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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (ENGLISH READING BADGE), 4. in 5. razred  

Mentorica: Barbara Benčina 

Dejavnost angleška bralna značka bo potekala enkrat tedensko za 

učence 4. in 5. razreda. 

Namen dejavnosti je spodbuditi učence k branju v tujem jeziku, razvijati 

samozavest za sporazumevanje v tujem jeziku ter hkrati k 

nadgrajevanju znanja angleščine. 

Učenci bodo na začetku dobili seznam knjig, ki jih morajo prebrati. Nato bodo naredili analizo 

knjige v skladu z vnaprej danimi navodili ter v slovenščini povedali obnovo knjige (podobno 

kot poteka bralna značka v slovenščini).  

Torej, če vas zanima branje knjižic v angleščini in reševanje zabavnih nalog v zvezi s 

prebranimi knjigami, se nam pridružite na prvem srečanju. 

Termin: petek, 7.30 – 8.15 (učilnica bo sporočena naknadno) 

Prvo srečanje bo:  prvi petek novembra 

 

DRAMSKI KROŽEK 5. – 7. razred  

Mentorica: Marjeta Leskovec 

Dramski krožek poteka na naši šoli že nekaj let. Naš glavni namen je, da se ob igranju 

sproščamo in zabavamo. Jeseni začnemo z  različnimi igrami, ki so namenjene sproščanju in 

domiselnemu vživljanju v različne vloge, nadaljujemo z vajami za improvizacijo in raznimi 

ustvarjalnimi igrami, katerih namen je izgubiti strah pred nastopanjem. Potem pa izberemo 

igro, ki jo naštudiramo do pomladi. Prvič z njo nastopimo na Nagajivem odru, ki se odvija na 

naši šoli, nato jo zaigramo še nekajkrat.  

Vljudno vabim vse, ki vas nastopanje veseli in ste pripravljeni redno hoditi na vaje in 

sodelovati pri nastajanju predstave. 

termin: četrtek, 14.00 – 15.30, Brezova dvorana 

  



 

RECIKLIRAMO STARA OBLAČILA   4. – 9. razred 

mentorica: Ana Novak Velkavrh 

Kavbojke, majice, srajce, stara oblačila, ki nas dolgočasijo bomo predelali v sveža nova 

oblačila. Uporabili bomo različne vrste šivov, ki se jih uporablja za vezenje in japonsko tehniko 

krpanja SASHIKO. Naredili bomo nahrbtnik iz starih kavbojk in nekaj praktičnih daril za 

Županov bazar. 

termin: po dogovoru 

 

MINI ODBOJKA  4., 5. razred 

mentorica: Gabrijela Marinko 

Vabljene so učenke 4. - 5. razredov. Skupaj bomo spoznavale in se urile v igri odbojke in 

njenih pravilih. Učenke bodo skozi leto osvajale, brusile in pilile vse  elemente odbojke. 

Spoznale se bodo s pravili odbojke in tudi pravimi tekmami.  

Poudarek bo na ustvarjanju ekipnega duha. 

 

termin: sreda in četrtek (7.30 v veliki telovadnici), prvo srečanje prvo sredo v oktobru 

 

ZAPLEŠI IN UJEMI RITEM: 3. – 6. razred 
 
Mentorica: Petra Medja 
 
Če si želiš zaplesati z nami ob moderni glasbi, je čas, da ujameš ritem in se nam pridružiš. 
Ob plesu se bomo sprostili, razvijali gibalne spretnosti ter se povezali z vrstniki. Spoznavali 
bomo elemente jazz baleta in hip-hopa, ob tem pa bomo prosto pot pustili tudi naši plesni 
domišljiji.  
  
Plesni krožek bo potekal v dveh starostnih skupinah, in sicer za učence 3. in 4. razreda ter 

učence 5. in 6. razreda.   

Omejitev udeležencev v posamezni skupini je 24. V primeru večjega zanimanja bodo imeli 
prednost učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost v prejšnjem šolskem letu.  
  
Učenci 3. in 4. razreda: sreda, 7.30–8.15 v Brezovi dvorani  
Učenci 5. in 6. razreda: petek, 7.30–8.15 v Brezovi dvorani  
  
S plesnimi vajami začnemo prvi teden v oktobru.  

 
  



 

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. 

  

VESELA ŠOLA 4. – 6. razred  

Mentor: Teja Oblak Miklavčič 
 
Si radoveden-a, vedoželjen-a in te zanimajo različne vsebine s področja naravoslovja, 
družboslovja, tehnike, izumov, umetnosti, športa, matematičnih in jezikovnih zank ter 
logičnih nalog? Pridruži se veselošolkam in veselošolcem in tekmuj v znanju. 
 
Natančen seznam veselošolskih tem je objavljen na spletnih straneh Vesele šole. 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 2020, končali pa z državnim tekmovanjem aprila 
2020. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 
− šolsko (marec 2021) 
− državno (april 2021) 
 
Spletna oblika Vesele šole je interaktivna, elektronske učne poti najdete na naslednji 
povezavi: http://www.veselasola.net/ 
 
Že nekaj let zapored brezoviški veselošolci na državnem tekmovanju dosegajo srebrna in 
zlata priznanja. Pridruži se nam, morda se boš med državne prvake uvrstil ti.  
 
Termin: četrtek, predura, v učilnici 4.a 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR   3. – 5. razred 
 
Mentorica in zborovodkinja: Valentina Ugovšek 
 
Nas druži veselje do petja in nastopanja. Skupaj se bomo naučili nove pesmi, s katerimi 
bomo polepšali šolske prireditve in popestrili dogajanje na šoli. Letošnje leto bomo šolo 
predstavljali tudi izven našega kraja ter se predstavili na območni reviji JSKD in še kje 
drugje. Ne bo nam dolgčas, dobrodošli vsi otroci dobre volje!  
Pevske vaje potekajo 2x tedensko, zaželen je obisk v obeh terminih.  
 
Termin: torek in četrtek, 7.30 - 8.15, učilnica C109 - glasba 

 

 

 

 

http://www.veselasola.net/


SUPERMULC za 5.razred 

Mentorica: Vaniya Manevski (RelaxKids coach) 

Želiš spoznati pravega sebe ter začutiti svojo moč, zgraditi velike sanje in vizije, ki te bodo 
navdihovale, odkriti skrivnosti dobrih odnosov, se naučiti najbolj naprednih sprostilnih 
tehnik… stopiti izven začrtanih okvirjev in postati unikaten samozavesten SUPERMULC, ki z 
nasmehom stopa v nov dan?  
Na zabaven način bomo (z gibanjem, igro, raztezanjem, dihanjem, masažo, afirmacijami in 
sproščanjem) spoznali delovanje svojega telesa, mišljenja in čustvovanja ter razvijali pozitivno 
razmišljanje, domišljijo, hvaležnost, sočutje, vizualizacijo in velikopotezno mišljenje. 
 

Veselim se našega druženja in opazovanja,  
kako boste zažareli v svoji čudoviti edinstvenosti. 

 

Termin: petek ob 7.30 v mali telovadnici oz po 
dogovoru. 

Naše prvo srečanje bo v petek, 6. 11. 2020. 

 
 

 

 

S TAPKANJEM (EFT) NAD TREMO            4. - 6. razred 

Mentorica: Irena Sbil 

Ali imaš tremo pred testom, ustnim ocenjevanjem, govornim nastopom? Te muči in »izdaja« 

potenje rok in zardevanje? Tapkanje je preprosta tehnika, ki ti pomaga lajšati različne 

neprijetne občutke. Zelo učinkovito ti lahko pomaga pri spopadanju s 

strahovi in tremo, npr. pred govornim nastopom, ter pri premagovanju 

vsakodnevnih zadreg. Pridruži se nam!  

Termin: sreda, 7.30 - 8.15, C203 

 

  



 

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). 
 

 

  



 

 

KLEKLJANJE           3. – 5. razred  

Mentorica: Tonka Černilogar 

 
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 se že veliko naučili! 

Potrebščine: bula (25 cm-majhna) s podstavkom, 6 parov klekeljnov, bucike, sukanec 
(št.30) in kvačka. 
 
Termin: naša srečanja bodo potekala vsak torek v učilnici C105.  
Začnemo 6. 10. ob 14.30 uri. 

 

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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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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