
INTERESNE DEJAVNOSTI 
V mesecu oktobru se bodo začele izvajati interesne dejavnosti. Prijavnice dobite tukaj ↓. Oddajte jih 
RAZREDNIKOM DO PETKA, 30. SEPTEMBRA 2022.   
Seznam interesnih dejavnosti ter prijavnice najdete tudi na šolski spletni strani.  

 

Ime dejavnosti Mentor 
Predviden 

termin 
Prostor 

Komu je 

namenjena? 
Opis dejavnosti 

Dramski krožek Sabina Jeraj Po dogovoru Učilnica 041 6. in 7. razred 

Na srečanjih se bodo učenci pripravljali na nastop (uprizoritev mladinskega 

dramskega dela) na zaključni prireditvi. Za urnik srečanj se bomo dogovorili 

na našem 1. srečanju, ki bo v mesecu januarju. 

Astronomsko-

fizikalni krožek 
Ana Turk Četrtek, 6. ura Učilnica 048 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 četrtek, 29. 9. 2022, 6. šolsko uro v fizikalni učilnici 048.   

 

Branje z 

razumevanjem 

 

Sabina Jeraj Po dogovoru Po dogovoru 6. in 9. razred 

Na srečanjih se bodo učenci urili v analiziranju neumetnostnih in 

umetnostnih besedil. Srečanja bodo potekala enkrat ali dvakrat mesečno 

(v skupnem obsegu 10 ur); o datumih in urah srečanj se bomo dogovorili 

naknadno. 

Eko kviz Jana Frank 
Sreda, 7. ura; 

petek, 6. ura 

Računalniška 

učilnica 
6. – 8. razred 

Glavni cilj EKO kviza je spodbuditi učence, da skrb za okolje in naravo 

postane del njihovega življenja. Tudi v tem šolskem letu se bodo učenci 

udeležili šolskega tekmovanja Ekokviz za osnovne šole. Prvo srečanje bo 

predvidoma v novembru/decembru (po dogovoru z učenci). 

 
Uporabna angleščina 

 
 

Vida Lunka Petek, 6. ura Po dogovoru 6. razred 

Na srečanjih se bodo učenci 6.razreda seznanjali z različnimi nalogami od 
slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, s pravili jezikovnega 
izražanja, besedišča in pisnega sporazumevanja. Prvo srečanje bo v 1. 
tednu oktobra (po dogovoru) v učilnici TJA. Predviden termin je v petek 
6.uro.  

 

Glasbene urice 

 

Jasmina 

Žagar 
Po dogovoru Po dogovoru 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. 

Geografski krožek Uroš Cajnko 

 

sreda, 7. ura 

 

Učilnica 

ZGO/GEO (049) 
6. – 9. razred 

Geografski krožek je namenjen pripravi na geografsko tekmovanje. Učenci 

spoznajo tematiko letošnjega tekmovanja (Geografija voda), predelajo 

literaturo, utrdijo snov in se pripravijo na tekmovanje iz znanja geografije. 

Geografski krožek je namenjen tudi obravnavi dodatnih učnih vsebin, ki so 

med poukom le bežno omenjene. Prvo srečanje bo v sredo, 6. oktobra, 7. 

šolsko uro (13.20) v učilnici ZGO/GEO (049). 

Logika Lara Vereš 
četrtek 6. in 7. 

šolska ura 
Učilnica 048 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 tekmovanje. 

Ker je šolsko tekmovanje že v septembru, bo intenzivnost našega dela v 

mesecu septembru in oktobru večja. Interesna dejavnost poteka ob 

četrtkih 6. in 7. šolsko uro oz. po dogovoru. Prvo srečanje je bilo 08. 

09.2022.  

 

 

Matematika na 

kvadrat 

Lara Vereš Po dogovoru Po dogovoru 6. in 9. razred 

Z učenci bomo reševali različne matematične naloge ter ponovili in 

utrdili snov. Izvajati jo bomo pričeli v mesecu februarju. O točnem terminu 

pričetka bodo učenci obveščeni naknadno.  

MPZ  
Jasmina 

Žagar 

 

Petek 6. in 7. 

ura 

 

Učilnica 049 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. Interesna dejavnost bo potekala 2 šolski uri na teden v 

učilnici GUM (Grahovo), in sicer predvidoma ob petkih, 6. in 7. šolsko uro.  

 

Naravoslovni krožek 

 

 

 

Tina 

Grapulin 

Bavčar 

Ponedeljek 6. 

in 7. ura 
Učilnica 048 8. in 9. razred 

Na srečanjih bodo učenci spoznali vse o preprečevanju sladkorne bolezni z 

uravnoteženo in zdravo prehrano in gibanjem, pomenu telesne aktivnosti. 

Spoznali bodo znake in zaplete pri sladkorni bolezni. Poglobili bomo tudi 

znanje iz kemije in se pripravili na Preglovo tekmovanje. Prvo srečanje bo v 

ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 13.20 v učilnici 048. 

Ples za valeto Matej Mele Po dogovoru 
Šolska 

telovadnica 
9. razred Učili se bomo plese za nastop na valeti. 

Plesno dramski 

krožek 
Vida Lunka 

Po dogovoru 

sreda, 6. uro 
Učilnica TJA 6.  – 9. razred 

Na srečanjih se bodo učenci pripravljali za prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti - naučili se bodo plesov in naštudirali igro z 

naslovom Afrika. Prvo srečanje bo v 1. tednu oktobra  (po dogovoru) v 



 

učilnici TJA in ravno tako bodo vaje potekale po sprotnem dogovoru glede 

na proste ure (predvideno ob sredah 6.uro). 

Razvedrilna 

matematika 
Lara Vereš Po dogovoru Učilnica 048  6. – 9. razred 

Z učenci bomo reševali različne matematične naloge  in se pripravljali na 

tekmovanje. Z dejavnostjo bomo pričeli v drugi polovici meseca oktobra. 

Interesna dejavnost bo potekala po dogovoru.  

Zgodovinski krožek Uroš Cajnko Sreda, 7. ura  
Učilnica 

ZGO/GEO (049) 
6. – 9. razred 

Zgodovinski krožek je namenjen pripravi na zgodovinsko tekmovanje. 

Učenci spoznajo tematiko letošnjega tekmovanja (Razpad rimskega 

imperija in naselitev Slovanov), predelajo literaturo, utrdijo snov in se 

pripravijo na tekmovanje iz znanja zgodovine. Zgodovinski krožek je 

namenjen tudi obravnavi dodatnih učnih vsebin, ki so med poukom le 

bežno omenjene. Prvo srečanje bo v sredo, 6. oktobra, 7. šolsko uro (13.20) 

v učilnici ZGO/GEO (049). 

 

3D tisk  

 

Jure Mele Po dogovoru Po dogovoru 7. razred 
Učenci se bodo učili modeliranja v programu SketchUp ter osnov tiskanja s 
3D tiskalnikom. 


