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ODBOJKARSKE IGRARIJE 2. razred 

mentorica: Mateja Veber 

Vabljeni so učenci drugih razredov. Skozi leto se bodo spoznali z odbojko preko 

različnih in predvsem zanimivih igric z žogo.  

Učenci bodo pri tem razvijali svoje gibalne sposobnosti, se zabavali in družili s 

svojimi sovrstniki. Spoznali se bodo s prvimi odbojkarskimi prvinami. Prav tako se 

bodo naučili pravila odbojke, pridobili disciplino in samozavest pri gibanju.  

Gibanje je življenje in življenje je gibanje! 

Termin: torek (7.30 v veliki telovadnici) 

 

 

POJOČI MEDVEDKI    1. in 2. razred 

Mentorici: Irena Kosanc in Karmen Penko  

V interesno dejavnost so vabljeni vsi prvošolci in drugošolci, ki imajo veselje do 

glasbe in radi glasbeno ustvarjajo. Veliko bomo peli, spoznavali osnove 

zborovskega petja ter spoznali nekaj rajalnih iger. Kot vsako pomlad bomo tudi v 

tem šolskem letu sodelovali na območnem srečanju pevskih zborov. Nastopili bomo 

na šolskih prireditvah in s tem tudi ostale učence seznanjali z lepoto otroške 

zborovske pesmi. 

Termin: sreda 5. šolsko uro (oz. po kosilu) v Brezovi dvorani. 

 
 
PLANINSKE URICE   1.–5. razred 
 
Mentorica: Petra Medja 
 
Te veselita preživljanje prostega časa v naravi in druženje na gorskih izletih? 
Pridruži se nam na Planinskih uricah, kjer se bomo zabavali in skupaj odkrivali 
planinski svet. Naša srečanja bodo potekala na šoli, enkrat mesečno pa se bomo 
odpravili na prave pohodniške izlete, ki jih organizira planinsko društvo Podpeč – 
Preserje. 
 
• Udeležba na Planinskih uricah, ki potekajo na šoli, je brezplačna. 

• Otroci, ki se bodo udeležili planinskih izletov, se morajo včlaniti v planinsko 
društvo; znesek letne članarine je 7 € in velja do konca januarja, nato jo je treba 
obnoviti. 

• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Termin: sreda, 14.45–15.30 (na 14 dni), učilnica bo sporočena naknadno 
 

  

 

 



 

LONČEK, KUHAJ! – 2. razred 
 
Mentor: Peter Žun 
 
V interesno dejavnost so vabljeni vsi drugošolci, ki imajo veselje do kuhanja in 
do spoznavanja nekaj novega. Spoznali bomo nove okuse, se naučili pravilnega 
ravnanja s kuhinjskimi pripomočki ter veliko kuhali, pekli in se dobro imeli. Vse, 
kar bomo pripravili, bomo tudi pojedli, občasno pa bomo z našimi dobrotami 
razveselili še ostale otroke na šoli. 
Predvideni celoletni stroški na otroka (za nakup sestavin): 10 EUR 
 
OPOZORILO: Prosim, da na prijavnico napišete, ali je Vaš otrok na kakšno                
živilo alergičen. 
 
Krožek bo potekal na 14 dni po 2 šolski uri. 
Termin: sreda, 14.45–16.15 v učilnici za gospodinjstvo. 
Prvo srečanje bo v sredo, 2. 10. 2019 od 14.45 do 16.15. 
 

 

 

PRAVLJIČNI VRTILJAK  1., 2. razred 

Mentorica: Žiga Drvarič 

Interesna dejavnost PRAVLJIČNI VRTILJAK je namenjena učencem 1. in 2. 

razreda. Kot vse interesne dejavnosti, je tudi ta namenjena predvsem sprostitvi 

učencev. Pri pravljični dejavnosti bodo učenci spoznali poleg slovenske pravljice, 

kateri bomo posvetili pretežni del, tudi manj znane pravljice z vsega sveta, tako 

ljudske kot umetne, ter pripovedke in basni. Učenci se bodo navajali na pozorno 

poslušanje, strpnost pri pogovoru in si bogatili besedni zaklad.  Predvsem pa se 

bodo sproščali in jadrali v svet domišljije. 

 

Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pametnejši, 

mu berite še več pravljic. (Albert Einstein) 

Termin: četrtek, 7.30 v učilnici B2 (3.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠAHOVSKI KROŽEK   1. -  9. razred 

Mentor: Anton Praznik, mojster FIDE 
 

Ali želite, da bi si Vaš otrok razvijal logično mišljenje? Da bi si razvijal sposobnost 

abstraktnega mišljenja pri reševanju kritičnih situacij? 

Raziskave v svetu so pokazale, da je bil učni uspeh otrok, ki so se ukvarjali s 

šahom, v povprečju za 20 - 30% boljši od tistih, ki se s šahom niso ukvarjali. 

OŠ Brezovica vabi vse zainteresirane k vpisu v šahovski krožek. Poleg krožka bo 

na šoli v šolskem letu 2019/20 organiziranih 8 turnirjev v šahu, na katerih bodo 

učenci preverjali svoje na krožku pridobljeno šahovsko znanje. 

Participacija staršev za učenca za vsak turnir znaša 5,00 EUR, iz česar se pokrijejo 

stroški organizacije turnirja. Vsak udeleženec prejme malico, naj-boljši prejmejo 

medalje, diplome in praktične nagrade, v skupni razvrstitvi pa pokale. Vsak turnir 

šteje za prvenstvo šole in se prijavi na Šahovsko zvezo Slovenije za rating, s čimer 

postanejo vsi šahisti rangirani na lestvici ŠZS.   

Če se je vaš otrok odločil za šahovski krožek, vas prosimo, da na hrbtno stran 

prijavnice zapišete svoje kontaktne podatke, da bo lahko mentor direktno 

sodeloval z vami. Hvala za zaupanje. 

 

Termini: - ponedeljek, 7.30 – začetniki 
               - ponedeljek, 14.45 – nadaljevalna skupina 
               - torek, 14.00 – začetniki (predmetna stopnja) 
               - petek, 7.30 – kandidati za šolsko reprezentanco 

 

Mentor bo prijavljene učence preizkusil in jih razvrstil v skupine glede na znanje. 
Učenci, ki ste že lani obiskovali krožek, poznate način dela in se boste lažje 
opredelili za ustrezen termin. 

 
Prvo srečanje bo prvi teden v oktobru v učilnici nasproti knjižnice (D5). 

  



 

PETKI IN PETKE                    1. - 5. razred 

Krepimo socialne veščine 

Mentorica: Irena Božič 

Petki so krasni dnevi, ker so petke v soboto in nedeljo najboljša učiteljica. 😊  

Kako naj sošolki povem, da mi je všeč in učiteljici, da nimam domače naloge? Kako 

naj se izognem pretepu in dobim nazaj izgubljenega prijatelja? Kako naj preživim 

nastop pred razredom, ne da bi mi srce padlo v hlače? Kako naj začaram, da mi 

starši več ne bi težili in se ne bi rabil vsak dan samo učiti in delati domače naloge? 

Kako naj preprečim, da bi me sošolci zafrkavali? Kako naj pomagam sošolki, ki je 

nihče ne mara? Kako naj se znebim knedla v grlu in teme v srcu?  

V petek pred poukom se bomo igrali in eksperimentirali, da se bomo naučili poiskati 

odgovore na vsa zastavljena vprašanja... in lepše odkorakali v vikend in lažje 

prikorakali nazaj v šolo. 

 

Termin: petek, ob 7.30, najboljšo učilnico bomo še izbrali. 

Prvo srečanje bo 27. 9. 2019, prijavljene bom obvestila, kje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programiranje z bloki v SCRATCH-u 
  
Mentor: Borut Jurčič Zlobec 

 
Osnove programiranja v  jeziku SCRATCH.  
Koordinatni sistemi, sprehajanje in risanje po odru (Želvja grafika). 
Dialogi med figuricami (sprites). 
Preproste igrice (zaznavanje dotikov). 
Osnove programiranja, ponavljanje odločanje rekurzija itd.  
Seznami,  slovarji, pripomočki za učenje jezikov in matematike. 
Geometrija. 
 
Naše delo v preteklem letu  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/Scratch.html 
 
Delo z napravico Microbit.  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/microbit-2018.html 
 
 
Programiranje v jeziku Python. 
 
Osnovni ukazi, spremenljivke, funkcije, zanke odločanja, iteracije in rekurzije.  
V začetku bo pouk temeljil na želvji grafiki in bomo ponavljali tisto, kar smo se  
naučili pri delu z jezikom SCRATCH. 
Več o našem dosedanjem delu najdete na strani  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/Python_vaje.html 
 
Delo z napravico Microbit. Navodila so v dokumentu. 
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/microbit/microbit-
python.pdf 
 
Termin: po pouku, po dogovoru 

 
 

CODE 
 
Mentor: David Karlaš 

 
Programiranje z bloki za najmlajše. 
Podrobnosti najdete na strani  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/code-2018.html 
 
Termin: po pouku, po dogovoru 
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