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INTERESNE DEJAVNOSTI 

1. razred 

šolsko leto: 2020/2021 
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GIBALNICE   1. razred 

Mentorica: Mojca Pišljar 

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.   

termin: sreda, 7.30 - 8.15, mala telovadnica 

 

 

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 enkrat mesečno na pohodniških izletih, ki jih organizira planinsko 
društvo Podpeč – Preserje. 
 
• Obvezno je članstvo v planinskem društvu; znesek letne članarine je 8 € in velja do konca 

januarja, nato jo je treba obnoviti. 
• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
O terminih izletov boste pravočasno obveščeni. 

  

  



 

USTVARJALNICE                 1. razred 

Mentorica: Alenka Kavčič 

Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjate in se učite novih spretnosti. Urili se bomo v 
striženju, gubanju, lepljenju, barvanju, risanju in še čem. Pri našem ustvarjanju bomo 
uporabljali  čim več različnih materialov (papir, lepenka, volna, vrvice,...). V pomoč nam bodo 
prazniki in letni časi, katerim bomo prilagajali izdelke. Otroci bodo odnesli izdelke domov in 
poskušali tudi doma, z novim znanjem ustvariti kaj novega. Za ustvarjanje bomo potrebovali 
škarje, lepilo in peresnico. Vse, ki vas veseli ustvarjanje in se želite naučiti novih spretnosti 
vabiva, da se mi pridružite. 

Ustvarjalni pozdrav!                                                        

Termin: sreda, po kosilu, 12.30 - 13.15 uč. E2 

V primeru velikega števila prijav, bodo učenci razdeljeni v skupine 
zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov s strani NIJZ. 

 

 

PRAVLJIČNI VRTILJAK  1., 2. razred 

Mentor: 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: ponedeljek, 7.30 v učilnici B3 (4.b) 

 

 

  



 

ŠAHOVSKI KROŽEK   1. -  9. razred 
 
Mentor: Anton Praznik, mojster FIDE 
 
V novem šolskem letu 2020/21 načrtujem izvedbo šahovskega krožka na OŠ Brezovica. V 
upanju, da bodo naše aktivnosti lahko potekale v živo, pod pogojem, da bo epidemija 
Corona virusa obvladana, načrtujem izvedbo šahovskega krožka v petih skupinah vsak 
teden in sicer: 

 Ena začetniška skupina na podružnični šoli v Notranjih Goricah, 

 Dve začetniški skupini na matični šoli, 

 Ena nadaljevalna skupina na matični šoli, 

Ena elitna skupina (šolska reprezentanca in kandidati zanjo) na matični šoli. 
 
Glede terminov lahko ostanejo enaki kot v minulem šolskem letu:  

 ob ponedeljkih zjutraj (predura ob 7:30) in po pouku (ob 14:45) bi lahko potekali 

obe začetniški skupini na matični šoli, 

 ob sredah (predura ob 7:30) bi lahko potekal krožek v začetniški skupini na 

podružnični šoli v Notranjih Goricah), 

 ob torkih po pouku (ob 14:45) bi lahko potekal krožek v nadaljevalni skupini na 

matični šoli in 

 ob petkih (predura ob 7:30) bi lahko potekal krožek v elitni skupini na matični šoli. 

Poleg šah. krožka načrtujem še izvedbo ciklusa turnirjev (6 – 7) Osrednjeslovenske lige 
mladih, ki bo štel tudi za šolsko prvenstvo in za sestavo šolske reprezentance. 
V primeru, da pa epidemija Corone ne bo premagana, obstaja opcija izpeljave šah. krožka 
na daljavo. V tem primeru bi potrebovali zakup Zoom-a, da bi lahko delal na daljavo. 
Verjetno bi bilo treba v teh pogojih določiti druge termine, ki bi ustrezali učencem v 
posameznih skupinah. Lahko povem, da sem drugi semester srednje šahovske šole, ki jo 
vodim v Ljubljani (razen prvih dveh srečanj, ki sta bili še v živo), 10 srečanj opravil na 
daljavo preko aplikacije Zoom. Edino zaključne teste smo na koncu opravili v živo v varni 
razdalji med učenci.  
Lažje bi bilo izpeljati šahovski krožek v živo, a upam, da bi bila izvedba mogoča tudi na 
daljavo preko Zoom-a pod pogojem dobre logistike terminov z udeleženci. 
 
Prvo srečanje bo prvi teden v oktobru v učilnici nasproti knjižnice (D5). 
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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 v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali. 
odreži 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do petka, 18. 9. 2020. 

____________________________, učenec/ka ____.____razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2020                       Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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