
 

 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

---POŠ---  

1. - 5. razred 

šolsko leto: 2019/2020 

 

 

  

mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si


GIBALNE URICE – 1. IN 2. RAZRED 

                                                                                                      
Mentorica: Danila Grebenc Brezočnik 
 
Program je zasnovan na osnovi razvoja osnovnih motoričnih sposobnosti otrok. 
Otroci so: redno športno aktivni vsak teden, se  zabavajo, sproščajo in aktivno družijo s 
sovrstniki, so aktivni preko različnih športnih pripomočkov.  
Ohranite energijo, ostanite zdravi, poskočni in čili. S telovadbo poskrbite za gibčno telo. 
ZATO: OMOGOČITE SVOJEMU OTROKU, DA BO ZGODAJ SPOZNAL, KAKO POMEMBNO JE 
GIBANJE ZA ŽIVLJENJE.  
 
Predviden termin: petek, 7.30 - 8.15 
Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2019 
 
 

PLANINSKE URICE – OD 1. DO 5. RAZREDA 
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. Enkrat 
mesečno se bomo odpravili na prave pohodniške izlete, ki jih 
organizira planinsko društvo Podpeč – Preserje. 
 
• Letna članarina v planinskem društvu znaša 7 € in je obvezna za udeležence izletov. 

Članarina velja do konca januarja, nato jo je treba obnoviti. 
• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Termin izletov: enkrat mesečno – pravočasno boste obveščeni o terminu. 
 
  



DRAMSKI KROŽEK »DRAMČKI« – 5. RAZRED 
 

Mentorica: Urška Bačar 
 
Ali radi nastopate? 

Se radi vživljate v različne pravljične in malo manj pravljične 

junake? 

Bi radi premagali strah pred nastopanjem? 

Vabljeni v dramski krožek »Dramčkov«.  

Preizkusili se boste lahko v različnih vlogah. Ob raznih igrah se bomo sproščali in 

premagovali strah pred nastopanjem. Učili se bomo razločno in glasno izgovarjati. 

Pridobivali bomo osnovne odrske korake. Drug drugemu bomo znali še bolj prisluhniti, 

slediti, ga razumeti, spremljati … 

Morda bomo skupaj izbrali dramsko besedilo in ga na odru oživeli in odigrali za odrske 

igre željno publiko.  

  

Termin: petek ob 7.30 

Prvo srečanje: zadnji petek v septembru 2019 v učilnici 2. g razreda 

 
 

  



NEMŠČINA – 4. IN 5. RAZRED 
 

Mentorica: Irena Sbil 
 
Na interesni dejavnosti se bodo učenci spoznali z 
osnovami nemščine ter se urili v osnovni konverzaciji v 
nemščini. Učenje nemščine bo potekalo skozi igro vlog 
in na konkretnih primerih. Učenci bodo spoznali osnovno besedišče področij, ki so jim 
blizu. Spoznali bodo tudi osnove nemškega pravopisa. 
 
Če ti angleščina ne dela težav in bi se rad/-a naučil/-a še enega tujega jezika, se nam 
pridruži. Vabljeni začetniki in nadaljevalci! 
 
Termin: predvidoma ponedeljek ob 15.30 
Prvo srečanje: 30. september 2019 

 

 

ŠAHOVSKI KROŽEK – OD 1. DO 5. RAZREDA 
 

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 2015/16 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, najboljši 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. 
 
Termin: sreda, 7.30 - 8.15 
Prvo srečanje: 2. 10. 2019 

  



OTROŠKI PEVSKI ZBOR - OD 1. DO 5. RAZREDA 
 

Mentorica: Diana Drobnič/Alenka Pirnat 
 
Vabljeni vsi otroci, ki radi pojete in uživate ob poslušanju 

različne glasbe. 

 

Peli bomo različne pesmi (ljudske, umetne slovenske, tuje, 

…) Učili se bomo dihalnih vaj, različnih ritmov, gibalnih spremljav in vadili upevanje. 

Sodelovali bomo tudi s skupino OrffBumClap, ki ravno tako deluje v okviru šole.   

Vaje bodo potekale skozi celotno šolsko leto ob ponedeljkih in četrtkih v telovadnici od 

7.30-8.15. 

 
Termin: ponedeljek in četrtek, 7.30 - 8.15, v telovadnici 
Prvo srečanje: že v septembru 
 

ŠOLSKI VRT - OD 3. DO 5. RAZREDA 
  
Mentorica: Danila Grebenc Brezočnik 
 
Vabljeni vsi otroci, ki jih veseli vrtičkanje, raziskovanje 
življenja na vrtu, kopanje po zemljici.  
V jesenskem in zimskem času bomo na nekaj uvodnih 
urah raziskali, kako se zasnuje vrt, kdo in kaj vse lahko 
biva na vrtu, kako uredimo dobre pogoje za rast rastlin. Spomladi pa bomo urejali našo 
visoko gredo in cvetlično gredico ob šoli. 
Pridne roke obrodijo sadove, upamo, da jih bomo lahko poskusili tudi v novem šolskem 
letu in z njimi popestrili še kakšno šolsko malico. 
 
Oprema: vrtne rokavice, veseli bomo kakšne sadike v pomladnem času. 
 
Termin: sreda, 6. šolska ura/večino ur izvedemo v pomladnem času 
Prvo srečanje: prvi teden oktobra 2019, nadaljnja srečanja po dogovoru in potrebi 

 
 
  



VESELA ŠOLA - 4. IN 5. RAZRED 
Mentorica: Teodora Edita Jesih 
 
Si radoveden-a, vedoželjen-a in te zanimajo različne 
vsebine s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike, 
izumov, športa, matematičnih in jezikovnih zank ter 
logičnih nalog? Pridruži se veselošolkam in veselošolcem in tekmuj v znanju. 
 
Natančen in dokončen seznam tem bo objavljen na spletnih straneh Vesele šole do 
konca septembra 2019. Dodatno gradivo predstavljajo Priloga Vesela šola in članki, 
označeni z znakom Vesele šole, ki so objavljeni v reviji Pil. 
 
S tedenskimi srečanji bomo začeli v oktobru 2019, končali pa z državnim tekmovanjem 
aprila 2020. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 
− šolsko (marec 2020) 
− državno (april 2020) 
 
Spletna oblika Vesele šole je interaktivna, elektronske učne poti najdete na naslednji 
povezavi: http://www.veselasola.net/ 
 
Že nekaj let zapored naši veselošolci na državnem tekmovanju dosegajo srebrna in 
zlata priznanja. Pridruži se nam, morda se boš med državne prvake uvrstil tudi ti.  
 
Termin: četrtek, 6. šolska ura 
Prvo srečanje: v tednu od 30. 9. do 4. 10. 2019 
 

  

http://www.veselasola.net/


KLEKLJANJE - OD 2. DO 5. RAZREDA 
 

Mentorica: Katja Polanc 
 
Če si želiš ustvarjati čudovite čipke in se ob tem družiti z 

vrstniki, te z veseljem pričakujemo v klekljarskem 

krožku. Vabljeni tako začetniki kot tisti, ki ste že 

klekljali. 

Potrebščine: 

Termin: torek,  7.30-8.15 

Prvo srečanje: 1.10.2019 

  

USTVARJALNICE – 3. in 4. RAZRED 

 
 
Mentorica: Saša Žagar 
 
Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjate. Pri ustvarjanju bomo uporabljali 
različne pripomočke in materiale (papir, lepenka, karton, volna, lego kocke, perlice…). 
Iz njih bomo izdelali različne izdelke. Urili se bomo v ročnih spretnostih (striženju, 
gubanju – origami, lepljenju, barvanju, risanju) in sestavljanju. Nekatere izdelke boste 
odnesli domov in poskušali tudi doma, z novim znanjem ustvariti kaj novega. Nekatere 
izdelke bomo razstavili.  

Vse, ki vas veseli ustvarjanje in se želite naučiti novih spretnosti vabim, da se mi 
pridružite.                                 

Termin: petek, 7.30 - 8.15  
Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2019 

  



PLETKE SPLETKE - 1. RAZRED 

 
Mentorica: Tina Svete 
 
Na interesni dejavnosti se bodo učenci naučili različnih vrst prepletanja in tkanja. 
Začeli bomo s pletenjem kitke (s tremi ali več vrvicami), izdelovali bomo zapestnice s 
pletilnim mlinčkom, izdelali lovilec sanj in malo tkano tapiserijo. 
 
Termin: četrtek, 5. šolsko uro 
Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2019 
 
 

Orffov krožek »OrffBumClap«    3.-5.razred  

Mentorici: Diana Drobnič in Klara Perme 

Glasbeno-tolkalne delavnice so namenjene učencem 3.-5. razreda. Učenci bodo razvijali 

različne ritme, preizkusili se bodo v improvizaciji in dirigiranju ter bodo z igranjem v skupini 

krepili svojo koncentracijo in zaradi igranja z obema rokama tudi koordinacijo. 

Na delavnicah bomo uporabljali različna glasbila, ki bodo tudi učencem brez glasbenega 

predznanja omogočila sproščanje in uživanje ob igranju. 

Ob različnih posebnih dogodkih se bomo pridružili tudi pevskemu zboru in skupaj soustvarjali. 

 

Dejavnost bo potekala ob sredah, 7.30-8.15, v telovadnici.               

 

Termin: sreda, 7.30 - 8.15                                                                                 

Veseliva se srečanja z vami. Bum-bum! 

 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK, 4. razred 

Mentorica: Maja Hladnik 

Pri računalniškem krožku se bomo učili osnovne uporabe računalnika (vklop, izklop, tipkanje, 

ustvarjanje mape,… ), risanja v programu Slikar in osnov programiranja. Lepo vabljeni! 



 

Predviden termin: Torek, 6. šolska ura 

 
 

  



 

OŠ Brezovica pri Ljubljani 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200, faks: 01 365 55 39, e-pošta: info@osbrezovica.si 

POŠ Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, Tel: 01 235 53 70, e-pošta: info.pos@osbrezovica.si 

Prijavnica na interesno dejavnost: 1. - 5. razred 

Spoštovani učenci in starši! 

V brošuri na spletni strani šole so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. 

Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite 

pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 

Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti učence šolskega dela in jim preko drugačnih dejavnosti približati 
cilje pouka. Priporočamo, da otrok obiskuje največ dve. Če bo na dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne 
bomo izvajali. 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do petka, 16.9. 2019 
.....................................................................................................odreži......................................................................................................... 

 

____________________________, učenec/-ka ___.___ razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Notranje Gorice, september 2019                      Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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Prijavnica na interesno dejavnost: 1. - 5. razred 

Spoštovani učenci in starši! 

V brošuri na spletni strani šole so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. 

Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite 

pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 

Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti učence šolskega dela in jim preko drugačnih dejavnosti približati 

cilje pouka. Priporočamo, da otrok obiskuje največ dve. Če bo na dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne 

bomo izvajali. 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do petka, 16.9. 2019 
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____________________________, učenec/-ka ___.___ razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Notranje Gorice, september 2019                      Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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