
INTERESNE DEJAVNOSTI PS CERKNICA 
 
 

Ime dejavnosti Mentor 
Predviden 

termin 
Prostor 

Komu je 
namenjena? 

Opis dejavnosti 

Astronomsko – 
fizikalni krožek 

Ana Turk Sreda, 7. ura 
Fizikalna učilnica 

(028) 
8. in 9. razred 

Na srečanjih bodo učenci delali poskuse, opravljali meritve in 
praktične vaje ter tako podrobneje spoznali fizikalne zakone. 
Pripravljali se bodo na tekmovanje za Dominikovo 
(astronomija) in Stefanovo priznanje (fizika).  
Prvo srečanje bo v sredo, 28. 9. 2022, 7. šolsko uro v fizikalni 
učilnici 028.   

Dramski krožek Daša Joželj Kranjc Po dogovoru Učilnica 122 8. in 9. razred 
V okviru interesne dejavnosti bomo pripravili krajše dramsko 
besedilo. Z njim se bomo predstavili javnosti v 2. polovici 
šolskega leta. Prvo srečanje bo v mesecu oktobru. 

Dramski krožek Mateja Ovsec Po dogovoru Učilnica 127 6. in 7. razred 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 6. in 7. razreda, 
ki bi radi preizkusili svoje igralske sposobnosti, in imajo željo 
po nastopanju na šolskih prireditvah.  Z dejavnostjo bomo 
začeli v mesecu oktobru. Prvo srečanje bomo imeli 4. 10. 
2022, 6. šolsko uro v učilnici 127. 

Eko krožek Jasmina Mulc Po dogovoru 
Geografska 

učilnica (116) 
6. – 9. razred 

Interesna dejavnost eko krožek bo potekala po dogovoru, 
predvsem v času zbiralne akcije starega papirja in čistilnih 
akcij v okolici šole.  
Prvo srečanje bo potekalo v času jesenske zbiralne akcije 
starega papirja. 

Eko kviz Jasmina Mulc 
 

Ponedeljek,  
7. ura 

Učilnica 124 6. – 8. razred 

Na srečanjih se bomo pripravljali na šolsko tekmovanj iz Eko 
kviza. Širili in poglabljali bomo znanje s področja biologije, 
geografije, kemije.   
TEME za šolsko leto 2022/2023: 

• 6., 7. in 8. razred: E-RECIKLIRANJE  (skupna tema za 
vse). 

• 6. razred: EKOLOGIJA, ONESNAŽEVALCI IN VARSTVO 
OKOLJA 

• 7. razred: OGLJIČNI ODTIS 
• 8. razred: ZELENA ENERGIJA ZA ZELENO OKOLJE 

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 26. 9. 202 v učilnici 124. 



English club Manca Gorup Sreda, 6. ura Učilnica 120 8. in 9. razred 

Interesna dejavnost je v prvi vrsti namenjena pripravam na 
tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 9. razreda. 
Na srečanjih bodo učenci širili in poglabljali svoje znanje 
angleškega besedišča in 
jezikovnih struktur. Cilj druženja je tudi spodbujanje branja 
in bralnega razumevanja, spoznavanje leposlovja v 
angleškem jeziku, vsebinska in oblikovna analiza besedil ter 
konstruktivno izražanje mnenja o literarnih delih. 

 
English rules 

 
 

Učiteljice 
angleščine 

Po dogovoru Po dogovoru 6. razred 
Z učenci 6. razreda bomo utrjevali znanje iz angleščine. 
Pregledali in ponovili bom učno snov preteklih let. Prvo 
srečanje bo v mesecu februarju 2023. 

Fantovski zbor Daša Joželj Kranjc 
Petek, 
7. ura 

 
Učilnica 122 6. – 9. razred 

V okviru interesne dejavnosti bomo spoznavali različno 
zborovsko literaturo. Sodelovali bomo na šolskih in drugih 
javnih prireditvah. Nastopili bomo na mednarodnem 
festivalu Veseli veter. Prvo srečanje je bilo v mesecu 
septembru (9. 9. 2022). 

Geografski krožek Jasmina Mulc 
Ponedeljek, 7. 

ura 
Učilnica 124 6. – 9. razred 

Na srečanjih se bomo pripravljali na tekmovanje iz znanja 
geografije. Analizirali in preučevali bomo literaturo za 
tekmovanje. Letošnja tema tekmovanja je Geografija voda. 
Prvo srečanje bo v ponedeljek 26. 9. 2022, v učilnici 116.  

Gibalne urice Mateja Dolgan 

 
Torek, 7. šolska 

ura 
 

Telovadnica  6. – 9. razred 

Interesna dejavnost »gibalne urice« je športna dejavnost s 
prav posebnim namenom. Poudarek bo na naravnih oblikah 
gibanja. Učenci bodo na urah razvijali svoja šibkejša področja 
z namenom uspešnega vključevanja v proces pouka športa. 
Začnemo 4. 10. 2022. 

Glasbena olimpijada Jasmina Žagar 
 

Po dogovoru 
 

Glasbena učilnica 
(009) 

6. – 9. razred 
Interesna dejavnost je namenjena glasbeno nadarjenim 
učencem, ki bi se želeli v mesecu marcu udeležiti državnega 
tekmovanja z naslovom Slovenska glasbena olimpijada. 

 
 

Glasbene urice 
 

Jasmina Žagar 
 

Po dogovoru 
 

Glasbena učilnica 
(009) 

9. razred 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 9. razreda, ki bi 
se želeli podrobneje seznaniti z zgodovino glasbe. Na 
dejavnosti bomo ob analitičnem poslušanju različnih skladb 
spoznavali obdobja, skladatelje in njihova dela. Glasbene 
urice bodo potekale po sprotnem dogovoru z učenci, pričele 
pa se bodo v mesecu marcu. 

Kamišibaj 
 

Alenka Kolšek 
Puklavec 

Po dogovoru Po dogovoru 6. – 7. razred 
Prvič se srečamo v četrtek, 6. oktobra 2022, 7. šolsko uro. 
Pridite pred kabinet 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. 

Kemijski krožek Martina Marc Sreda, 6. ura Učilnica 024 8. in 9. razred 

Na srečanjih se bomo z učenci pripravljali na Preglovo 
tekmovanje, ki je namenjeno poglabljanju znanja kemije. 
Prvo srečanje bo v sredo, 5. 10. 2022, v učilnici 024, 6. šolsko 
uro. Lepo vabljeni! 

 
Ljudsko izročilo 

 
Daša Joželj Kranjc Po dogovoru Učilnica 122 4. – 9. razred 

V okviru interesne dejavnosti bomo spoznavali ljudsko 
izročilo. Z njim se bomo predstavili javnosti ob primernih 
prireditvah. Prvo srečanje bo v mesecu oktobru.  

Logika in Logična 
pošast 

Marjeta Košir, 
Nuša Ponikvar 

 
Torek, 7. ura, 
četrtek, 7. ura 

 

Učilnica 020 6. – 9. razred 

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 tekmovanji iz znanja logike. Ker je tekmovanje iz logike v 
septembru oziroma v oktobru, bo intenzivnost našega dela v 
teh dveh mesecih večja. Z interesno dejavnostjo bomo 
nadaljevali v spomladanskih mesecih in se intenzivno 
pripravljali na tekmovanje Logična pošast, ki bo v mesecu 
maju. Prvo srečanje je bilo 8. 9. 2022. 

Matematika na 
kvadrat 

Marjeta Košir, 
Urška 

Šparemblek 
Po dogovoru Po dogovoru 6. in 9. razred 

Z učenci 6. in 9. razredov bomo utrjevali znanja iz 
matematike. Pregledali in ponovili bom učno snov preteklih 
razredov. Prvo srečanje bo v mesecu februarju 2023. 

MPZ Jasmina Žagar 

 
Ponedeljek in 
sreda  6. ura, 
torek 7. ura 

Glasbena učilnica 
(009)  

6. – 9. razred 
Interesna dejavnost MPZ je namenjena vsem učencem od 
šestega do devetega razreda, ki radi pojejo in svoje skupne 
dosežke predstavljajo na javnih nastopih.                                                                                                        

Nogomet 
 

Tomaž Opeka 
Po dogovoru, 

enkrat tedensko, 
7. šolsko uro. 

Športna dvorana 8. – 9. razred 
Na srečanjih bodo učenke nadgradile tehniko in taktiko 
nogometne igre. 
 

 
Novinarski krožek 

Alenka Kolšek 
Puklavec 

Ponedeljek, 7. 
ura 

Po dogovoru 6. - 9. razred 

Prvič se srečamo v ponedeljek, 3. oktobra 2022, 7. šolsko uro. 
Dobimo se pred kabinetom slovenščine. Pri tej interesni 
dejavnosti bomo oblikovali šolski spletni časopis in na druge 
načine sodelovali pri raznih šolskih aktivnostih z novinarskim 
delom.  

Ples za valeto 
Mateja Dolgan, 
Sabina Ivančič 

Petek, 6. in 7. ura 
od marca dalje 

Telovadnica 9. razred 
Na srečanjih se bomo učili plesov, ki jih bomo zaplesali na 
valeti.  



Prostovoljstvo Magdalena Skuk 
 

Po dogovoru 
 

Učilnica 127 8. – 9. razred 

Na srečanjih se bodo učenci srečali z izvedbo različnih 
prostovoljnih del in humanitarnih akcij ter pri njih aktivno 
sodelovali. Spoznali bodo organizacije in društva, ki delujejo 
v lokalnem okolju, ter si ogledali njihove prostore. Prvo 
srečanje bo v torek, 4. 10 2022, ob 12.10 v učilnici 127. 

Radijska igra Magdalena Skuk 
Po dogovoru 

 
Po dogovoru 8. – 9. razred 

Na srečanjih bodo učenci ustvarjali lastne radijske igre ter 
poslušali že zapisane. V letošnjem šolskem letu bomo 
poskušali organizirati ogled radijske postaje. Interesna 
dejavnost radijska igra bo potekala vsak teden. O točnem 
datumu srečanj se bomo dogovorili na prvem sestanku, ki bo 
v torek, 4. 10. 2021, ob 12.35 v učilnici 127. 

 
Razvedrilna 
matematika 

 
 

Simona Vampelj 
Po dogovoru 

 
Učilnica 018 6. – 7. razred 

Z učenci bomo reševali zahtevnejše naloge s področja 
razvedrilne matematike, kot so futoshiki, križni produkti, 
razni labirinti, svet Tarskega, poliedri, … ter reševali naloge s 
preteklih tekmovanj iz razvedrilne matematike. Prvo 
srečanje bo predvidoma v četrtek, 6. 10. 2022, ob 13.25, v 
učilnici št. 018. Dejavnost bo potekala intenzivneje v mesecu 
oktobru, novembru in decembru ter januarju zaradi udeležbe 
učencev na tekmovanjih iz razvedrilne matematike.  

Razvedrilna 
matematika 

Jona Mele 
 

Po dogovoru 
 

Učilnica 020 8. – 9. razred 

Na srečanjih se bodo učenci pripravljali na tekmovanje iz 
Razvedrilne matematike. Učenci bodo reševali naloge s 
področja matematične logike, labirinte na mrežah in 
zemljevidih, sudokuje, futošikije ... Prvo srečanje bo v 
ponedeljek, 3. oktobra 2022, ob 12.35 v učilnici 020. Termine 
srečanj bomo določili na uvodnem sestanku. 

SketchUp 
 

Jure Mele Sreda, 6. ura Učilnica TIT (002) 7. razred 
 Učenci se bodo učili modeliranja v programu SketchUp ter 
osnov tiskanja s 3D tiskalnikom. Prvo srečanje bo v sredo, 5. 
10. 2022, ob 12.35 v  učilnici tehnike in tehnologije.  

Slovenščina je zakon 
Alenka Kolšek 

Puklavec, Mateja 
Košmrlj 

Po dogovoru Po dogovoru 6. in 9. razred 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 6. in 9. razreda, 
ki bi radi ponovili in utrdili snov iz slovenščine. Ukvarjali se 
bomo tako z umetnostnimi kot z neumetnostnimi besedili, se 
urili v vajah iz slovnice in pravopisa ter pisanjem samostojnih 
zaokroženih besedil. Z dejavnostjo bomo začeli v mesecu 
februarju.  

Šolski bend Daša Joželj Kranjc 
 

Po dogovoru 
 

Po dogovoru 6. – 9. razred 
V okviru interesne dejavnosti bomo pripravili glasbene 
spremljave za šolske zbore, skladbe po izboru učencev ter 
skušali narediti avtorsko skladbo. S tem se bomo v teku 



šolskega leta predstavili javnosti. Prvo srečanje bo v mesecu 
oktobru. 

 
Ulično gledališče 

 
 

Urška 
Šparemblek 

Ponedeljek, 6. 
ura 

5-ka 5.-6. razred 

Pri interesni dejavnosti se bomo učili osnovnih veščin kot so: 
žongliranje, ulična akrobatika, ulična igra, improvizacija, 
klovn; si izmislili svojo predstavo, naredili kostume in sceno 
ter predstavo javno zaigrali. 
Prvo srečanje bo potekalo v ponedeljek, 3. 10. 2022, 6. šolsko 
uro v petki.  
 

Umetnost Anamarija Tušar 
 

Četrtek, 7. ura  
Likovna učilnica 

(118) 
6. – 9. razred 

Učenci se bodo v okviru interesne dejavnosti 
Umetnost osredotočili na ustvarjanje kvalitetnega izdelka v 
poljubni tehniki. Pod mentorstvom bodo svoje likovno delo 
razvijali vse od koncepta, osnutka,pa do končnega dela. S 
slednjim izdelkom bodo po želji sodelovali na likovnem 
natečaju Narodne galerije, Ne-vidna moč. Pri interesni 
dejavnosti bodo učenci sodelovali tudi pri obogatitvi šolskega 
prostora ter izdelavi scenografij. Prvo srečanje bo v četrtek, 
6. 10. 2022, 7. šolsko uro v učilnici likovne umetnosti (118). 

Unesco skupnost  Tjaša Torul Po dogovoru 
Učilnica ZGO 

(124) 
6. – 9. razred 

Srečevala se bo skupina učencev, ki bi bo sodelovala na 
različnih Unesco projektih. Tematike so v duhu kulture miru 
in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja 
drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega 
posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine 
ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje. Prvo 
srečanje bo v ponedeljek, 3. 10., 7. šolsko uro. 

Vesela šola Maja Mihelčič Četrtek, 7. ura Učilnica 4. c (211) 4. – 6. razred 

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.  

Vesela šola Erika Opeka Sreda, 7. ura Učilnica 010 7. – 9. razred 

Pri interesni dejavnosti Vesela šola bomo širili splošno znanje 
na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so 
vezane na aktualne teme današnjega časa. Svoje znanje 
boste spomladi lahko pokazali na šolskem in kasneje na 
državnem tekmovanju. Uvodno srečanje bo 5. 10. 2022 
sedmo šolsko uro v učilnici št. 010. 

Zgodovinski krožek Tjaša Torul 
Po dogovoru 

 
Učilnica 

zgodovine (124) 
8., 9. razred 

Pripravljali se bomo na tekmovanje iz znanja 
zgodovine.  letošnja tematika je Od razpada rimskega 



 

imperija do nastanka kneževin alpskih slovanov. Prvo 
srečanje bo v ponedeljek, 3. 10., 6. šolsko uro. 


