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PREDSTAVITVE INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA  
 

UČITELJICA/UČITELJ INTERESNA 
DEJAVNOST 

RAZRED ČAS IZVAJANJA 

Ksenija JEMENŠEK Pravljice v angleščini 1. in 2. razred Po dogovoru. 

Učenci poslušajo pravljice v angleščini. Osvojijo nove besed, skupaj obnovimo 
pravljice v slovenščini. 
 

Bojana IVANJKO Tečaj oblikovanja 
gline 

1. in 2. razred Po dogovoru. 

Raziskovali bomo možnosti, ki nam jih daje glina kot naravni material za oblikovanje. 
Poiskali bomo stik z zemljo, se igrali z oblikami, spoznavali različne postopke in 
pripomočke. Izdelovali bomo okrasne in uporabne izdelke, ki jih bomo spekli, 
nekatere pa tudi glazirali. 
 

Tjaša ZADNIKEL 
Mateja ADAMIČ 

Mali vrtnarji 1., 2., 3. in 4. 
razred 

Po dogovoru s 
posameznimi 
oddelki. 

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. 
 

Lili Ana JAKLIČ  Likovni krožek 
 

1., 2., 3., 4. in 5. 
razred 
 

Torek, 16.10 -
16.55. 

Učenci spoznajo različne likovne tehnike in materiale za ustvarjanje. S svojimi 
likovnimi deli in izdelki sodelujejo na različnih likovnih natečajih, tekmovanjih,  
prireditvah in delavnicah. Vabljeni vsi tisti, ki radi ustvarjate! 
 
Metka PUKŠIČ 
MAVSAR 

Folklora 1., 2. in 3. razred  Po dogovoru. 

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. 
 

Petra PAVLIN Kresnička – 
naravoslovje 

1., 2., 3., 4., 5.  Sreda, 13.00 (na 

14 dni). 

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 5. 
razreda. Namenjeno je učencem, ki imajo željo po eksperimentiranju, raziskovanju, 
opazovanju in iskanju odgovorov. Pri interesni dejavnosti kresnička se bomo 
pripravljali na tekmovanje ali pa samo skupaj raziskovali, razmišljali, preizkušali, se 
spraševali in iskali odgovore na naša vprašanja. 
 

Andrej KOSEDNAR Plezanje 2. in 3. razred Četrtek, 13.00. 

Za učence od 2. do 3. razreda, ki želijo plezati in se obogatiti z novimi gibalnimi 
izkušnjami. Na vadbi bomo izboljševali osnovne motorične sposobnosti kot so 
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koordinacija, gibljivost, moč rok, nog in ramenskega obroča. Razvijali bomo spretnost 
plezanja. 
 

Regina  BOKAN   Tutorstvo 
 

2., 3., 4. in 5. 
razred 

Četrtek, 7.30. 

Pomoč sovrstnikom pri učenju, igri in druženju. 
 

Karmen MIHELIČ 
ČAMPA 

Otroški pevski zbor 2., 3., 4. in 5. 
razred 

Po dogovoru. 

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. 
 
Mateja PEČAR Mala košarka za 

dekleta 
4. in 5. razred  Četrtek ob 13.15. 

Dekleta bodo skozi najrazličnejše zabavne in poučne vaje, elementarne igrice, štafete 
ter seveda pravo košarkarsko igro na sproščen in zabaven način razvijala osnovne 
motorične sposobnosti ter spoznale osnove košarke.  
 

Andrej KOSEDNAR Naravoslovno - 
tehnični krožek 

3. in 4. razred Sreda, 7.30. 

Naredili bomo nekaj preprostih, zabavnih in hkrati poučnih poskusov s področja fizike, 
kemije in biologije. Nekatere bomo lahko uporabili kot čarovniške trike. Spoznali bomo 
sestavo in zgradbo vsakdanjih predmetov. Sami se bomo preizkusili v načrtovanju in 
izdelavi preprostih tehničnih izdelkov. 
 

Nataša CINGERLE Odbojka 
 

3., 4., 5. Ponedeljek ali  
sreda, 13.00. 

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

Štefka PŠENIČNIK 
 

Šivanje malo 
drugače 

4. in 5. razred Po dogovoru. 

Dejavnost bo namenjena spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, ročnih spretnosti, 
ustvarjalnosti in čutu za estetiko. 
 

Irena BALAŽIC Plesni krožek 
 

3., 4. in 5. 
razred  

Torek, 13.00. 

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. 
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Andrej  MOHORIČ Polepšajmo šolsko 
okolico 

3., 4. in 5. razred V jesenskem in 
pomladanskem 
času, po pouku, po 
dogovoru. 

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

 
4. in 5. razred Po dogovoru (po 

pouku). 

Krožek je namenjen učencem, ki jih fotografija navdušuje in bi radi bolje spoznali svoj 
fotoaparat in njegove funkcije.  Preizkusili se bomo pri fotografiranju narave, portreta, 
športa in arhitekture. Krožek vključuje praktične nasvete za boljšo kompozicijo in 
optimalno uporabo bliskavice. Sodelovali bomo na različnih fotografskih natečajih, 
šolskih prireditvah in delavnicah. Tečaj je sproščene in zabavne narave, kjer se 
spodbuja kreativnost in ustvarjalnost. 
 
Mateja LUNDER POKovci 4. in 5. razred  Petek, 11.55. 

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. 
 
Metka LIŠINOVIĆ Pilova Vesela šola 

 
4., 5. in 6. razred Po dogovoru. 

Vesela šola spodbuja mlade k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. 
Namenjena je osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Tematske niti se stekajo v 
tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Vesela šola je namenjena širjenju 
splošnega znanja na hudomušen in igriv način ter nenehnem raziskovanju in 
zvedavosti. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa 
– lahko gre za obeleževanje posebnih dogodkov ali za preprosto dopolnjevanje 
znanja s področij težje razumljivih tem. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z 
zaključnim državnim tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2022.  
 
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. 
Učenci lahko dosežejo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Tekmovanje vključuje 
teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v reviji Pil in 
na spletnih učnih poteh Vesele šole, zato je priporočljivo, da udeleženci tekmovanja 
naročijo revijo Pil. 
  

Nataša SPREITZER 
JAMNIK 
Regina BOKAN 

Premišljevalnica 5. – 9. razred 
1 x mesečno dve 
šolski uri po 
Zoomu  

Premišljevanje vedno pomeni postavljanje vprašanj. 
Ob izbranih zgodbah bomo iskali skrite predpostavke in pogledali na dogajanje iz 
različnih zornih kotov. 
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Andreja DIDOVIĆ Igrajmo se zdravnike 
in nudimo prvo pomoč 

4. in 5. razred Po dogovoru. 

Učenci se bodo naučili teoretičnih osnov prve pomoči in praktičnega preigravanja 
oskrb različnih poškodb, ki se lahko pripetijo v vsakdanjem življenju. 
 

Urška VODIŠEK Športne igre 1. in 2. razred Po dogovoru 

Učenci bodo na zabaven način preko različnih športnih iger in gibalnih nalog zadovoljili 
prvinsko potrebo po gibanju in igri ter pri tem izboljševali svoje gibalne in funkcionalne 
sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost, 
ravnotežje, in splošno vzdržljivost. 
 

Andreja ŽAGAR Naravoslovne urice 3. razred Po dogovoru v obliki 
delavnice. 

Učenci bodo na otipljiv način spoznavali in raziskovali organizme v naravnem okolju. 
 

Bronislava ELIKAN Cvetlični aranžmaji 3. razred Po dogovoru v obliki 
delavnice. 

Učenci se bodo seznanili z gojenjem, sušenjem in pripravo  cvetja za suhe zimske 
aranžmaje. 

 
OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA 
 
UČITELJICA/UČITELJ INTERESNA 

DEJAVNOST 
RAZRED ČAS IZVAJANJA 

Helena TOMŠIČ Kaligrafija od 6. do 9. 
razreda 

Torek, 13.00 oz. po 
dogovoru. 

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. 
 
Katarina HAFNER 
BLATNIK 

Prostovoljstvo 
 

7., 8. in 9. 
razred 

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. 
 

Nataša SPREITZER 
JAMNIK 
Regina BOKAN 

Premišljevalnica 
od 6. do 9. 
razreda 

1 x mesečno dve 
šolski uri po Zoomu  

Premišljevanje vedno pomeni postavljanje vprašanj. 
Ob izbranih zgodbah bomo iskali skrite predpostavke in pogledali na dogajanje iz 
različnih zornih kotov. 
 
Andrej MOHORIČ 
 

Polepšajmo šolsko 
okolico 
 

od 6. do 9. 
razreda 

V jesenskem in 
pomladanskem času, 
po pouku, po 
dogovoru. 

Sproščujoča dejavnost je namenjena spoznavanju osnovnih veščin sajenja rastlin, 
urejanju skalnjaka in razvijanju čuta za urejanje zelenih bivalnih površin. 
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Polonca KOŠIR Dramsko-recitacijski 
krožek 

od 6. do 9. 
razreda 

Ponedeljek oz. torek,  
7.30 in po dogovoru. 

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. 
 
Špela ZORKO 
 

Šolski radio in 
novinarski krožek 

od 6. do 9. 
razreda 

Po dogovoru. 

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 bodo obisku novinarke. 
 
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 

Sreda in četrtek, 7. uro 
in po dogovoru 

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.) 
 
Nataša ŠAVRIČ Tutorstvo  od 6. do 9. 

razreda 

Po dogovoru. 

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. 
Mateja LUNDER 
 

POKovci od 6. do 9. 
razreda 

Četrtek, 13.00. 

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 Namizni tenis od 6. do 9. 

razreda 
Po dogovoru po vrnitvi 
učiteljice. 

Nadgradite svoje znanje igranja namiznega tenisa. Uživajte v zanimivih ekipnih igrah. 
Pridružite se šolski ekipi, ki bo svoje znanje skušala kar najbolje vnovčiti na področnem 
tekmovanju. 
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Mateja PEČAR Košarka - dekleta 
 

od 6. do 9. 
razreda 

Četrtek, 14.00 oziroma 
po dogovoru 

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 ter razvijajo osnovne 
motorične sposobnosti. 
 
Igor REPŠE Hokej od 6. do 9. 

razreda 
Ponedeljek, 13.00 

oziroma po dogovoru.  

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 

Sreda, 13.00 oziroma 
po dogovoru.  

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. 
 
Andraž Pahor Atletika 

 
od 6. do 9. 
razreda 

Četrtek, 13.00. 

Pri vadbi atletike se boste učenci pomerili v različnih zanimivih atletskih disciplinah – 
tekih, metih in skokih. Skakali bomo v daljino, višino, tekmovali v šprintu iz štartnih 
blokov, se preizkusili v pravi štafeti, metali vortex ter utrdili že usvojeno znanje. Vabljeni 
vsi učenci na vadbo vsak četrtek od 13.00 do 13.45 v športno dvorano. Ne pozabite, 
atletika je »kraljica športa!« 
 

Petra PAVLIN Kresnička – 
naravoslovje 

6. in 7. razred Sreda, 13.00 (na 14 

dni). 

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. 
razreda. Namenjeno je učencem, ki imajo željo po eksperimentiranju, raziskovanju, 
opazovanju in iskanju odgovorov. Pri interesni dejavnosti kresnička se bomo pripravljali 
na tekmovanje ali pa samo skupaj raziskovali, razmišljali, preizkušali, se spraševali in 
iskali odgovore na naša vprašanja. 
 

Alenka MEGLIČ MYINT Pilova Vesela šola 
 

od 7. do 9. 
razreda 

Po dogovoru v 
popoldanskem času 
preko ZOOM-a. 

Vesela šola spodbuja mlade k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. 
Namenjena je osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Tematske niti se stekajo v 
tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Vesela šola je namenjena širjenju 
splošnega znanja na hudomušen in igriv način ter nenehnem raziskovanju in 
zvedavosti. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa 
– lahko gre za obeleževanje posebnih dogodkov ali za preprosto dopolnjevanje znanja 
s področij težje razumljivih tem. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim 
državnim tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2022.  
 



                                                                                                                                               Osnovna šola Škofljica  

Šolsko leto 2021/22                                                         7 

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje . 
Učenci lahko dosežejo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Tekmovanje vključuje 
teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v reviji Pil in 
na spletnih učnih poteh Vesele šole, zato je priporočljivo, da udeleženci tekmovanja 
naročijo revijo Pil. 
  
Petra VERŠNJAK Športanje od 6. do 9. 

razreda 
Ponedeljek, 6. ura. 

Ura športanje bo namenjena vsem, ki imate primanjkljaje na športnem področju, ki bi 
jih radi odpravili in izboljšali svoja znanja na posameznih področjih. 
 
Petra VERŠNJAK Športna raziskovalnica 8. in 9. 

razred 
Strnjena oblika, po 
dogovoru. 

Raznoliki didaktični pristopi in strategije nas bodo pripeljale do  samostojnega 
odkrivanja zakonitosti in spoznanj v športu, pri tem se bo gradilo znanje in poglabljalo 
razumevanje konceptov. Poudarek bo na razvijanju procesnih znanj (vseživljenjskih 
veščin). Učenci bodo postavljeni v vlogo aktivnih reševalcev problemov, ki so zanje 
zanimivi. Prevzeli bodo odgovornost za lastne dosežke in rezultate. 
 
Petra VERŠNJAK MEPI 8. in 9. 

razred 
Po dogovoru. 

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se 
spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in 
ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno 
vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil. Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih 
želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli 
pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter določena posebna 
znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. 
 

 

 
PŠ LAVRICA – RAZREDNA STOPNJA 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED URA IN DAN 

Mojca KOLEŠA Pravljične ustvarjalnice 1. in 2. 
razred 

Po dogovoru 

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. 
 

Špela Helena SELLAK Otroški pevski zbor od 1. do 5. 
razreda 

Po razporedu 
vaj. 

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, poglabljamo 
zavest o kulturni dediščini ter razvijamo in kultiviramo pevski glas. 
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Lucija ERČULJ Šah 
 

od 2. do 5. 
razreda 

Torek ali sreda,  
14.50. 

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 deklea 
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. 
 

Katja KOPRIVC TUTORJI  4. in 5. 
razred 

 Po dogovoru. 

Tutorstvo na PŠ Lavrica obsega različne oblike pomoči: individualno in skupinsko 
učno pomoč, pomoč vrstnikom pri domačih nalogah v času PB, medvrstniška pomoč 
prek zooma, sodelovanje v različnih projektih šole. Tutorji se bodo učili kako pomagati 
drugim in razvijali čut za medvrstniško pomoč. 

Petra KRHIN Vesela šola 4. in 5. 
razred 

Petek, 7.30 -
vsakih 14 dni. 

»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 
so zanimive, ob njih si širimo znanje in razgledanost. Tekmovanje poteka na dveh 
ravneh, šolski in državni. 
 

Marjana STRGAR Zabavna matematika 4. razred Četrtek, 7.30. 
 

V zabavni matematiki 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 in logike ter 
se pripravljali na tekmovanji Matemček in Logična pošast. 
 

Barbara ZORC 
STROJAN 

Plesni krožek od 3. do 5. 
razreda 

Sreda, 13.00. 

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. 
 

Maja CERAR Zgodbarije od 1. do 3. 
razreda 

Po dogovoru. 

Tekom šolskega leta bi skupaj z učenci prebirali svetovne pripovedke in pravljice. 

Spoznavali bi kulturo posameznega področja in njihovo plesno-glasbeno izročilo. 

Danijel HAROMET 
  

Francoščina  4. in 5. 
razred 

Ponedeljek, 
13.15. 

Francoščina skozi igro, pesem in gibanje. 
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Martina KOVAČIČ 
Draga KOŠAK 

Krožek ročnih spretnosti 
 

od 4. do 6. 
razreda 

Ponedeljek ali 
torek, 13.30 (5. 
in 6. razred).              
4. razred - po 
dogovoru. 

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.  
 

Tevž PAVŠEK Mala košarka za fante 4. in 5. 
razred  

Sreda, 13.00. 

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. 
 

Marjana ČERNE Matematične zanke in 
uganke 

2. in 3. 
razred 

Četrtek, 7.30, na 
14 dni. 

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki uživajo ob reševanju matematičnih 

problemov. Preko razvedrilnih in problemov polnih nalog bodo razvijali logično 

mišljenje in prostorsko predstavljivost ter se pripravljali na tekmovanji Matemček in 

Logična pošast. 

Mateja PEČAR Košarka od 6. do 9. 
razreda 

Torek, 13.00. 

Košarka je namenjena vsem dekletom, ki se rade gibajo, kvalitetno preživljajo čas v 
družbi vrstnic ter hkrati z zabavnimi igricami, vajami in tekmovanji izboljšujejo svoje 
motorične sposobnosti in tako razvijajo samozavest. Seveda ob tem utrjujejo tudi 
osnovne tehnične in taktične elemente košarkarske igre.  
 

Jana RUS Mažorete Od 3. do 5. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.00. 

Interesna dejavnost mažorete je namenjena vsem, ki želite v plesne korake, glasbo 
in gibanje dodati trike s palico. Vsem, ki si želite znati vrteti, metati, rolati in ujemati 
mažoretno palico v različnih elementih in na različne načine. Pri mažoretah bomo 
razvijali ustvarjalnost, domišljijo, umetniško izražanje in krepili samozavest. V 
dejavnost pa bodo vključene tudi vaje za raztegljivost, spretnost, koordinacijo in 
ritmični posluh. Naše ustvarjanje bomo prikazali na prireditvah. Pridruži se nam in 
postani mažoreta tudi ti. 
 

Špela TOMAŽIN Španščina od 3. do 5. 
razreda 

Ponedeljek, 
13.00. 

Spoznavali bomo osnove jezika skozi poslušanje in petje pesmi, branje revij in stripov, 
si ogledali kratke risanke ter pisali krajša besedila glede na obravnavane teme, ki jih 
bomo tudi odigrali skozi igro vlog (npr. spoznavanje ljudi, obisk restavracije, trgovine, 
itd.). Na ta način učenci razvijajo svoje komunikacijske veščine in si krepijo 
samozavest pri izražanju in medsebojnem sporazumevanju. Namenjena je učencem, 
ki imajo radi učenje jezikov na zabaven način. Spoznali bodo temeljno besedišče. 
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Blanka VINŠEK                                 Bralnice – branje in 

ustvarjanje 

3. razred Sreda ali četrtek 
ob 13.00 oz. po 
dogovoru 

Pri interesni dejavnosti bomo brali različne zgodbe na predlog učiteljice, knjižničarke 
ali otrok. O zgodbah se bomo pogovorili. Pogovarjali se bomo o čustvih ob prebranih 
pravljicah, našem doživljanju. Poleg tega bomo ustvarjali razne ustvarjalne izdelke in 
krepili svojo ustvarjalnost. 
 

Anja HAJNRIHAR Vaje za branje in pisanje 
 

4. razred Po dogovoru. 

Vaje so namenjene učencem 4. razreda, kjer so bile prepoznane težave pri branju in 
pisanju.  
Učenci bodo na vajah urili veščine na področju pisanja in branja. Preko različnih 
dejavnosti bodo urili svojo vidno in slušno pozornost, krepili pravopisna pravila, 
razvijali grafomotoriko, utrjevali zapis težjih besed (nagajivk), tvorili povedi iz danih 
besed ali ob sliki, razvrščali povedi v ustrezno zaporedje. Ob branju bodo razvijali 
bralne strategije in bralno razumevanje, urili koncentracijo pri branju, iskali ključne 
podatke v besedilu. 
 

Anja Hajnrihar Delavnice Spoznavam 
samega sebe 

5. razred Po dogovoru. 

Učenci bodo preko različnih dejavnosti, socialnih iger in diskusije spoznavali samega 

sebe in svoje vrstnike. Odkrivali bodo svoja močna področja, iskali načine, kako 

napredovati na področjih, kjer se pojavljajo težave, razvijali empatijo (razumevanje 

drugega), urili se bodo v reševanju problemov. Razmišljali bodo o svoji prihodnosti in 

poklicih, ki jih zanimajo.   

Urška ROZMAN Šolski radio od 6. do 8. 
razreda  

Po dogovoru. 

Učenci in učenke pripravljajo raznovrstne radijske prispevke ob obeležitvi praznikov, 
oblikujejo radijska vabila na proslave in slovesnosti.  
 

Petra Di Batista Gibalne urice 1. razred Po dogovoru. 

Gibalnice so športna interesna dejavnost, pri kateri bodo učenci razvijali svoje 

motorične sposobnosti. V aktivnem druženju se bodo preizkušali v štafetnih igrah, 

premagovali poligone in spoznavali različne športne pripomočke. Preko igre se bodo 

zabavali ob tekalnih in športnih igrah ter se na ta način sproščeno družili z vrstniki. 

Elma Ciriković  Športne igre 2. razred Po dogovoru. 

Jutranje razgibavanje preko igrivih športnih, elementarnih  iger. Preko elementarnih 

iger, ki se izvajajo v skupini, je vadba za otroke bolj zabavna in stimulativna kot 

individualne gibalne naloge. Z igrami, kjer je pomembno sodelovanje ne pa 

tekmovalnost, otroci lahko na prijeten in dinamičen način razvijajo svoje gibalne in 

funkcionalne sposobnosti ter usvajajo različne gibalne vzorce. 

Anja Vidmar Spretni prsti 
 

1. razred Po dogovoru. 

Učenci bodo s pomočjo različnih oblik učenja krepili grafomotorične in finomotorične 
spretnosti, potrebne za opismenjevanje. Na zabaven način bomo razvijali spretnosti 
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prstov, izdelovali različne pripomočke in igre, se zabavali ob izdelovanju origamija in 
drugih ročnih spretnostih. 
 

Anja Vidmar Vaje branja in pisanja 3. razred Od januarja dalje 
po dogovoru. 

Vaje so namenjene učencem 3. razreda, kjer so bile prepoznane težave pri branju in 
pisanju. Učenci bodo na vajah urili veščine na področju pisanja in branja. Preko 
različnih dejavnosti bodo urili svojo vidno in slušno pozornost, krepili pravopisna 
pravila, razvijali grafomotoriko, utrjevali zapis težjih besed (nagajivk), tvorili povedi iz 
danih besed ali ob sliki, razvrščali povedi v ustrezno zaporedje. Ob branju bodo 
razvijali bralne strategije in bralno razumevanje, urili koncentracijo pri branju, iskali 
ključne podatke v besedilu. 
 

Janja Prelovšek Mali vandrovček 3. razred Po 
dogovoru/sobote. 

Mali vandrovček je namenjen učencem, ki radi preživljajo čas v naravi. Med gibanjem 
v naravnem okolju se bomo seznanili z orientacijo, opazovali vreme, iskali nove poti, 
spoznavali drevesa in rastline ter spodbujali čut za nove dogodivščine.  
 

Anamarija PAKIŽ ANIĆ Ustvarjanje ob pravljici od 3. do 5. 
razreda 

Po dogovoru. 

Z učenci bomo brali pravljice in zgodbe. Po vsaki prebrani pravljici bomo vsebino 
likovno poustvarili. Razvijali bomo veselje do branja pravljic in zgodb, pripovedovali 
bomo o književnem dogajanju, poustvarjali umetnostno besedilo,  razvijali motorične 
spretnosti, razvijali sproščenost in samozavest do skupinskih dejavnosti. Pri izbiri 
pravljic bom upoštevala tudi želje učencev na ID. 
 

Alma BEGIĆ 
IGNJATOVIĆ 

Lego graditelj od 1. do 3. 
razreda  

Torek in sreda, 
13.15. 

Z učenci bomo sestavljali raznorazne konstrukcije, ki bodo vsebovale elemente 
samostojnega raziskovalnega dela. Na ta način je mogoče učni proces prenesti v 
celoti na učenca, kar je pravzaprav tudi zahteva sodobnega pouka. Hkrati so lego 
kocke zelo priljubljena igrača, ki delujejo motivacijsko na zelo visokem nivoju ob tem 
pa se učimo tudi sodelovalnega učenja, razvijamo empatijo, socialne veščine, 
spoznavamo zakone mehanike, tehnologijo in razna inženirska znanja. 
 

Alma BEGIĆ 
IGNJATOVIĆ 

ERASMUS+ 
Gradimo temelje za našo 
prihodnost 

Učencem v 
projektu in 
učencem 2. 
triade. 

Četrtek, 13.00. 

Erasmus+ je program EU, ki podpira in ponuja finančno podporo za izobraževanje, 

usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Sodelujoče organizacije lahko tako pridobijo 

večjo zmogljivost za mednarodno delovanje, učinkovitejše metode upravljanja, več 

možnosti financiranja projektov, večjo sposobnost za pripravo, vodenje in spremljanje 

mednarodnih projektov. 

V skladu z evropskimi letnim delovnim programom Erasmus +, ki ga sprejme 

Evropska komisija, in strategijami Evropske unije smo bili na razpisu uspešni s 

projektom »Gradimo temelje za našo prihodnost«. Kar pomeni, da bo v projektu 

Osnovna šola Škofljica sodelovala s finsko osnovno šolo Siltamaen ala-aste iz 
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Helsinkov. Učenci in učitelji bodo v sklopu mednarodnega projekta organizirali 

izmenjave učencev in učiteljev, spoznavali poklice prihodnosti in inovativna okolja, 

pridobivali mednarodne izkušnje ter krepili kompetence za poklice prihodnosti.  

Osnovna šola Škofljica bo v projekt vključila lokalno okolje, slovenska podjetja in 

strokovnjake s področja računalniških tehnologij. Naši učenci bodo v sodelovanju s 

finskimi učenci pridobljene izkušnje predstavili na mednarodnem šolskem sejmu 

znanosti, ki bo v sklopu projekta organiziran na naši šoli v letu 2022. 

Na ID se bomo pripravljali na dogodke povezane s projektom in na vse potrebne 
akcije. Po zaključenih dejavnosti bomo izvajali evalvacije, diseminacijske aktivnosti in 
poustvarjalne dejavnosti. 

 
PŠ LAVRICA – PREDMETNA STOPNJA 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED URA IN DAN 

Petra KRHIN 
 

Vesela šola od 6. do 8. 
razreda 

Po dogovoru 

»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 so zanimive, 
ob njih si širimo znanje in razgledanost. Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolski in 
državni. 
 

Damjana TROPE 
 

Likovni krožek od 6. do 8. 
razreda 

Sreda, 7.30 ali 

četrtek 13.00. 

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. 

Špela Helena Sellak Mladinski pevski zbor od 6. do 8. 
razreda 

Po razporedu vaj. 

Izvajanje različnega pevskega programa, sodelovanje na prireditvah v okviru šole in izven 
nje, sodelovanje na posameznih občinskih dogodkih. 
 

Tevž PAVŠEK Košarka od 6. do 8. 
razreda 

Petek, 13.00. 

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

Tevž PAVŠEK Športanje od 6. do 8. 
razreda 

Ponedeljek 
(turnus A), 13.50. 

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

Mateja Pečar KOŠARKA od 5. do 8. 
razreda 

Torek ob 13.00 
oziroma po 
dogovoru. 

Košarka je namenjena vsem dekletom, ki se rade gibajo, kvalitetno preživljajo čas v družbi 
vrstnic ter hkrati z zabavnimi igricami, vajami in tekmovanji izboljšujejo svoje motorične 
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sposobnosti in tako razvijajo samozavest. Seveda ob tem utrjujejo tudi osnovne tehnične 
in taktične elemente košarkarske igre. 
 

Špela Tomažin 
 

Španščina od 6. do 8. 
razreda 

Torek, 13.00 oz. 
po dogovoru. 

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. 

Lucija ERČULJ Šah 
 

od 6. do 

8. razreda 

Tor ali sreda,  
14.50. 

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 deklea 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. 
 

Anja Hajnrihar Delavnice Spoznavam 
samega sebe 

od 6. do 
8. razreda 

Po dogovoru 

Učenci bodo preko različnih dejavnosti, socialnih iger in diskusije spoznavali samega 

sebe in svoje vrstnike. Odkrivali bodo svoja močna področja, iskali načine, kako 

napredovati na področjih, kjer se pojavljajo težave, razvijali empatijo (razumevanje 

drugega), urili se bodo v reševanju problemov. Razmišljali bodo o svoji prihodnosti in 

poklicih, ki jih zanimajo.   

Jan Čufer Angleški bralni klub od 6. do 8. 
razreda 

Po dogovoru 

Učenci se bodo srečali z neskončno bogatim svetom zgodb iz angleško govorečega 

sveta ter spoznali mnoge znamenite junake in junakinje, ki v njih nastopajo. O zgodbah, 

ki so prilagojene njihovi starosti, se bomo pogovorili in primerjali mnenja. 

Janja Prelovšek Program MEPI 
 

8. razred Po dogovoru 

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se 

spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in 

ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno 

vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil. Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih 

želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa 

jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter določena posebna znanja, 

ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. 
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PŠ ŽELIMLJE 
 

UČITELJICA/UČITELJ 
 

INTERESNA  
DEJAVNOST 

RAZRED URA IN DAN 

Tina ZELENKO Bralne urice 
 

1. in 2. 
razred 

Torek in 
četrtek, 07.30. 

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

Seliha Delić Gibalne, družabne in 
miselne igre 

od 1. do 4. 
razreda 

Sreda in petek, 
7. 30. 

Učenci se bodo družili in skozi gibalne, družabne in miselne igre spoznavali svoje 
sposobnosti, se urili in utrjevali. 
 

Anja Vidmar  Socialne igre od 1. do 4. 
razreda 

Ponedeljek, 
07.30-08.15. 

Dejavnost bo namenjena socialnim igram, ki so pomembne pri oblikovanju identitete, 
izboljšanju komunikacije s samim seboj in z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju 
povratnih sporočil. 
 

Helena Špela Sellak Otroški pevski zbor od 1. do 4. 
razreda 

Po dogovoru. 

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, poglabljamo 
zavest o kulturni dediščini ter razvijamo in kultiviramo pevski glas. 
 

Petra KLEŠNIK KHAN 
 

Rolanje od 1. do 4. 
razreda 

Po dogovoru. 

Učenci se bodo pri rolanju razgibali in sprostili, razvijali ravnotežje in koordinacijo in 

utrdili predvsem mišice nog in trupa. Naučili se bodo pomena uporabe ustrezne 

zaščitne opreme ter razvijali spretnosti za varno vožnjo na igrišču ter vožnjo v 

prometu. Preko iger in vaj se bodo naučili osnovnih elementov, kot so ustavljanje, 

padanje in vstajanje, vožnjo naprej, vožnjo v počepu, vožnjo po eni nogi, limonce 

naprej ter slalom naprej. Učenci, ki te spretnosti že obvladajo, se bodo učili še vožnjo 

vzvratno, limonce nazaj, zavijanje, vožnjo vzvratno v počepu ter po eni nogi, skok 

na dveh nogah, prestopanje naprej, vaje ravnotežja ter obrat nazaj naprej. Program 

bo prilagojen znanju učencev in dinamiki skupine. 

 
Roman Brunšek, ravnatelj 

 
 


