
                                                                               
 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE 4. RAZREDA 

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

dejavnost Otroški pevski zbor se že izvaja. Predlagamo, da se učenec vključi 

v največ tri dejavnosti.  

Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese razredničarki do torka, 

torka, 27. septembra 2022. 

 

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 (13:25 – 14:10).  

Začnemo 5. 10. 2022. 

Mentorica: Mateja Dolgan 

 

VESELA ŠOLA  

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 7. šolsko uro v učilnici 4. c (211). 

Prvo srečanje bo v četrtek, 13. 10. 2022. 

Mentorica: Maja Mihelčič 

 

DRAMSKI KROŽEK 

V okviru interesne dejavnosti bomo pripravili krajše dramsko besedilo. Z 

njim se bomo predstavili javnosti v 2. polovici šolskega leta. 

Prvo srečanje bo 5. 10. 2022. Dan in ura interesne dejavnosti: sreda, 7. ura v 

petki ali učilnici 122.  

Mentorica: Daša Joželj Kranjc 

 

KAMIŠIBAJ 

Prvič se srečamo v četrtek, 6. oktobra 2022, 7. šolsko uro pred kabinetom 

slovenščine. Ta dan se bomo dogovorili za termin, ki bo ustrezal večini. Pri 

tej interesni dejavnosti se boste seznanili z japonskim namiznim gledališčem. 

Izdelovali boste slike, s pomočjo katerih boste pripovedovali različne zgodbe. 

Svoje delo boste predstavili na nastopu. Tako ste še posebej vabljeni tisti, ki 

radi likovno in literarno ustvarjate. 

Mentorica: Alenka Kolšek Puklavec 

PRIPRAVE NA CANKARJEVO TEKMOVANJE 

Na srečanjih se bodo učenci pripravljali na Cankarjevo tekmovanje. Prvo 

srečanje bo v sreda, 5. 10. 2022, 7. šolsko uro (13.25 – 14.10) v učilnici 5.a.  

Mentorica: Tanja Belovec 

 

DRUŽABNE IGRE  

Na srečanjih bomo spoznali različne družabne igre. Igrali se bomo z 

različnimi kartami in se preizkusili v spretnostnih ter besednih igrah. Naučili 

se bomo tudi starejših iger, ki so jih igrali naši dedki in babice. 

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, ob 12.35 v učilnici 5. b razreda. 

Mentorica: Eva Dežman 

 

ZABAVNA MATEMATIKA  

Na srečanjih bodo učenci reševali različne logične naloge. Tako se bodo 

pripravljali na tekmovanje iz RAZVEDRILNE MATEMATIKE (30. 11. 

2022) in LOGIČNE POŠASTI (5. 5. 2023).   

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 10. 10. 2022, ob 13.25 v učilnici 4. c.  

Interesna dejavnost bo potekala v dveh sklopih, in sicer vsak ponedeljek 7. 

uro od 10. 10. do 28. 11. 2022 in od  6. 3. do 24. 4. 2023.  

Obiskovanje interesne dejavnosti je pogoj za sodelovanje na tekmovanjih. 

Mentorica: Mojca Kovačič 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


