
                                                                               
 

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI (Grahovo) 

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

dejavnost Otroški pevski zbor se že izvaja, ravno tako Šport za 1. razred.  

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

septembra 2022. 

 

GIBALNE URICE  za učence 1. in 2. razreda 

Učenci bodo preko igre spoznavali osnove gimnastike in atletike ter 

elementarne igre z žogo.  

Prvo srečanje bo v torek, 4. 10. 2022, 7. šolsko uro. 

Mentorica: Kresnica Praprotnik 

 

ŠPORTNI KROŽEK za učence 3. razreda 

Učenci bodo prijetno doživljali šport, usvajali različne naravne oblike 

gibanja, iger in športnih znanj. 

Prvo srečanje bo v sredo, 5. 10. 2022, 7. šolsko uro. 

Mentorica: Vanja Mele 

 

USTVARJALNICA za učence 1. in 2. razreda 

Interesna dejavnost bo namenjena spodbujanju ustvarjalnosti in razvijanju 

ročnih spretnosti. Učenci bodo risali, slikali, oblikovali iz papirja, naravnih 

in drugih materialov. 

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, 6. šolsko uro. 

Mentorica: Vesna Babič 

 

MOŽGANSKA NEVIHTA za učence 3. razreda 

Z učenci se bomo pripravljali na matematična tekmovanja (Kenguru in 

Logična pošast) ter dramatizirali krajša besedila. 

Prvo srečanje bo v mesecu februarju 6. šolsko uro v učilnici 3. razreda. 

Mentorica: Sabina Šparemblek 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence od 2. do 5. razreda 

Pri urah računalništva se boste pripravljali na tekmovanje iz znanja 

računalništva BOBER. Naučili se boste osnov oblikovanja besedila, 

digitalnih slik in animacij. 

Prvo srečanje bo v petek, 7. oktobra, 6. oz. 7. šolsko uro v računalniški 

učilnici oz. po razporedu glede na prijave. 

Mentorica: Mojca Leskovec 

 

MALE IGRE ZA VELIKE OTROKE za učence 3. razreda 

Z učenci se bomo igrali različne igre (miselne, družabne, socialne …), ki se 

jih lahko igrajo tudi v prostem času.  

Interesna dejavnost bo potekala ob sredah 6. šolsko uro (do konca januarja). 

Prvo srečanje bo v sredo, 5. 10. 2022, v učilnici 3. razreda. 

Mentorica: Jana Frank 

JEZIKOVNE IGRARIJE za učence 4. in 5. razreda 

Na srečanjih bodo učenci urili veščine govornega nastopanja v slovenskem 

in angleškem jeziku ter utrjevali uporabo slovničnih struktur angleškega 

jezika.  Besedišče tujega jezika bomo umestili v različne otrokom poznane 

družabne igre ter na ta način utrjevali svoje znanje. Dobivali se bomo ob 

sredah 7. šolsko uro. 

Prvo srečanje bo v sredo, 12. 10. 2022, ob 13.20 v učilnici 4. razreda. 

Mentorica: Mojca Mele 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK za učence 1. in 2. razreda (zamenjava na 

polovici leta) 

V sklopu Pravljičnega krožka bomo prebirali najrazličnejše pravljice s celega 

sveta. Prebrano zgodbo bodo učenci poskušali samostojno  obnoviti z 

najrazličnejšimi tehnikami: likovnim poustvarjanjem, dramatizacijo z 

lutkami, obnovitvijo zgodbe s pomočjo ilustracij, razgovorom o prebrani 

zgodbi itd. Učenci ob poslušanju pravljice doživljajo estetsko ugodje in se 

navajajo na okolje in vzdušje knjižničnega prostora.  

Prvo srečanje bo 7. šolsko uro v sredo, 5. oktobra 2022. 

Mentorica: Ana Zebec 

 

 



                                                                               
 

PLESNE URICE za učence 3., 4. in 5. razreda 

Plesne urice so plesne vaje, ki jih obiskujejo učenci 3., 4. in 5 razreda. Plešejo 

tako na raznovrstno popularno glasbo, kot na klasično glasbo. Spoznajo 

osnovne korake jazz baleta ter ob glasbi zaplešejo različne koreografije. 

Plesne vaje bodo prilagojene znanju večine znotraj skupine. Zaplesali bomo 

z rekviziti in tudi koreografije v različnih postavitvah. S plesom otroku na 

igriv in zanimiv način pomagamo razvijati motorične sposobnosti, občutek 

za prostor in ritem ter sodelovanje s skupino.  

Dobivali se bomo ob torkih, 7. šolsko uro. Prvo srečanje bo 27. septembra 

2022. 

Mentorica: Sabina Ivančič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


