Mateja Dolgan 

 

NARAVOSLOVNI KROŽEK 

Si želiš raziskovati? Potem je naravoslovni krožek prava dejavnost zate. 

Pri naravoslovnem krožku bodo učenci razvijali spretnosti in postopke: 

opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, ravnanje s 

podatki, sklepanje in sporočanje. Pripravljali pa se bomo tudi na 

naravoslovno tekmovanje KRESNIČKA. Naša srečanja bodo vsakih 

štirinajst dni v sredo  6. in 7. šolsko uro v učilnici 3. a razreda.  

Mentorica: Zlata Kunst Cindrič 

KUBO ROBOTIKA  

Kubo robotki so odlično orodje za učenje programiranja in osnov robotike 

brez uporabe računalnika. 

Na srečanjih se bodo učenci skozi igro učili programskega jezika, funkcij, 

podpoti in zank.  

Interesna dejavnost bo potekala ob ponedeljkih 6. šolsko uro. Prvo srečanje 

bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, v učilnici TIT št. 002. 

Mentorica: Nuša Ponikvar 

 

 

»ŽOGARIJE – VRAGOLIJE« 

Učenci bodo na igriv način spoznali različne športne discipline (atletiko, 

akrobatiko, igre z žogo, rokovanje  različnimi športnimi rekviziti). Cilj vadbe 

je, da bodo pridobivali in razvijali zdrav način življenja in spoznali različne 

vsebine, kako izboljšati telesno pripravljenost in vzdržljivost.  

Preko različnih poligonov (skakalni, tekalni, poligon z žogami …) bodo 

razvijali motorične sposobnosti in se pri tem zabavali. 

Kdaj? Ob četrtkih 7. uro. Prvo srečanje bo 6. 10. 2022 ob 13.25.  

Mentor: Boštjan Gorjup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


