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PONUDBE ZUNANJIH IZVAJALCEV DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  
 

Izvajalec Dejavnost Razred Čas izvajanja 
(dan in ura) 

Športno društvo 
Škofljica 

MINI ROKOMET – 
FANTJE IN DEKLETA 

od 1. do 5. 
razreda 

TOR: 15.00-16.00 
PET: 15.00-16.00 

Rokomet je šport, ki ima v naših krajih dolgo tradicijo in navdušuje vedno več mladih, 
ki se želijo naučiti osnov tega športa. Prav zato bomo nadaljevali z interesno 
dejavnostjo mini rokometa, kjer se bodo učenci naučili osnovne tehnike, izpopolnjevali 
igro in se pripravljali za tekmovanja. V svoje vrste vabimo tudi dekleta, saj je rokomet 
primeren tudi zanje. 
 

Nogometni klub 
Brinje 

NOGOMET od 1. do 3. 
razreda 

TOR: 15.00-16.00 
ČET: 15.00-16.00 

Šport in gibanje sta pomembna dejavnika celostnega razvoja otroka.  Krožek je 
namenjen vsem, ki bi radi spoznali nogometno igro. Osnovni cilj dejavnosti je preko 
nogometa zagotoviti razvoj motoričnih sposobnosti učencev in učenk. Tako bodo 
udeleženci krožka seznanjeni z osnovnimi pravili in elementi nogometne igre. 
 

Klub za ritmično 
gimnastiko TiM 

RITMIČNA GIMNASTIKA od 1. do 3. 
razreda 

PETEK:14.45-16.00 

Ritmična gimnastika je čudovita vadba za deklice, ki spodbuja razvoj osnovnih 
gibalnih sposobnosti. Preko igre se bodo deklice učile pravilne drže, lepe hoje, 
razvijale gibljivost in urile spretnost z ritmičnimi pripomočki kolebnica, obroč, žoga, 
kiji, trak. Spoznavale in osvajale bodo  raznolike ritmičarske, plesne in baletne 
elemente, ki vam jih bodo ob priložnosti z nastopom tudi pokazale. Idejni vodja in 
zastopnik  KRG TiM je svetovni gimnastični as Mitja Petkovšek. Vadbo bo vodila 
trenerka Mojca Rode,  najuspešnejša slovenska ritmičarka, ki je že več let vpeta v 
strokovno vodenje in razvoj ritmične gimnastike pod okriljem Gimnastične zveze 
Slovenije. Dejavnost je plačljiva. 
 

Klub za ritmično 
gimnastiko TiM 

GIMNASTIKA S 
SVETOVNIM PRVAKOM 

od 1. do 3. 
razreda 

TOR: 15.15-16.00 
ČET: 15.15-16.00 

Pod okriljem Kluba za ritmično gimnastiko TiM je program »Gimnastika s svetovnim 
prvakom« s svojimi najboljšimi mladimi trenerji iz vrhunske gimnastike pričel izvajati 
tudi dvakratni svetovni prvak Mitja Petkovšek. Vadba, ki razvija vse osnovne 
psihomotorične sposobnosti otrok in je osnova vsem drugim športom, je primerna 
tako za dečke kot za deklice. Vadbo na rekreativni ravni otrokom popestrimo z 
občasnimi obiski novega modernega gimnastičnega centra v Ljubljani. Dejavnost je 
plačljiva. 
 

Marjanca Firbas 
Nifosi 

RITMIČNA GIMNASTIKA 
Z ITALIJANŠČINO 

od 1. do 5. 
razreda 

PON: 15.00-16.00 
SRE: 15.00-16.00 

Ritmična gimnastika z italijanščino je v naših krajih že šest let. Deklice preko igre in 
gibanja na zabaven način osvojijo gibljivost, držo, ritmične, plesne, baletne elemente 
in hkrati osvojijo tudi osnove štetja, barv in drugih izrazov za gibanje v italijanščini. S 
kolebnico, žogo, trakom, obročem in kiji osvojijo  ritmične elemente. Kratek delček 
koreografij predstavijo ob priložnosti tudi na šoli. Letošnja novost je ta, da bodo 

mailto:o-skofljica.lj@guest.arnes.si
http://www.os-skofljica.si/


     Osnovna šola Škofljica   

 telefon: 01 366 38 13, e-naslov: o-skofljica.lj@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.os-skofljica.si       2 

deklice, ki bodo želele tekmovati, sodelovale na tekmovanjih. Vadbo bodo vodile 
priznane trenerke. Deklice, ki pa ne bodo želele tekmovati, bodo svoje znanje 
predstavile na nastopih. Dejavnost je plačljiva. 
 

Shotokan karate klub 
Škofljica 

KARATE od 1. do 9. 
razreda 

PON: 15.00-16.00 
SRE: 15.00-16.00 

Karate ni le borilna veščina, je tudi način življenja, ki razvija skromnost, spoštovanje 
do sočloveka ter nenazadnje spoštovanje do nasprotnika. V Shotokan karate klubu 
Škofljica se trudimo, da poleg učenja karate tehnik in samoobrambe vzgajamo naše 
vadeče in jih usmerjamo  na pravo pot, tako da se s pomočjo športa lažje izognejo 
različnim pastem ulice. Vadba karateja pomaga pri sproščanju od vsakodnevnega 
stresa, pri vzpostavitvi zdravega načina življenja ter premagovanju strahu pred 
nastopi. Klub se udeležuje tudi tekmovanj, na katerih smo zelo uspešni. Dejavnost  
je plačljiva. 
 

ŠD Bober BORILNE VEŠČINE od 1. do 9. 
razreda 

PON: 15.00-16.00 
SRE: 15.00-16.00 

Program treningov je prilagojen starosti otrok in obsega vadbo padcev, metov, 
parternih tehnik, blokad, udarcev, obvladovalne prijeme ter obrambe proti 
neoboroženim in oboroženim napadom. Program vadbe nadgrajujemo s poletnimi in 
zimskimi tabori, kjer borilno veščino povezujemo z veščinami življenja v naravi, kar je 
v današnjem času tehnologije in posledično zgubljanje stika z naravo za mladostnikov 
razvoj še posebej pomembno. Dejavnost je plačljiva.  
 

TAE-KWON-DO KLUB 
KANG 

TAE-KWON-DO 
BORILNA VEŠČINA 

od 1. do 5. 
razreda 

PON: 15.00-16.00 

Taekwondo je olimpijska borilna veščina, ki je lahko tekmovalnega  ali rekreativnega 
značaja. V Sloveniji se lahko tekmuje v Kicku-brcanju v elektronsko vrečo, v borbah z 
nasprotnikom in v tehniki-poomsae, to je prikaz različnih tehnik z namišljenim 
nasprotnikom. Pri vadbi Taekwondoja se bodo otroci sprostili, porabili odvečno 
energijo v telovadnici, se skozi igro naučili osnovne motorike in počasi spoznavali 
taekwondo. Z rednimi treningi bodo izboljšali telesno pripravljenost, gibljivost in dobro 
počutje. Treningi taekwondoja jim bodo tudi v vsakdanjem življenju pomagali krepiti 
vztrajnost, disciplino, samozavest in pripomogli tudi k boljšim rezultatom v šoli. 
Dejavnost je plačljiva.  
 

Nataša Beltran JAZZ-BALET od 6. do 9. 
razreda 

PETEK:13.15-14.45 

Učenci se bodo naučili osnov plesne zvrsti jazz-baleta, ki vsebuje osnove baletne 
tehnike in se večinoma izvaja kot ples v skupini. Poleg jazz-baleta se bodo naučili tudi 
osnovne nekaterih latinsko ameriških plesov ter drugih plesnih zvrsti, ki se prepletajo 
v Show dance-u. Poudarek plesnega izobraževanja je na razvoju motoričnih 
sposobnosti telesa, kot je ravnotežje, orientacija telesa v prostoru, gibčnost in moč. 
S postopnim pedagoškim pristopom se učenci in učenke učijo profesionalnega 
plesnega ogrevanja in različnih plesnih koreografij, razvijajo lasten plesni izraz, 
ustvarjalnost in vztrajnost. Izobraževalni program vsebuje učenje baletne tehnike, 
različnih plesnih skokov in piruet. Dvakrat letno bomo organizirali tudi nastop za 
starše. Dejavnost je plačljiva. 
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Tina Gregorič PLESNO-ŠPORTNA 
VADBA 

od 1. do 5. 
razreda 

PET: 15.00-16.00 

Gre za športno plesno vadbo za otroke, ki združuje ples, glasbo in igre, pri katerih 
bodo otroci nadvse uživali in izboljšali svoje gibalne sposobnosti, koordinacijo, 
samozavest in občutek za ritem.  Vsebuje zabavne koreografije, ki so prilagojene 
starosti otrok, tako da jim z lahkoto sledijo in spodbujajo svobodno gibanje in 
gibanje po ritmu. Otroci se bodo srečali z najrazličnejšimi plesnimi stili in ritmi, kot 
so latino, narodno slovenski in drugi (cumbia, salsa, hip-hop, reggeaton, merengue, 
swing ...). Dejavnost je plačljiva.  
Atletski klub Medvode ATLETIKA od 1. do 4. 

razreda 
TOR: 15.00-16.00 

Atletika je kraljica športov in poleg akrobatike bazičen šport. Je podlaga vsem 
ostalim športom. Otroci bodo na vadbi spoznali osnove atletike, kot so skok v 
daljino, kratki teki, elementarne igre, štafetne igre, met vortexa, osnove akrobatike, 
razne oblike poligonov, osnove iger z žogo  skratka vse, kar v tem obdobju najbolj 
potrebujejo. Vse omenjene vsebine bomo razvijali skozi igro, na zabaven  in prijeten 
način. 1 x letno bomo odšli na skupne priprave v Medulin pri Puli. Vadba bo 
plačljiva, in sicer 25 €/mesec. Letna vpisnina oziroma članarina bo 20 €.   
 
Karate klub Lev KARATE od 1. do 9. 

razreda 
SRE: 15.00-16.00 

V Karate klubu Lev so na voljo tečaji shotokan karateja, ki so namenjeni prav vsem 
starostnim skupinam, tudi najmlajšim, ne glede na predhodne izkušnje. Cilj karateja 
je usmerjen v športno rekreacijo, skrb za zdravje, sprostitev, učenje tehnik in osnov 
karateja ter samoobrambe. Klub se udeležuje tekmovanj, na katerih so učenci z 
Lavrice zelo uspešni. Postanite del Levje družine! Dejavnost je brezplačna! 
 
Klub za ritmično 
gimnastiko Tjaša Šeme 

RITMIČNA 
GIMNASTIKA 

od 1. do 5. 
razreda 

PET: 14.45-16.00 

Ritmična gimnastika je športna zvrst, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. V 
ritmični gimnastiki tekmujejo le ženske, vendar se npr. na Japonskem z njo ukvarjajo 
tudi moški. Tekmovalke tekmujejo v individualnih ali skupinskih vajah, in sicer z 
različnimi rekviziti – s kolebnico, obročem, žogo, trakom in kiji. Če ritmična 
gimnastičarka nastopa brez rekvizitov, gre za podzvrst ritmične gimnastike – estetsko 
gimnastiko, ki temelji predvsem na plesu z gimnastičnimi elementi. Vabimo vse 
deklice, ki si želijo osvojiti osnove ritmične gimnastike kot tudi nadaljevalke, ki bi 
tekmovale v KRG Tjaša Šeme. 
 
Matevž Strgar ROBOTIKA od 1. do 5. 

razreda 
Po dogovoru. 

V okviru naše dejavnosti bomo v tem šolskem letu pričeli s ponudbo tečajev Lego 
robotike za otroke od 1. – 5. razreda oziroma od 6. -10. leta. Pri delu uporabljamo 
Lego Education komplete (WeDo 2.0)  in tablične računalnike s pomočjo katerih se 
učenci učijo spoznavanja robotike oziroma tehnike, naravoslovja, inženirstva, 
umetnosti in matematike (STEAM) v enem. Otroci se v parih (timsko delo) lotijo 
sestavljanja priljubljenih Lego kock, ki jih pod vodstvom odraslega mentorja 
spremenijo v prave in uporabne stroje, naprave, živali, vozila … Preko učenja z delom 
razvijajo kompetence in vrednote za svoj bodoči poklic, saj se naučijo tudi reševanja 
zahtevnih izzivov. Na tabličnih računalnikih sami ustvarjajo preproste programe za 
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gibanje teh robotkov. Razvijajo torej tudi programerske sposobnosti prilagojene 
njihovim zmožnostim. Dejavnost je plačljiva. 
 

 
Roman Brunšek, ravnatelj 
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