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PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2019/2020 
 
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA  
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED ČAS 
IZVAJANJA 

Irena BALAŽIC Plesni krožek 
 

od 3. do 5. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.15-14.00 

Plesni krožek je namenjen učencem in učenkam, ki so željni plesnega gibanja in 
ustvarjanja, spoznavanja različnih plesnih zvrsti ter sprostitve ob dobri glasbi. Učenje 
novih in zanimivih plesnih koreografij ter priprave na nastope bo zagotovo zabavno, 
zato se nam pridruži. 

Andrej  MOHORIČ Polepšajmo šolsko 
okolico 

od 3. do 5. 
razreda 

TOR, 13.00-13.45 
ČET, 13.00-13.45 

Sproščujoča dejavnost je namenjena spoznavanju osnovnih veščin sajenja rastlin, 
urejanju skalnjaka in razvijanju čuta za urejanje zelenih bivalnih površin. 

Lili Ana JAKLIČ  Likovni krožek 
 

od 1. do 5. 
razreda 

Torek,  
15.45-16.30 

Učenci bodo spoznali različne likovne tehnike in materiale za ustvarjanje. Sodelovali 
bomo na likovnih natečajih, tekmovanjih, prireditvah in delavnicah. 

Lili Ana  JAKLIČ  Fotografski krožek 
 

4. in 5. 
razred 

Sreda,  
16.15-17.00 

Učenci bodo spoznali osnove fotografije. Sodelovali bomo na različnih fotografskih 
natečajih, prireditvah in delavnicah.  

Lili  Ana  JAKLIČ  Eko krožek 
 

od 2. do 5. 
razreda 

Četrtek,  
11.55-12.40 

Učenci bodo iz odpadne embalaže in različnih naravnih  materialov, ki jih pogosto 
zavržemo, naredili ponovno uporabne izdelke in igrače. V okolici šole bomo 
sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čistočo šolske okolice. 

Lili Ana  JAKLIČ Restavratorstvo 4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

Učenci bodo s poslikavami in barvanjem urejevali prostor v gozdičku in okoli 
čebelnjaka, ki ga bomo po potrebi obnovili z novimi slikami na panjskih končnicah. 
Popravili  in barvali bomo uničene talne poslikave in dodali tudi nove. 

Regina  BOKAN   Tutorstvo 
 

od 2. do 5. 
razreda 

Ponedeljek,  
11.55-12.45 

Pomoč sovrstnikom pri učenju, igri in druženju. 
 

Tjaša ZADNIKEL 
Mateja ADAMIČ 

Mali vrtnarji od 1. do 4. 
razreda 

Po dogovoru. 

Krožek mali vrtnarji bo večinoma potekal v jesenskih in spomladanskih mesecih v 
razredu in na šolskem vrtu. Učili se bomo, kako skrbeti za vrt na okolju prijazen način 
v vseh letnih časih. Ob praktičnem delu bodo učenci spoznavali različne rastline, jih 
vzgajali, se navajali na skrb zanje in jih sami koristno uporabili. 

Nataša CINGERLE Mini odbojka od 3. do 5. 
razreda 

Ponedeljek,  
13.00-13.45 

Odbojka je ena lepših moštvenih iger z žogo. Dve ekipi loči mreža, ki onemogoča 
fizične kontakte med igralci. Namenjena je druženju in razvijanju medsebojnih 



                                                                                                                                               Osnovna šola Škofljica  

Šolsko leto 2019/20                                                         2 

odnosov. Od vseh iger z žogo je najbolj kompleksna in miselna, saj so odboji zelo 
hitri. Pri odbojki pride do izraza ekipni športni duh, kjer ima tudi najšibkejši člen 
vedno pomembno vlogo. 

Nataša CINGERLE Igriva italijanščina od 1. do 3. 
razreda 

Petek,  
7.30-8.15 

Učenci se bodo učili italijanščine ob petju pesmic, ob igri in ustvarjanju. Znanje 
jezikov je lahko vedno le prednost. 

Metka U. COTIČ Italijanščina od 4. do 6.  
razreda 

Torek, 
11.55-12.40 

Učenci se bodo učili italijanščine ob različnih dejavnostih, ki bodo prilagojen njihovi 
starosti in stopnji sprejemanja. Znanje jezikov je lahko vedno le prednost. 

Andreja DIDOVIČ 
Mojca AHČIN 

Ustvarjalnost 
razmišljanja 

od 4. do 6. 
razreda 

Ponedeljek,  
11.55-12.40 

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika (kitajski pregovor). Se lotevaš 
dela na malo drugačen način ter si pri tem inovativen in originalen? Te zanimajo 
različne vsebine in bi rad širil svoja obzorja? Si želiš biti tudi ti del ustvarjalne in 
raziskovalne ekipe? Vse to ti nudi ravno ta interesna dejavnost, saj bomo vključeni 
v različne aktivnosti in se povezovali z različnimi ustanovami. Nekatere izmed teh 
bomo tudi obiskali. Te zanima, katere? Pridruži se nama. 

Metka LIŠINOVIĆ 
Majda LUŽAR 

Kolesarski krožek – 
priprava na izpit 

5. razred 
 

Po dogovoru. 

Učenci bodo poglobili teoretsko znanje in se ob računalniškem programu pripravljali 
na teoretični del kolesarskega izpita. 

Danijel HAROMET Francoščina  od 3. do 5. 
razreda 

Petek, 
13.00-13.45 

Francoščina skozi igro, pesem in gibanje. 
 

Katja KLODIČ 
Draga KOŠAK 

Krožek ročnih spretnosti 
 

od 1. do 5. 
razreda 

Sreda,  
13.00-13.45 

Pri krožku se bomo naučili uporabljati različne pripomočke in materiale (naravne in 
umetne) ter z njimi oblikovali izdelke. Naučili se bomo tudi šivanja, vezenja in 
vsesplošno razvijali ročne spretnosti.  

Tjaša KOPRIVC 
 

Nemški krožek od 1. do 3. 
razreda 

Ponedeljek, 
15.45-16.30 

Poslušali bomo nemške pesmice, kdaj kaj zapeli in skozi igro osvojili osnovno 
besedišče tega jezika.  

Jerica BRLOŽNIK 
 

Zabavna matematika 4. in 5. 
razred 

Torek, 
13.00-13.45 

Pri zabavni matematiki bomo razvijali logično mišljenje, poglabljali matematično 
znanje in razvijali ustvarjalno mišljenje. Reševali in sestavljali bomo naloge zabavne 
matematike, logike, miselne igre, uganke, vaje orientacije – s pomočjo papirja ali 
računalnika. 

Tevž PAVŠEK Mala košarka za fante od 1. do 3. 
razreda 

Petek, 
13.50-14.35 

Fantje bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo košarkarsko 
igro spoznali osnove košarke. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi 
prijateljske tekme, turnirje in medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenci 
pridobljeno znanje prikazali in se seznanili s splošnimi košarkarskimi pravili. Obenem 
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bodo fantje lahko izboljševali svoje motorične sposobnosti in tako razvijali 
samozavest. 

Tevž PAVŠEK Mala košarka za fante 
 

4. in 5. 
razred 

Petek, 
13.50-14.35 

Fantje bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo košarkarsko 
igro spoznali osnove košarke. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi 
prijateljske tekme, turnirje in medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenci 
pridobljeno znanje prikazali in se seznanili s splošnimi košarkarskimi pravili. Obenem 
bodo fantje lahko izboljševali svoje motorične sposobnosti in tako razvijali 
samozavest. 

Mateja PEČAR Mala košarka – dekleta od 2. do 5. 
razreda 

Torek,  
7.30-8.15 

Dekleta bodo skozi najrazličnejše vaje, elementarne igrice, štafete ter seveda pravo 
košarkarsko igro na sproščen in zabaven način spoznali osnove košarke.  

Sašo PIRNAT 
 

Šah  od 2. do 5. 
razreda 

PON, 13.15-14.00 

PET, 13.00-13.45 

Šah spodbuja intelektualni razvoj, zlasti vpliva na razvijanje logičnega mišljenja in 
na pridobivanje miselnih navad in veščin. Razvija vse sestavine ustvarjalnega 
mišljenja, vzgaja in oblikuje značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh umov, 
ampak tudi primerjanje ali spopad dveh volj in značajev. Je enako primeren in 
koristen za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Izkušnje nas učijo, da 
je v osnovni šoli logično mišljenje primerneje trenirati s pomočjo šahovskega igranja, 
saj je znano, da se človek v procesu igre uči mnogo bolj motivirano in učinkovito, 
kot na ostale načine. 

Draga KOŠAK 
Alenka MEGLIČ MYINT 

Pilova Vesela šola 
 

4. in 5. 
razred 

TOR, 7.30-8.15 
SRE, 13.00-13.45 

Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, 
veščin in spretnosti - zato se je v Veseli šoli učiti in motiti zabavno, saj ponuja znanje 
na zanimiv, zabaven in hudomušen način. Ponuja predvsem tiste uporabne teme, o 
katerih učenci od 4. do 9. razreda v šoli izvedo manj. Vsebine so raznovrstne in so 
vezane na aktualne teme današnjega časa, obeleževanje posebnih dogodkov ali 
preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. V temah je 
poudarjen izobraževalni moment, dragocena pa je povezljivost vsake tematike z 
različnimi šolskimi področji. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim 
tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2020. Tekmovanje Vesele šole je 
dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. Priporočljivo je, da udeleženci 
Vesele šole naročijo revijo Pil, v katerem je vsak mesec objavljeno gradivo za 
pripravo na tekmovanje. 

Metka PUKŠIČ MAVSAR Folklora od 1. do 5. 
razreda 

Torek, 
7.30-8.15 

Interesno dejavnost folklora obiskujejo učenci razredne in predmetne stopnje (od 
prvega do devetega razreda), ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – 
ljudske plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Interesna dejavnost 
poteka najmanj enkrat tedensko. 

Mateja LUNDER POKovci 4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

Si radoveden? Rad raziskuješ? Želiš izboljšati svoj učni uspeh in samopodobo? Bi rad 
spoznal orodja učinkovitega razmišljanja? Imaš rad izzive ali raje izzivaš z 
nenavadnimi idejami?  
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Če si vsaj na eno izmed vprašanj odgovoril pritrdilno, se pridruži POKovcem. Po 
metodah misleca Edwarda de Bona bomo urili veščine razmišljanja, razvijali nove 
ideje, iskali nove izzive in drugačne rešitve, reševali kreativne naloge in se pri tem 
tudi zabavali. Pri tem bomo spoznali številna orodja razmišljanja ter se naučili 
načrtovati, ustvarjati, se odločati, snovati, presojati, sodelovati ... Se sliši zapleteno? 
Ni! To je nekako tako, kot da bi na svoj superračunalnik imenovan možgani naložil 
aplikacije, ki ti bodo vedno pri roki za uspešnejše obvladovanje svojega učenja in 
življenja. 

Barbara OBOLNAR Znam prisluhniti 
svojemu srčku 

3. in 4. 
razred 

Četrtek, 
13.00-13.45 

Ste že kdaj pomislili, kako pusto bi bilo naše doživljanje sveta, če ne bi bilo obarvano 
s tisočerimi odtenki čustev? Kako bi bilo, če ne bi čutili veselja, ko srečamo prijatelja, 
žalosti, ko se sporečemo s sošolcem, ljubezni, ko nas objameta mama ali oče … Na 
srečanjih, ki bodo potekala enkrat tedensko, se bomo posvetili posameznim čustvom 
in preko različnih aktivnosti (pogovora, zgodb, likovnega izražanja, poslušanja glasbe 
…) spoznavali osnove čustvene inteligentnosti. Skušali bomo prepoznavati in 
poimenovati čustva, razmišljati o sebi in drugih (osnove empatije), se dotakniti 
obvladovanja negativnih čustev … 

Barbara OBOLNAR Pravljična 
prebujevalnica 

1. in 2. 
razred 

Sreda, 
7.30-8.15 

Enkrat tedensko bo knjižnica v jutranjem času rezervirana za počasno in prijetno 
prebujanje. Skupaj bomo prebirali pravljice in zgodbice v okviru projekta Naša mala 
knjižnica, se o njih pogovarjali in tudi poustvarjali na izbrano tematiko. Poleg tega 
vsak učenec dobi simpatičen delovni zvezek, ki se navezuje na knjige, ki jih bomo 
prebirali. Glavni namen dejavnosti je učencem približati branje in kvalitetno čtivo, pa 
tudi knjižnico kot prostor prijetnega druženja in umirjenega preživljanja prostega 
časa. 

Špela TOMAŽIN Španščina 
 

od 3. do 5. 
razreda 

Torek, 
13.20-14.05 

Španščina je zelo priljubljen in razširjen jezik, saj ga govori kar 480 milijonov ljudi 
po svetu kot materni jezik. Učenci bodo spoznavali jezik, novo besedišče ter zelo 
zanimivo kulturo v špansko govorečih državah. Ogledali si bomo tudi kakšen španski 
film, poslušali in peli pesmi, brali revije in stripe ter predvsem pridobivali 
komunikacijske veščine z igro vlog (npr. obisk restavracije, nakupovanje, 
sporazumevanje na letališču, itd.) Učenci si bodo izbrali svoje dopisovalce iz Španije 
in Latinske Amerike, katerim bodo predstavili Slovenijo ter naše običaje in kulturne 
zanimivosti. Na ta način bodo razvili tudi svoje socialne spretnosti in pozitiven odnos 
do učenja jezika.  

Karmen MIHELIČ ČAMPA Otroški pevski zbor od 2. do 5. 
razreda 

Petek, 
7.30-8.15 

Temeljni cilj otroškega pevskega zbora je seznanjati otroke z lepoto slovenske 
ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in obenem razvijati 
glasovne in muzikalne sposobnosti. Z učenci sodelujemo na šolskih prireditvah in v 
širšem slovenskem prostoru, poglabljamo zavest o kulturni dediščini, razvijamo in 
kultiviramo pevski glas ter vsestransko razvijamo osebnost. 

Štefka PŠENIČNIK 
 

Ustvarjalne urice 4. razred Četretek, 
16.05-16.50 

Spoznavanje različnih materialov za ustvarjanje in preoblikovanje le-teh, vzbuja 
vsakemu otroku  obilico domišljije. Otroci z veseljem ustvarjajo. Urice bodo 
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namenjene spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, ročnih spretnosti, 
ustvarjalnosti in čutu za estetiko. Učenci bodo imeli možnost risati, slikati, kipariti, 
oblikovati iz papirja, naravnih in drugih materialov. 

Nina GRZETIČ 
Mateja ŠPENDAL 

Angleška čajanka 2. in 3. 
razred 

Petek, 
7.30-8.15 

Imaš rad angleščino? Bi rad izvedel kakšno zanimivost o Veliki Britaniji, poslušal 
angleške pravljice in se naučil novih besed? Pridruži se nama na interesni dejavnosti 
angleška čajanka. 

Nataša ŠTEBE 
Andreja DIDOVIĆ 

Šolski parlament 4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

Otroški parlament sestavljajo predlagani učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci bodo 
aktivno sodelovali v družbenem dogajanju ter javno spregovorili o svojih vprašanjih. 
Predstavili bodo svoja mnenja in ideje ter mnenja sošolcev o dilemah in vprašanjih, 
ki so v obdobju odraščanja pomembna v njihovem okolju (kraj bivanja, šola, dom, 
okolje prostočasnih dejavnosti). Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja 
poklicna prihodnost«. 

Majda LUŽAR Bralne urice 
 

2. in 3. 
razred 

Sreda,  
11.55-12.40 

Namen te dejavnosti je osvajanje strategij branja, izboljšanje bralnega 
razumevanja ter nadgrajevanje branja. 

 
OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED DAN IN URA 

Andrej MOHORIČ Polepšajmo šolsko 
okolico 

od 6. do 9. 
razreda 

TOR, 13.00-13.45 

ČET, 13.00-13.45 

Sproščujoča dejavnost je namenjena spoznavanju osnovnih veščin sajenja rastlin, 
urejanju skalnjaka in razvijanju čuta za urejanje zelenih bivalnih površin. 

Metka U. COTIČ  Italijanščina 6. in 7.  
razred 

Torek, 
11.55 – 12.40 

Učenci se bodo učili italijanščine ob različnih dejavnostih, ki bodo prilagojen njihovi 
starosti in stopnji sprejemanja. Znanje jezikov je lahko vedno le prednost. 

Helena TOMŠIČ Kaligrafija od 6. do 9. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.00-13.45 

Namenjena je ljubiteljem lepopisja. Namen interesne dejavnosti je seznanitev 
učencev z različnimi pisavami. S pomočjo osvojenega znanja se lahko oblikuje 
izdelek, ki je primeren za darilo ali domač okras. 

Mateja NOVAK Mladinski pevski zbor od 6. do 9. 
razreda 

Po razporedu 
vaj. 

Izvajanje različnega pevskega programa, sodelovanje na prireditvah v okviru šole in 
izven nje, organizacija glasbenega tabora v obliki intenzivnih pevskih vaj. 

Lucija RUPRET 
 

Likovni krožek od 6. do 9. 
razreda 

Petek,  
13.00-14.35 

Na likovni krožek ste vabljeni učenci, ki ste v svojem prostem času z užitkom 
likovno aktivni. Pri krožku bomo spoznavali posebne likovne tehnike in skrbeli za 
likovno opremljenost šole (poslikava omar, stolov; oblikovanje scen za prireditve, 
ipd.) 



                                                                                                                                               Osnovna šola Škofljica  

Šolsko leto 2019/20                                                         6 

Katarina HAFNER 
BLATNIK 

Prostovoljci 
 

od 7. do 9. 
razreda 

Po dogovoru. 

Posameznik, ki se ukvarja s prostovoljskim delom, razvija občutek za solidarnost, 
odgovornost in strpnost ter krepi svojo samopodobo. Z delom pridobiva nova znanja, 
spretnosti, veščine in koristne življenjske izkušnje. V okviru prostovoljstva bomo 
obiskali starejše občane v domu starostnikov, otroke s posebnimi potrebami, 
sodelovali pri dobrodelnih akcijah in organizirali ustvarjalne delavnice na šoli. 

Polonca KOŠIR Dramsko-recitacijski 
krožek 

od 6. do 9. 
razreda 

Četrtek, 
13.00-13.45 

Pripravili bomo gledališko igro in jo (predvidoma) predstavili na eni od šolskih 
proslav, nastope bomo ponovili še v drugih občinskih ustanovah. Učenci se bodo 
pripravljali na recitacijske nastope in sodelovali pri projektu Župančičeva frulica. 

Polonca ERŽEN Tutorstvo od 6. do 9. 
razreda 

Sreda, 
13.00-13.45 

Tutorstvo je oblika druženja in nesebične učne pomoči starejših učencev mlajšim ali 
vrstnikom. Učenci/učenke pri izvajanju tutorstva razvijajo zaupanje v lastne 
sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanje. Oblikujejo si 
kulturo govora in medsebojno spoštovanje ter v prijetnem in prijateljskem vzdušju 
pridobivajo nova znanja. Prav tako pa razvijajo vrednote in imajo preventivno vlogo 
pri preprečevanju nasilja na šoli. Posebna vrednost je še v tem, da nadgrajujejo, 
dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev. 

Metka PUKŠIČ MAVSAR Folklora od 6. do 9. 
razreda 

Torek, 
7.30-8.15 

Interesno dejavnost folklora obiskujejo učenci razredne in predmetne stopnje (od 
prvega do devetega razreda), ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – 
ljudske plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Interesna dejavnost 
poteka najmanj enkrat tedensko. 

Špela ZORKO/ 
Dunja KALUŽA 

Šolski radio in novinarski 
krožek 

od 6. do 9. 
razreda 

Torek,  
7.30–8.15 

Učenci bodo pisali prispevke za šolski časopis Pisani kruh, skrbeli za rubriko Dogaja 
se, pripravljali program za šolski radio, spoznali poklic novinarja, spremljali aktualne 
dogodke na šoli in o njih poročali, prisostvovali obisku novinarke. 

Mateja LUNDER POKovci od 6. do 9. 
razreda 

Po dogovoru. 

Si radoveden? Rad raziskuješ? Želiš izboljšati svoj učni uspeh in samopodobo? Bi rad 
spoznal orodja učinkovitega razmišljanja? Imaš rad izzive ali raje izzivaš z 
nenavadnimi idejami?  
Če si vsaj na eno izmed vprašanj odgovoril pritrdilno, se pridruži POKovcem. Po 
metodah misleca Edwarda de Bona bomo urili veščine razmišljanja, razvijali nove 
ideje, iskali nove izzive in drugačne rešitve, reševali kreativne naloge in se pri tem 
tudi zabavali. Pri tem bomo spoznali številna orodja razmišljanja ter se naučili 
načrtovati, ustvarjati, se odločati, snovati, presojati, sodelovati ... Se sliši zapleteno? 
Ni! To je nekako tako, kot da bi na svoj superračunalnik imenovan možgani naložil 
aplikacije, ki ti bodo vedno pri roki za uspešnejše obvladovanje svojega učenja in 
življenja. 

Tanja GABRIJEL Odbojka od 6. do 9. 
razreda 

Sreda 
13.00-13:45 

Odbojka je priljubljena pri dekletih in fantih v vseh starostnih obdobjih. V njeni igri 
lahko uživaš na prostem in v dvorani.  Pri urah bomo razvijali  gibalne sposobnosti, 
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potrebne za igro, in spoznavali pravila igre. Spoznali in obnovili bomo znanje 
elementov igre in se pripravljali na tekmovanje. 

Tanja GABRIJEL Športanje od 6. do 9. 
razreda 

Petek 
13.00-13.45 

Ura športanje bo namenjena vsem, ki imate primanjkljaje na športnem področju, 
ki bi jih radi odpravili in izboljšali svoja znanja na posameznih področjih. 

Barbara OBOLNAR 
Mateja LUNDER 

Vrstniška mediacija 
 

7. in 8. 
razred 

Po dogovoru. 

Mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina 
reševanja konfliktov in sporov. V okviru interesne dejavnosti Vrstniška mediacija 
bodo prijavljeni učenci razvijali veščine razreševanja konfliktov, ustrezno 
komunikacijo, kritično mišljenje in pozitivno samopodobo. Usposabljali se bodo za 
vodenje vrstniške mediacije med dvema učencema, med katerima je prišlo do 
nesoglasja, konflikta ali spora. Nastalo situacijo jima bodo pomagali razrešiti na 
miren, strpen in produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne prostovoljno in 
dogovorno dosežene rešitve. 

Špela TOMAŽIN  Španščina 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Sreda,  
13.00-13.45 

Španščina je zelo priljubljen in razširjen jezik, saj ga govori kar 480 milijonov ljudi 
po svetu kot materni jezik. Učenci bodo spoznavali jezik, novo besedišče ter zelo 
zanimivo kulturo v špansko govorečih državah. Ogledali si bomo tudi kakšen španski 
film, poslušali in peli pesmi, brali revije in stripe ter predvsem pridobivali 
komunikacijske veščine z igro vlog (npr. obisk restavracije, nakupovanje, 
sporazumevanje na letališču, itd.) Učenci si bodo izbrali svoje dopisovalce iz Španije 
in Latinske Amerike, katerim bodo predstavili Slovenijo ter naše običaje in kulturne 
zanimivosti. Na ta način bodo razvili tudi svoje socialne spretnosti in pozitiven odnos 
do učenja jezika.  

Petra VERŠNJAK 
 

Nogomet za dekleta od 6. do 9. 
razreda 

Sreda, 
13.00-13.45 

Nogomet je ena najstarejših ter najbolj razširjenih športnih iger v svetu in zadnja 
leta tudi pri nas. Tako je povsem razumljivo, da so se za nogomet začela zanimati 
tudi dekleta. Interesna dejavnost je namenjena vsem učenkam, ki si želijo sproščene 
igre, izpopolnjevanja svojih sposobnosti preko zanimivih spretnostih poligonov in 
tekmovanja. 

Petra VERŠNJAK 
 

Namizni tenis od 6. do 9. 
razreda 

Četrtek, 
13.00-13.45 

Namizni tenis je prav gotovo ena izmed najhitrejših in najbolj dinamičnih iger z 
loparjem. Ob učenju in razvoju namiznoteniških udarcev skozi igro se bodo učenci 
in učenke spoznali s temeljnimi pravili namiznega tenisa, se preizkusili v tekmovanju 
in hkrati razvijali svoje motorične sposobnosti. 

Mateja PEČAR Košarka – dekleta 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Torek, 
13.00-13.45 

Košarka je namenjena vsem dekletom, ki se rade gibajo, preživljajo čas v družbi 
vrstnic na košarkarskem igrišču ter hkrati z zabavnimi igricami, vajami in tekmovanji 
utrjujejo osnovne tehnične in taktične elemente košarkarske igre. 

Tevž PAVŠEK 
 

Košarka – fantje 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.00-14.35 

Fantje bodo utrdili osnovne tehnične in taktične elemente košarkarske igre ter se 
pripravljali na šolska tekmovanja. 
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Igor REPŠE Hokej 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Sreda, 
13.00-13.45 

Hokej v dvorani je razgibana igra, ki ima s hokejem skupno le nekaj stvari. 
Podobnost z navadnim hokejem je v palici in golu, vse ostalo je prirejeno šolski 
populaciji, velik poudarek pa je seveda na varnosti. Učenci se pri interesni dejavnosti 
spoznajo s pravili igre, pridobijo tehnično in taktično znanje za učinkovito igro. 
Učenci lahko sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega 
nivoja. 

Igor REPŠE  Badminton 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Torek,  
13.00-13.45 

Badminton je zadnje čase zelo popularna igra, ki jo lahko igrate tako znotraj kot 
zunaj. Badminton omogoča pri posamezniku razvoj hitrosti, eksplozivnosti, gibljivosti 
in koordinacije. Učenci se pri interesni dejavnosti spoznajo s pravili igre, z različnimi 
udarci pri igri (npr. servis, napadalni udarec …), igra enojk in igri dvojic. Učenci lahko 
sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega nivoja. 

Lili Ana  JAKLIČ  Fotografski krožek 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Sreda,  
16.15-17.00 

Fotografski krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z osnovami 
fotografiranja in se naučiti uporabljati fotoaparata. Spoznali bodo različne tehnike 
fotografiranja, fotografirali šolske prireditve, razne delavnice, imeli vaje v 
računalniški učilnici, na terenu, prirejali samostojne fotografske razstave ter 
sodelovali na natečajih in tekmovanjih. 

Katja KLODIČ Retorika  od 5. do 7. 
razreda 

Torek,   
13.50-14.35 

Govorno nastopanje je veščina, ki je dandanes nujno orodje tako v javnem kot 
zasebnem življenju vsakega posameznika. Pri urah retorike se bomo naučili svoje 
retorične sposobnosti izboljšati in nadgraditi, da bodo govorni nastopi tekli gladko 
tudi izven šolskih učilnic. 

Draga KOŠAK 
Alenka MEGLIČ MYINT 

Pilova Vesela šola 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Po dogovoru. 

Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, 
veščin in spretnosti - zato se je v Veseli šoli učiti in motiti zabavno, saj ponuja znanje 
na zanimiv, zabaven in hudomušen način. Ponuja predvsem tiste uporabne teme, o 
katerih učenci od 4. do 9. razreda v šoli izvedo manj. Vsebine so raznovrstne in so 
vezane na aktualne teme današnjega časa, obeleževanje posebnih dogodkov ali 
preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. V temah je 
poudarjen izobraževalni moment, dragocena pa je povezljivost vsake tematike z 
različnimi šolskimi področji. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim 
tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2020. Tekmovanje Vesele šole je 
dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. Priporočljivo je, da 
udeleženci Vesele šole naročijo revijo Pil, v katerem je vsak mesec objavljeno 
gradivo za pripravo na tekmovanje. 

Barbara OBOLNAR 
 

Triki učinkovitega 
učenja 

od 6. do 9. 
razreda 

Po dogovoru. 

Učenje sploh ni le suhoparno sedenje za mizo in dolgočasno branje tistega, kar piše 
v učbeniku ali zvezku. Ker slednje za marsikoga predstavlja veliko breme in nekateri 
težko najdejo motivacijo za učenje in šolsko delo, bomo preko leta skupaj spoznavali 
in se učili trikov učinkovitega in uspešnega učenja. Raziskali bomo, zakaj se je sploh 
treba učiti, kako si postavimo cilje učenja in kako poiščemo motilce učenja ter jih 
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odstranimo. Spoznavali bomo tehnike koncentracije, ki je ključna za uspešno učenje 
in se naučili tehnik učenja, ki jih lahko uporabite že naslednji dan. Naučili se bomo 
organizirati šolske obveznosti in svoj čas organizirati tako, da ga poleg učenja ostane 
dovolj tudi samo zate. 

Marjeta Stanko Animatorstvo od 6. do 9. 
razreda 

1 x na mesec v 
preduri 

Imaš veliko energije, rad/a spodbujaš in navdušuješ druge? Potem si kot nalašč za 
ekipo animatorjev, ki želi razgibati dolgočasna jutra pred poukom. V skupnih 
pripravah bomo spoznavali različne gibalne igre, ročne spretnosti in miselne izzive, 
aktivnosti pa izvajali po dogovoru glede na vaše urnike v času pred poukom. 
Ne oklevaj, šola te potrebuje ;)! 

 
PŠ LAVRICA 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED URA IN DAN 

Melita  ZGONC EKO-krožek 
 

od 1. do 4. 
razreda 

Ponedeljek, 
7.30-8.15 

EKO krožek  bo namenjen učencem, ki se zavedajo onesnaževanja in jim ni vseeno 
za okolje v katerem živijo. Pri krožku se bomo naučili pravilno ločevati odpadke in 
ugotavljali, zakaj je to pomembno. Preko zanimivih zgodb bomo spoznavali eko 
vsebine, sodelovali bomo v čistilnih akcijah, izdelovali iz odpadnega materiala in 
okoljevarstveno ozaveščali vrstnike. 

Elma CIRIKOVIĆ Športne igre 2. razred 
 

Sreda, 
7.30-8.15 

Pri krožku športne igre bo cilj usmerjen v celovit razvoj otrok s poudarkom na razvoju 
motoričnih sposobnosti. Izvajali bomo različne vsebine, skozi katere otroci preko igre 
gradijo in razvijajo gibalne sposobnosti (plazenje, lazenje, skoki, plezanje, 
premagovanje ovir ...). Vse aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok. 

Tevž PAVŠEK 
 

Rolanje 
 

1. in 2. 
razred 

Po dogovoru 
spomladi. 

Interesna dejavnost je namenjena učenju in izpopolnjevanju rolanja učencev z 
uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov (poligoni, talne oznake, ostali rekviziti). 
Seznanili se bomo tudi z vso potrebno opremo, njeno pravilno uporabo ter varnim 
načinom rolanja na različnih območjih. 

Natalija ŽEROVNIK 
Marjana ČERNE 

Gledališki krožek od 4. do 6. 
razreda 

Petek, 
11.55-13.25 

Z učenci se bomo pripravljali na posamezne nastope z uprizoritvijo gledaliških iger 
in določenih kratkih odlomkov za šolske in občinske prireditve ter gostovanja v 
občinskih ustanovah (vrtcih, DSO …). Prav tako bomo za različne šolske in občinske 
prireditve izbrali, vadili in izvedli pesmi slovenskih ustvarjalcev. 

Anamarija PAKIŽ ANIĆ Ustvarjalnice  4. in 5. 
razred 

Torek, 
13.00-13.45 

Z učenci bomo izdelovali izdelke in aranžmaje za šolske vitrine in pripravljali 
okraske za praznične dni, proslave in druge priložnosti. 

Lucija ERČULJ Šah 
 

od 2. do 6. 
razreda 

TOR, 14.50-15.35 

SRE, 14.50-15.35 
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Šah spodbuja intelektualni razvoj, zlasti vpliva na razvijanje logičnega mišljenja in 
na pridobivanje miselnih navad in veščin. Razvija vse sestavine ustvarjalnega 
mišljenja, vzgaja in oblikuje značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh umov, 
ampak tudi primerjanje ali spopad dveh volj in značajev. Je enako primeren in 
koristen za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Izkušnje nas učijo, da 
je v osnovni šoli logično mišljenje primerneje trenirati s pomočjo šahovskega igranja, 
saj je znano, da se človek v procesu igre uči mnogo bolj motivirano. 

Teja RAZPOTNIK 
 

Tutorji od 3. do 6. 
razreda 

Sreda, 
13.00-13.45 

Tutorstvo na PŠ Lavrica obsega različne oblike pomoči: individualno in skupinsko 
učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah v času PB, pomoč v jedilnici v času kosil, 
igralni kotiček v jutranjem varstvu, sodelovanje pri različnih projektih šole itn.  

Mojca KOLEŠA Pravljične ustvarjalnice 1. in 2. 
razred 

Četrtek, 
13.00-13.45 

Pri tej interesni dejavnosti bomo prebirali različne otroške pravljice po izboru 
učiteljice mentorice, lahko tudi na predlog knjižničarke ali po izboru otrok. Vsebine 
bodo povezane z aktualnimi dogodki, prazniki, letnimi časi, izkušnjami. Pogovarjali 
se bomo o vsebini prebranega in izdelovali preproste likovne izdelke, kazala, lutke, 
slike pravljičnih junakov ter ilustrirali in dramatizirali izbrane dogodke iz pravljic. S 
pomočjo naše domišljije bomo ustvarjali  in pripovedovali tudi čisto svoje pravljice. 

Helena ŠKUFCA STRLE Otroški pevski zbor od 1. do 3. 
razreda 

Torek, 
13.00-13.45 

Pri interesni dejavnosti otroški pevski zbor se bodo učenci seznanili s petjem v zboru. 
Ob tem bodo spoznavali slovenske in tuje ljudske ter umetne zborovske pesmi, 
razvijali svoje glasovne in muzikalne sposobnosti, glasbeno umetniško poustvarjali 
ter gojili splošno veselje do prepevanja. Med šolskim letom bodo sodelovali pri 
pripravi in izvedbi točk na šolskih koncertih in prireditvah. Vaje bomo imeli v dveh 
starostnih skupinah. 

Helena ŠKUFCA STRLE  Otroški pevski zbor od 3. do 6. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.00-13.45 

Pri interesni dejavnosti otroški pevski zbor se bodo učenci seznanili s petjem v zboru. 
Ob tem bodo spoznavali slovenske in tuje ljudske ter umetne zborovske pesmi, 
razvijali svoje glasovne in muzikalne sposobnosti, glasbeno umetniško poustvarjali 
ter gojili splošno veselje do prepevanja. Med šolskim letom bodo sodelovali pri 
pripravi in izvedbi točk na šolskih koncertih in prireditvah. Vaje bomo imeli v dveh 
starostnih skupinah. 

Alma IGNJATOVIĆ Lego graditelj od 1. do 6. 
razreda 

Po dogovoru. 

Z učenci bi sestavljali raznorazne konstrukcije, ki bi vsebovale elemente 
samostojnega raziskovalnega dela, ki ga bi bilo potrebno vnašati v vsakdanje delo 
učencev, že od 1. razreda naprej. Na ta način lahko učni proces prenesemo na 
učence, kar je pravzaprav zahteva sodobnega pouka. Hkrati so lego kocke zelo 
priljubljena igrača, ki deluje motivacijsko na zelo visokem nivoju in se lahko ob 
dejavnostih z njimi učimo tudi sodelovalnega učenja, razvijamo empatijo, socialne 
veščine, spoznavamo zakone mehanike, tehnologijo in razna inženirska znanja. 

Alma IGNJATOVIĆ Bralna čajanka od 1. do 3. 
razreda 

Po dogovoru. 

Cilji ID so dvig motivacije in odnosa učencev do branja (in s tem povezane bralne 
pismenosti) ter predstavitev mladinske književnosti otrokom, poglabljanje 
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medgeneracijskega odnosa (branje babic, dedkov, starejših občanov v domu za 
ostarele, devetošolcev itd. - mlajšim otrokom) itd. Otroci tekom leta postanejo boljši 
bralci, njihovo branje se izboljša, postanejo bolj samozavestni, imajo pozneje manj 
težav z branjem pred vrstniki in govornim nastopanjem. Zelo zaželena bi bila 
udeležba učencev, ki so vključeni v ISP ali DSP, saj tovrstno delo kaže napredke in 
pozitivne spremembe na mnogih področjih. Z učenci se bomo v okviru ID vključili v 
inovativni projekt Tačke pomagačke ter načrtovali eno dejavnost tudi z njihovimi 
pasjimi pomočniki. 

Alma IGNJATOVIĆ 
 

Klub mladih bralcev 5. in 6. 
razred 

Po dogovoru. 

Ker ima branje kvalitetne (mladinske) književnosti v dobi odraščanja daljnosežne 
učinke na mladega bralca, njegov vsestranski razvoj (socialni, osebnostni, jezikovni 
ter vplive na domišljijske dejavnosti) in ker se za učence predmetne stopnje 
bliskovito bliža obdobje izbire poklica/študija, bi na ID obravnavali in skupaj (po 
poglavjih) brali avtobiografije uspešnih posameznikov (Nobelovih nagrajencev, 
uspešnih športnikov, podjetnikov ter knjig, ki se dotikajo občutljivih tem v obdobju 
odraščanja. Knjige bi brali po poglavjih, temu bi sledila daljša diskusija ali delavnica. 

Barbara ZORC STROJAN Plesni krožek 4. in 5.  
razred 

Četrtek, 
13.00-13.45 

Na plesnem krožku se bomo naučili osnove show plesov (jazz balet, hip-hop) ter 
pridobili gibčnost, spretnost, motoriko, ritmični posluh, muzikalnost, lepo držo in 
sproščenost. Skupaj bomo spoznavali osnove telesne priprave, se učili plesnih 
elementov in uporabe pripomočkov ter sestavljali plesne koreografije ob najbolj 
popularni glasbi. Z nastalimi koreografijami, bomo nastopali na šolskih prireditvah. 
V sklopu krožka bomo sodelovali tudi v projektu Šolski plesni festival. Ples je 
zabava, zato se nam pridruži in zamigaj.  

Marjana STRGAR Brihtne glavce 2. in 3. 
razred 

Petek,  
7.30-8.15 

V Brihtnih glavcah bomo učence spodbujali k razvijanju logičnega mišljenja in 
sklepanja, krepitvi umskih sposobnosti, urjenju spomina, razvijanju ustvarjalnosti in 
domišljije. Reševali in sestavljali bomo težje naloge zabavne matematike, logike, se 
igrali besedne igre, reševali uganke … Izvajali bomo naravoslovne poskuse in se 
prepuščali glasbenemu ter likovnemu ustvarjanju. Sodelovali bomo z učenci 4. in 5. 
razreda. ID je namenjena predvsem učencem 2. in 3. razreda, ki se udeležujejo 
različnih tekmovanj in že dosegajo vidne rezultate. 

Petra KRHIN Brihtne glavce 4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

V Brihtnih glavicah bomo učence spodbujali k razvijanju logičnega mišljenja in 
sklepanja, krepitvi umskih sposobnosti, urjenju spomina, razvijanju ustvarjalnosti, 
digitalne pismenosti in domišljije. Reševali in sestavljali bomo težje naloge zabavne 
matematike, logike, se igrali besedne igre, reševali uganke … Izvajali bomo 
naravoslovne poskuse in se prepuščali glasbenemu ter likovnemu ustvarjanju. 
Obiskali bomo kakšno prireditev v Ljubljani in napisalo poročilo o njej. Sodelovali 
bomo z učenci 2. in 3. razreda. 

Petra KRHIN Vesela šola od 3. do 6. 
razreda 

Četrtek, 
13.00-13.45 

»Veselošolske« teme bomo spoznavali enkrat na teden. Pregledovali bomo priloge 
revije PIL in spletne strani Vesele šole. Vsebine so iz različnih področij: geografije, 
biologije, zgodovine, glasbe, slovenščine, angleščine, logike, fizike, kemije . . . Teme 
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so zanimive, ob njih si širimo znanje in razgledanost. Tekmovanje poteka na dveh 
ravneh, šolski in državni. 

Saša GAJER 
 

Lutkovni krožek od 2. do 4. 
razreda 

Sreda, 
13.00-13.45 

Učenci bodo spoznali ter izdelali naprstne, dlančne, senčne, ploske lutke ter 
marionete. Naučili se bodo rokovanja z lutkami ter se poskušali v njihovo vlogo čim  
bolj vživeti. Ob koncu šolskega leta bomo pripravili lutkovno predstavo za starše ter 
prvošolce. 

Damjana URBAR 
 

Likovni krožek od 4. do 6. 
razreda 

Po dogovoru. 

Likovni krožek lahko obiskujejo vsi učenci, ki v prostem času radi ustvarjajo. Spoznali 
bodo različne likovne tehnike, skrbeli za likovno podobo šole ter sodelovali pri 
izdelovanju scen. 

Tevž PAVŠEK Mala košarka za fante 
 

4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

Fantje bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo košarkarsko 
igro spoznali osnove košarke. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi 
prijateljske tekme, turnirje in medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenci 
pridobljeno znanje prikazali in se seznanili s splošnimi košarkarskimi pravili. Obenem 
bodo fantje lahko izboljševali svoje motorične sposobnosti in tako razvijali 
samozavest. 

 
PŠ ŽELIMLJE 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED URA IN DAN 

Tina ZELENKO Bralne urice 
 

1. in 2. 
razred 

Po dogovoru. 

S pomočjo različnih iger in prebiranju revij, pravljic in knjig se bomo skupaj naučili 
brati, pri tem pa spoznavali, da je branje lahko zabavno. 
 

Tina ZELENKO Otroški pevski zbor od 1. do 4. 
razreda 

Petek, 
7.30-8.15 

Učenci se bodo seznanili s petjem v zboru. Ob tem bodo spoznavali slovenske in tuje 
ljudske pesmi, razvijali svoje glasovne sposobnosti ter gojili splošno veselje do 
prepevanja. Med šolskim letom bodo sodelovali na šolskih prireditvah.  
 

Seliha DELIĆ Gibalne, družabne in 
miselne igre 

od 1. do 4. 
razreda 

Sreda,  
7.30-8.15 

Preko igranja različnih družabnih in miselnih iger bomo razvijali sodelovanje in 
spoznavali ter se učili upoštevati pravila. Z različnimi gibalnimi igrami bomo razvijali 
spretnosti. 
 

Petra KLEŠNIK KHAN Angleški jezikovni 
krožek 

od 1. do 4. 
razreda 

Sreda, 
13.30-14.15 

Učenci bodo preko iger, pravljic, pesmi in animacij poglobili znanje in razumevanje 
angleškega jezika. Skupaj bomo brali tudi knjige, namenjene tekmovanju iz angleške 
bralne značke, osvojili nove besede in se naučili odgovarjati na vprašanja o 
prebranem. Dopisovali si bomo s finsko osnovno šolo Siltamäki iz Helsinkov, pri 
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čemer bomo spoznali njihovo življenje, kulturo, deželo, navade in običaje ter jim 
predstavili naše. Prav tako bomo sodelovali v projektu I-earn, kjer si bomo izmenjali 
novoletne voščilnice z otroci iz različnih dežel sveta. 
 

 
Roman Brunšek, ravnatelj 


