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INTERESNE DEJAVNOSTI 
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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 v okviru pohodniških 
izletov, ki jih organizira planinsko društvo Podpeč – Preserje. 
 
• Učenci, ki se bodo udeležili planinskih izletov, se morajo včlaniti v planinsko 

društvo; znesek letne članarine je 8 € in velja do konca januarja, nato jo je treba 
obnoviti. 

• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Sporočanje terminov in lokacije izletov vsak mesec po e-pošti. 
 
  

 
ŠOLSKI VRT            3. - 5. razred 
 
Mentorica: Tina Šulak  
 
Kdor ima rad rastline, je rad v naravi in rad raziskuje, bo na šolskem vrtu našel 
gredico za sebe. Celo leto se bomo pripravljali, da bo naš vrt lepo uspeval.  
Jeseni bomo pobirali plodove, jih shranjevali, pripravljali ozimnico, zbirali semena 
in pripravili vrt na pomlad.  
Pozimi bomo načrtovali naše delo pomladi, spoznavali  
bomo škodljivce na vrtu in kako se jih znebimo, pripravili bomo hotel za žuželke, 
kompostnik, oznake za gredice...  
Spomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili in  
poleti uživali v našem pridelku.  
Seveda se bomo ob tem neizmerno zabavali! 
 
termin: sporočeno naknadno 
 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR   3. – 5. razred 
 
Mentorica in zborovodkinja: Valentina Ugovšek 
 
Pevce in pevke druži veselje do petja in nastopanja. Skupaj pojemo, se učimo 
nove pesmi, radi se družimo in se glasbeno zabavamo. S petjem polepšamo 
šolske prireditve in popestrimo dogajanje na šoli. Našo šolo bomo s pesmijo 
predstavljali tudi izven našega kraja ter se predstavili na območni reviji JSKD. Ne 
bo nam dolgčas, dobrodošli vsi otroci dobre volje! Pevske vaje potekajo 2x 
tedensko.  
 
Termin: torek in četrtek, 7.30 - 8.15, učilnica C108 

 

 



 

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). 

KLEKLJANJE           3. – 5. razred  

Mentorica: Tonka Černilogar 

 
Želite prepletati tanke niti v različnih tehnikah?  
 
Potem je klekljanje prava odločitev za vse tiste, ki si 
želijo spoznati osnov klekljanja, se preizkusiti v 
izdelovanju slepega risa, širokega risa, 
polpremetov, ribic….. 
 

Predznanje klekljanja ni potrebno. Klekljanje je namenjeno učencem, ki so že 
klekljali ali pa bi se tega želeli naučiti. Dodatne informacije boste dobili pri 
mentorici. 
 
Termin: sporočen naknadno  
Začnemo: prvi teden oktobra 
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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, 17. 9. 2021. 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2021                    Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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