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OPISI INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA  
 

Športne igre 
 

Urška Vodišek 1. in 2. razred 

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. 
 

POKovci 
 

Mateja Lunder 5. razred 

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. 
 

Vesela šola 
 

Metka Lišinović od 4. do 6. razreda 

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 2023. Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer 
šolsko ter državno tekmovanje.  
 

Mini odbojka 
 

Nataša Cingerle od 3. do 5. razreda 

Odbojka je ena lepših moštvenih iger z žogo. Namenjena je druženju in razvijanju 
medsebojnih odnosov. Od vseh iger z žogo je najbolj kompleksna in miselna, saj so 
odboji hitri. Pri mini odbojki se bomo igrali različne igre z žogo. Razvijali bomo 
motorične spretnosti in osnovne tehnične prvine.  
 

Ustvarjalni krožek 
 

Štefka Pšeničnik 4. in 5. razred 

Učenci bodo razvijali ročne spretnosti, ustvarjalnost, kreativnost, domišljijo, vztrajnost 
in natančnost na različne načine. Poudarek bo predvsem na uporabi različnih 
materialov: kamenja, volne, niti (šivanje, prepletanje niti), papirja in drugih materialov. 
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Folklora 
 

Metka Pukšič Mavsar od 1. do 5. razreda 

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. Folklora je interesna dejavnost, 
pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo 
kot posamezniki in kot del skupine. Interesna dejavnost poteka najmanj enkrat 
tedensko. 
 

Naučimo se nuditi prvo 
pomoč 

Andreja Didovič 4. in 5. razred 

Naučili se bomo teoretičnih osnov prve pomoči in praktičnega preigravanja oskrb  
različnih poškodb, ki se lahko pripetijo v vsakdanjem življenju. 
 

Po pravljičnih poteh 
Slovenije 

Andreja Didovič 4. in 5. razred 

Učenci, ki radi obiskujejo slovenske gore, muzeje, naravne znamenitosti in ki radi 
potujejo po Sloveniji, bodo spoznavali slovensko naravno dediščino in ljudsko  izročilo 
v kombinaciji s številnimi bajnimi bitji skozi zgodbe in pripovedovanja.   
 

Prisluhni svojemu srčku Barbara Obolnar 4. in 5. razred  
 

Si že kdaj pomislil, kako pusto bi bilo naše doživljanje sveta, če ne bi bilo obarvano z 
mnogimi odtenki čustev, če ne bi čutili veselja, ko srečamo prijatelja, žalosti, ko se 
sporečemo s sošolcem, ljubezni, ko nas mama ali oče objameta? 
Na naših srečanjih bomo preko različnih aktivnosti (pogovora, igre, zgodb, likovnega 
izražanja, poslušanja glasbe, dramskih igric ...) spoznavali osnove čustvene 
inteligentnosti. Odkrivali bomo bogastvo svojega čustvenega sveta in se čudili nad 
njegovo lepoto. Pridi, fino bo! 
 

Tečaj gline Bojana Ivanjko 
Nataša Omahen 

1. in 2. razred 

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. Za nakup gline je prispevek 5 €. 
 

Premišljevalnica Nataša Spreitzer Jamnik  
Regina Bokan 

5. razred 

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

Šah Marjan Bakan 
 

od 2. do 5. razreda 

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 
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igranja, saj je znano, da se človek v procesu igre uči mnogo bolj motivirano in 
učinkovito, kot na ostale načine. 
 

Mali vrtnarji 
 

Mateja Adamič Tjaša 
Zadnikel 

od 1. do 4. razreda 
 

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. 
 

Likovni krožek Lili Ana Jaklič 
  

od 1. do 5. razreda 
 

Likovni krožek je namenjen predvsem učencem, ki se želijo seznaniti z novimi 
likovnimi tehnikami in materiali, ki jih pri pouku redkeje srečujejo. Sodelovali bodo na 
likovnih natečajih, razstavah in tekmovanjih, pomagali pri izvedbi likovnih delavnic in 
projektih, skrbeli za estetsko ureditev šole in njene okolice. 
 

Kresnička Jerica Brložnik 
Petra Pavlin 

od 1. do 5. razreda 

Na srečanjih se bomo pripravljali na naravoslovno tekmovanje Kresnička, naredili 
poskuse in jih analizirali ter se ob delu zabavali. Hkrati pa so srečanja odpravljanje 
strahu pred naravoslovjem, spodbujanje eksperimentalnega dela v šoli, širjenje 
znanja in poglabljanje že osvojenih znanj. Naredili, predvidevali in analizirali bomo 
tudi nekaj preprostih naravoslovnih poskusov, za katere ob pouku včasih zmanjka 
časa. Postali bomo pravi raziskovalci. 
 

Otroški pevski zbor 
 

Karmen Mihelič Čampa od 2. do 5. razreda 

V pevskem zboru boš bogato in sproščeno preživel svoj prosti čas. Razvijal boš svoj 
pevski glas in z nastopi krepil svojo samozavest. Spoznaval boš domače ter tuje 
pesmi in srečeval ter spoznaval nove prijatelje. Kdor poje, slabo ne misli. 
 

Plesni krožek  Irena Balažic   3. in 4. razred (1. sk.)  
 5. in 6. razred (2. sk.)  

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 na šoli in v kraju bo 
zagotovo zabavno, zato se nam pridruži.  
 

Fotografski krožek 
 

Lili Ana Jaklič od 3. do 5. razreda 

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

Tutorstvo Regina Bokan od 2. do 5. razreda 
 

Pomoč sovrstnikom pri učenju, igri in druženju. 
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Športanje Eva Bonča 4. in 5. razred 
 

Interesna dejavnost je namenjena učencem in učenkam, ki na rednih urah športa ne 
uspejo usvojiti obravnavanih vsebin v taki meri kot bi si želeli. Z individualnim 
pristopom se bomo lotili odpravljanja napak in izboljšali izvedbo posameznih 
elementov/gibanj ter nadgradili znanje. 
 

Atletika Andraž Pahor 4. in 5. razred 
 

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. Ne 
pozabite, atletika je »kraljica športa!« 
 

Majda Lužar 
 

Matemček 1. in 2. razred 

Z učenci bomo reševali matematične naloge, se urili v logiki in se pripravljali na 
tekmovanje. 
 

Priprave na kolesarski 
izpit  

Metka Lišinović  5. razred  
  

Učenci se bodo srečali s prometnimi vsebinami za kolesarski izpit preko simulacije, 
ki jim bo v pomoč pri sami izvedbi teoretičnega dela kolesarskega izpita. Z določenimi 
aktivnostmi bomo spodbujali k aktivni in predvsem varni udeležbi kolesarjev v 
prometu.  
 

Športne igre Ana Rebov  od 3. do 5. razreda  
 

Učencem želimo omogočiti raznoliko vadbo s širokim spektrom gibalnih vzorcev in ne 
ozke usmerjenosti  v en šport. Preko naravnih oblik gibanja (plezanje, plazenje, hoja, 
tek, skakanje) in iger bomo izboljševali gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč, 
hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, skladnost in koordinacijo gibanja, ter 
splošno vzdržljivost. Vsak mesec bomo naredili drugačen poligon, ki ga bomo vadili, 
nato pa naredili »oviratlon« tekmo. Učenci bodo sodelovali pri postavljanju ovir in tako 
izražali svojo kreativnost. Vaje bodo raznolike, igre pa dinamične in zabavne. 
 

Zmajev brlog – plezanje Ana Rebov  od 1. do 3. razreda  
 

Z »zmajčki« bomo najprej preko iger izboljševali gibalne in funkcionalne sposobnosti: 
moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, skladnost in koordinacijo gibanja, ter 
splošno vzdržljivost. Nato se bomo podali na plezalno pot do brloga, kjer nikoli ni 
dolgčas in priložnosti za gibalno igro nikdar ne zmanjka. Med plezanjem bodo otroci 
potešili svojo potrebo po gibanju, njihova moč in gibljivost pa bo od srečanja, do 
srečanja rasla. S premagovanjem ovir pa se oblikuje tudi pozitivna samopodoba. 
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OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA 
 

Badminton Igor Repše od 6. do 9. razreda 
 

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 …), igro enojk in igro dvojic. Učenci lahko 
sodelujejo na šolskih in medšolskih tekmovanjih vse do državnega nivoja. 
 

Atletika Andraž Pahor od 6. do 9. razreda 
 

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. Ne 
pozabite, atletika je »kraljica športa!« 
 

Dramsko-recitacijski 
krožek  

Polonca Košir od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Plesni krožek Irena Balažic 
 

6. razred (2. sk.) 

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 na šoli in v kraju bo 
zagotovo zabavno, zato se nam pridruži. 
 

Folklora 
 

Od 6. do 9. razreda od 6. do 9. razreda 

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. Folklora je interesna dejavnost, pri 
kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot 
posamezniki in kot del skupine. Interesna dejavnost poteka najmanj enkrat tedensko. 
 

Bralni klub Barbara Obolnar 8. in 9. razred 
  

»Na tem mestu se zbira zanimiva druščina: žarišče njenih pogovorov je knjiga in prav 
zato je njen »svet« neomejen. Pogovori vznikajo iz prebranega, besede tečejo, misli 
včasih umirjeno lebdijo, drugič divje norijo.«  
Bralni klub je namenjen spodbujanju branja med mladimi, izmenjavi in sprejemanju 
različnih mnenj, predvsem pa se bomo na kreativne načine dotaknili tematik, ki 
zanimajo mlade. 

Košarka za dekleta Mateja Pečar od 6. do 9. razreda 
 

Pri interesni dejavnosti košarka bodo dekleta skozi najrazličnejše vaje utrdila osnovne 
tehnične in taktične elemente košarkarske igre ter se pripravljala na šolska tekmovanja. 

Likovni krožek Lucija Rupret od 6. do 9. razreda 
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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 pohištva, oblikovanje scen za prireditve, dekoracija šole, 
ipd.) Na likovnem krožku lahko učenci oblikujete izdelke s katerimi se prijavljate na 
likovne natečaje. 
 

Tutorstvo Nataša Šavrič od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Vesela šola 
 

Alenka Meglič Myint od 7. do 9. razreda 

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 2023. Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer 
šolsko ter državno tekmovanje. 
 

Ples Eva Bonča od 6. do 9. razreda 
 

Interesna dejavnost obsega moderne tekmovalne plese, predvsem hip hop in street 
dance show. Poleg učenja koreografij in akrobacij (različni dvigi ...) se bomo posvečali 
nastopu v celoti (igra, obrazna mimika, gibanje po prostoru, ohranjanje stika s publiko) 
in načrtovanju/izbiri kostumov ter plesne scene. Vabljeni vsi kreativni učenci in učenke, 
ki imate veselje do plesa, nastopanja in igre. 
 

Športanje Eva Bonča od 6. do 9. razreda 
 

Interesna dejavnost je namenjena učencem in učenkam, ki na rednih urah športa ne 
uspejo usvojiti obravnavanih vsebin v taki meri kot bi si želeli. Z individualnim pristopom 
se bomo lotili odpravljanja napak in izboljšali izvedbo posameznih elementov/gibanj ter 
nadgradili znanje. 
 

Kresnička Petra Pavlin 6. in 7. razred 

Priprave na tekmovanje iz znanja naravoslovja. Z učenci bomo izvedli poskuse in jih 
tudi sami načrtovali. Opazovali bomo spremembe, ugotavljali, se spraševali zakaj, 
kako, kaj, kdaj in si poskušali tudi razložiti. Postali bomo pravi raziskovalci. 
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POKovci Mateja Lunder od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Prostovoljstvo Katarina Hafner Blatnik od 7. do 9. razreda 

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 v domu 
CUDV Draga na Igu, sodelovali pri dobrodelnih akcijah in organizirali ustvarjalne 
delavnice na šoli. 
 

Kaligrafija Helena Tomšič od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Polepšajmo okolico šole Andrej Mohorič od 6. do 9. razreda 
 

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

Fotografski krožek Lili Ana Jaklič od 6. do 9. razreda 
 

Pri krožku se bomo naučili osnov fotografije. Sodelovali bomo na različnih fotografskih 
natečajih, šolskih delavnicah in fotografirali šolske prireditve. Imeli bomo vaje na terenu 
in v računalniški učilnici ter prirejali razne samostojne fotografske razstave. 
 

Preglovo tekmovanje Rahela Berlec 8. in 9. razred 

Vabljeni vsi, ki si želite nadgraditi znanje kemije in ga uporabiti pri sodelovanju na 
Preglovem tekmovanju. 
 

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

Ob pesmi je druženje vedno prijetnejše:-)  Ob spoznavanju in učenju novih melodij 
bomo razvijali svoje pevske glasove in spoznavali življenje okoli nas, s  svojimi nastopi 
pa bomo popestrili marsikatero šolsko in občinsko prireditev.  Mogoče pa se letos 
odpravimo tudi na kakšno pevsko  popotovanje:-)  
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Ustvarjalne delavnice Andrej Starc 6. in 7. razred 

V letošnjem šolskem letu bodo učenci  pri ustvarjalnih delavnicah izdelovali razne 
poučne in uporabne izdelke. Dejavnost bo potekala v  učilnici tehnike in tehnologije. 
Sestavljali bomo že pripravljene sestavne dele v celoto ali jih tudi sami pripravili po 
načrtu.  Uporabljali bomo različne  materiale  kot so papir, balza, vezana plošča, 
smrekov les … 
 

 
PŠ LAVRICA – RAZREDNA STOPNJA 
 

Francoščina 
 

Danijel Haromet od 3. do 5. razreda   

Francoščina skozi igro, pesem in gibanje. Spoznali bomo osnovno besedišče, se 
igrali, peli in ustvarjali v francoskem jeziku.  
 

Mažorete  
 

 Jana Rus od 2. do 5. razreda   

Interesna dejavnost mažorete je namenjena starostni skupini učencev od 2. do 5. 
razreda, ki želijo v plesne korake, glasbo in gibanje dodati trike s palico. Vsem, ki si 
želijo znati vrteti, metati, rolati in ujemati mažoretno palico v različnih elementih in 
na različne načine. Poleg korakanja se mažorete učijo baletnih tehnik, gimnastike in 
plesa na različno glasbo. Pri mažoretah razvijamo ustvarjalnost, občutek za ritem, 
domišljijo, umetniško izražanje in krepimo samozavest. V dejavnost bodo vključene 
tudi vaje za raztegljivost, spretnost, koordinacijo in ritmični posluh. Ustvarjanje skozi 
leto bo prikazano na različnih šolskih in javnih prireditvah.  
 

Lutkovni krožek   Saša Gajer od 2. do 4. razreda  
  

Učenci bodo spoznali in iz različnih materialov izdelali lutke (naprstne, dlančne, 
senčne, ploske lutke, marionete).  Skozi igro se bodo naučili rokovanja z lutkami ter 
se poskušali v njihovo vlogo čim bolj vživeti. Ob koncu šolskega leta bomo z učenci 
pripravili lutkovno predstavo.  
 

Plesni krožek  Barbara Zorc Strojan  3. in 5. razred  
 

Pri plesnem krožku bomo spoznavali različne zvrsti plesa in ustvarjali koreografije 
ob najbolj popularni glasbi, ki bodo lahko namenjene popestritvi šolskih prireditev ali 
zgolj zabavnemu preživljanju prostega časa. Na zabaven način bomo tako skrbeli 
za zdrav življenjski slog in pridno pridobivali kondicijo, gibčnost, spretnost, motoriko, 
ritmični posluh, muzikalnost ter lepo držo. Ples je zabava, zato se nam pridruži in 
zamigaj.  
 
 

Brihtne glavce  Marjana Strgar  3. in 4. razred 
  

V Brihtnih glavcah bomo učence spodbujali k razvijanju logičnega mišljenja, krepitvi 
umskih sposobnosti, urjenju spomina, razvijanju ustvarjalnosti in domišljije. Vse s 
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pomočjo poučnih iger, reševanjem in sestavljanjem rebusov, sudokujev in različnih 
zavozlank. Skozi celo leto se bomo pripravljali na različna tekmovanja.  
 

Matematični izzivi  Marjana Černe  1. in 2. razred  
 

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki uživajo ob reševanju matematičnih 
problemov. Učenci bodo preko razvedrilnih in problemov polnih nalog razvijali 
logično mišljenje in prostorsko predstavljivost. Reševali bomo matematične uganke, 
magične kvadrate, sudoku, računske križanke, logične naloge, računske probleme, 
geometrijske uganke ter se pripravljali na tekmovanji Matemček in Logična pošast.  
 

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

Pri OPZ se učenci preko različnih pesmi naučijo osnov vokalne tehnike ter se hkrati 
učijo pravilne izgovorjave in pridobivajo bogat besedni zaklad. Poleg tega s petjem 
v zboru pridobijo veščine javnega nastopanja, discipline, zbranosti in medsebojnega 
delovanja. V program so vključene tako slovenske ljudske in umetne pesmi kot tudi 
tuje. Bolj točen program se nato prilagaja letnim časom in dejavnostim šole.  
    

Gledališko-recitacijski 
krožek  

Marjana Černe  
Natalija Žerovnik  

3. in 4. razred  
 

Z učenci se bomo pripravljali na posamezne nastope z uprizoritvijo gledaliških iger 
in kratkih odlomkov. Prav tako bomo izbrali, vadili in izvedli pesmi slovenskih 
ustvarjalcev.  

Košarka za dekleta  Mateja Pečar  4. in 5. razred 
  

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

Pilova vesela šola  Petra Krhin  4. in 5. razred  
 

Vesela šola je izobraževalni projekt, ki je namenjen učencem od 4. do 9. razreda. 
Mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Vsebine so 
raznovrstne in so vezane na aktualne teme. Veselošolci se marca preizkusijo v 
šolskem, najboljši pa tudi na državnem tekmovanju.  
 

Priprave na kolesarski izpit  Anamarija Pakiž Anić  5. razred  
  

Učenci se bodo srečali s prometnimi vsebinami za kolesarski izpit preko simulacije, 
ki jim bo v pomoč pri sami izvedbi teoretičnega dela kolesarskega izpita. Z 
določenimi aktivnostmi bomo spodbujali k aktivni in predvsem varni udeležbi 
kolesarjev v prometu.  
 

Tutorstvo  
  

Petra Krhin  od 2. do 5. razreda  
 

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.  
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Aktivni vandrovček  Janja Prelovšek  4. razred  
 

Z učenci bomo urejali šolsko okolico, nabirali znanje o vrtnarstvu in poskrbeli za 
manjše živali na šolskem dvorišču. Ker delo vedno ni le zabava, si ga bomo popestrili 
s športnimi igrami in v primeru slabega vremena ustvarjali v suhem okolju. Ob 
sobotah, predvidoma spomladi, se bomo odpravili na čisto pravo vandranje v bližnjo 
okolico šole in odkrivali skrivnosti in lepoto narave. Kdo ve, morda si ob koncu 
šolskega leta zaslužimo prav posebno doživetje.  
 

Literarno likovna 
ustvarjalnica  

Anamarija Pakiž Anić  4. in 5. razred  
 

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki imajo radi slikanice ter potrebo in 
željo po likovnem izražanju. Likovne naloge se navezujejo na prebrane slikanice. Cilj 
ID je spoznavati nove domače in tuje slikanice ter spodbujanje ustvarjalnosti pri 
učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost. Ustvarjali bomo v različnih 
likovnih tehnikah in z različnimi materiali. Izdelki učencev bodo krasili skupne šolske 
površine.  
 

Ročne spretnosti  Draga Košak, Martina 
Kovačič  

od 4. do 6. razreda  
 

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.  
 

EKO krožek  Melita Zgonc   1. in 2. razred   
 

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 in  izdelovali iz odpadnega materiala.   
 

Košarka za fante  Tevž Pavšek  4. razred  
 

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.  
 

Košarka za fante  Tevž Pavšek  5. razred  
 

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.  
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Španščina              Špela Tomažin  Od 3. do 5. razreda  
 

Namenjen je učencem, ki imajo radi učenje jezikov na zabaven način. Spoznali bodo 
temeljno besedišče in osnove jezika skozi poslušanje in petje pesmi, branje revij in 
stripov ter pisanje krajših besedil 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.  
 

Spretni prsti  Anja Legan  1. razred  
 

Učenci bodo s pomočjo različnih oblik učenja krepili grafomotorične in finomotorične 
spretnosti potrebne za opismenjevanje. Izdelovali bodo izdelke iz različnih 
materialov.  
 

Delavnice Dobro sem  Anja Hajnrihar  4. in 5. razred  
 

Sreča in zadovoljstvo v življenju sta v veliki meri povezana z duševnim zdravjem. Na 
delavnicah bomo preko raznolikih dejavnosti krepili naše duševno zdravje, razvijali 
veščine za večjo čustveno odpornost ter pozitiven odnos do sebe in bližnjih.   
 

Pravljične ustvarjalnice  Mojca Koleša  1. in 2. razred  
 

Pri tej interesni dejavnosti bomo prebirali različne otroške pravljice in s tem razvijali 
veselje do branja. Pogovarjali se bomo o vsebini prebranega in izdelovali čarobne 
predmete, lutke, slike pravljičnih junakov ter ilustrirali in dramatizirali izbrane 
dogodke iz pravljic. S pomočjo naše domišljije bomo ustvarjali tudi čisto svoje 
pravljice.  
 

Igre z žogo Teja Razpotnik  od 1. do 4. razreda  
 

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

Šah  Teja Razpotnik  od 3. do 5. razreda  
 

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.  
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PŠ LAVRICA – PREDMETNA STOPNJA 
 

Mladinski pevski zbor Špela Helena Sellak od 5. do 9. razreda 
 

Preko različnih pesmi je poudarek na razvijanju posluha in pevskega glasu. S tem se 
učenci uvajajo tudi v večglasno petje, bolj začnejo muzicirati in estetsko doživljati 
glasbo. Tako se ob petju učenci začnejo še bolj zabavati in družiti. S tem pa pridobijo 
nove prijatelje, s katerimi kvalitetno preživljajo prosti čas. 
 

Košarka za dekleta Mateja Pečar od 6. do 9. razreda 
 

Pri interesni dejavnosti košarka bodo dekleta skozi najrazličnejše vaje utrdila osnovne 
tehnične in taktične elemente košarkarske igre ter se pripravljala na šolska tekmovanja. 
 

Dramski krožek Nataša Garafol od 6. do 9. razreda 
 

Pri dramskem krožku bodo učenci spoznavali osnove dramskega jezika, postavitve na 
odru in igre. Spoznavali se bodo z vajami za govor in različnimi improvizacijskimi ter 
drugimi gledališkimi igrami. Do konca šolskega leta bomo poskusili pripraviti izvedbo 
krajše dramske igre. 
 

Novinarski krožek Nataša Garafol od 6. do 9. razreda 
 

Učenci bodo pripravljali prispevke o dogajanju na šoli in izven nje, raziskovali teme, ki 
jih zanimajo, pisali poročila, novice, reportaže, intervjuje, komentarje, fotonovičke … 
Učenci bodo spoznavali različne novinarske zvrsti, delo z računalnikom, objavljali 
prispevke na spletni strani šoli ... Če bo le mogoče, bomo spoznali tudi delo v časopisni 
hiši oz. radio postaji. 
 

Španščina Špela TOMAŽIN od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Košarka za fante Tevž Pavšek 6. in 7. razred 
 

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

Matematične zavozlanke Urška Trošt od 6. do 9. razreda 
 

Pri urah interesne dejavnosti bomo reševali zahtevnejše matematične probleme in se 
pripravljali na posamezna tekmovanja.  
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Košarka za fante Tevž Pavšek 8. in 9. razred 
 

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

Športanje Tevž Pavšek od 6. do 9. razreda 
 

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

Likovni krožek 
 

Ana Glažar od 6. do 9. razreda 
 

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 pohištva, oblikovanje scen za prireditve, dekoracija šole, 
ipd.) Na likovnem krožku lahko učenci oblikujete izdelke s katerimi se prijavljate na 
likovne natečaje. 
 

Pilova vesela šola 
 

Petra Krhin od 6. do 9. razreda 
 

Vesela šola je izobraževalni projekt, ki je namenjen učencem od 4. do 9. razreda. Mlade 
spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Vsebine so 
raznovrstne in so vezane na aktualne teme. Veselošolci se marca preizkusijo v 
šolskem, najboljši pa tudi na državnem tekmovanju. 
 

Preglovo tekmovanje Rahela Berlec 8. in 9. razred 

Vabljeni vsi, ki si želite nadgraditi znanje kemije in ga uporabiti pri sodelovanju na 
Preglovem tekmovanju. 
 

Šah Teja Razpotnik od 6. do 9. razreda 
 

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. 
 

Tutorstvo Urška Trošt od 6. do 9. razreda 
 

Tutorstvo je oblika druženja in 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. Učenci s to dejavnostjo 
nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev. 
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PŠ ŽELIMLJE 
 

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

Pri OPZ se učenci preko različnih pesmi naučijo osnov vokalne tehnike ter se hkrati 
učijo pravilne izgovorjave in pridobivajo bogat besedni zaklad. Poleg tega s petjem v 
zboru pridobijo veščine javnega nastopanja, discipline, zbranosti in medsebojnega 
delovanja. V program so vključene tako slovenske ljudske in umetne pesmi kot tudi 
tuje. Bolj točen program se nato prilagaja letnim časom in dejavnostim šole. 
    

Gibalne, družabne in 
miselne igre 

Seliha Delić od 1. do 4. razreda 
 

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

Spretni prstki Tina Lešić od 1. do 4. razreda 
 

Učenci bodo s pomočjo različnih oblik učenja krepili grafomotorične in finomotorične 
spretnosti potrebne za opismenjevanje. Izdelovali bodo izdelke iz različnih materialov. 
 

Bralne urice Tina Lešić od 1. do 4. razreda 
 

Učenci bodo na zabaven način vadili in utrjevali branje, pridobivali bralne spretnosti in 
izmenjevali mnenja o prebranih knjigah. 
 

Rolanje Petra Klešnik Khan od 1. do 4. razreda 
 

Učenci bodo osvojili osnovni program rolanja, ki zajema: ustavljanje, padanje in 
vstajanje, vožnjo naprej, vožnjo v počepu in po eni nogi ter limonce in 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. Pripravili bomo tudi nastop za zaključno prireditev.  
 

 
Roman Brunšek, ravnatelj 


