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INTERESNE DEJAVNOSTI  

---POŠ---  
1.– 5. razred  

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 
  



 

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. 
 

 

 

 

  



 

ŠAHOVSKI KROŽEK – OD 1. DO 5. RAZREDA 
 
Mentor: Anton Praznik, mojster FIDE 
 
V novem šolskem letu 2021/22 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. 
 
Termin: sreda, 7.30–8.15 
Prvo srečanje: sreda, 6. 10. 2021 

  



 

ŠOLSKI VRT – 5. razred 
  
Mentorica: Alenka Pirnat 
 
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: Po dogovoru/večino ur izvedemo v pomladnem času 
Prvo srečanje: prvi teden oktobra 2021, 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. 
 
Okvirni seznam 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 2021, končali pa z državnim tekmovanjem 
aprila 2022. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 
− šolsko (marec 2022), 
− državno (april 2022). 
 
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: ponedeljek, 6. šolska ura 
Prvo srečanje: 4. 10. 2021 
 

 

 

 

 

KLEKLJANJE – od 2. do 5. razreda 
 
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. Nekaj bul je v šoli na voljo tudi za 
izposojo. 

Termin: po dogovoru (glede na prijave) ob 14.30 

Prvo srečanje: oktober 2021 

 

  



USTVARJALNICE – 1. in 2. r 

 
 
Mentorica: Danila Grebenc Brezočnik, Elizabeta Rus 
 
Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjate. Pri ustvarjanju bomo uporabljali 
različne pripomočke in materiale (papir, lepenka, karton, volna, konstruktorji, 
perlice…). Iz njih bomo izdelali različne izdelke. Urili se bomo v ročnih spretnostih 
(striženju, gubanju – origami, lepljenju, barvanju, risanju, pletenju) in sestavljanju. 
Nekatere izdelke boste odnesli domov in poskušali tudi doma z novim znanjem 
ustvariti kaj novega. Nekatere izdelke bomo razstavili in z njimi polepšali našo šolo, 
sodelovali pa bomo tudi na Dobrodelnem županovem bazarju. 

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

Termin: po dogovoru (predvidoma 5. šolska ura) 
Prvo srečanje: 7. 10. 2021 

 

 

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: petek, 5. šolsko uro 
Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2021 
 

 

  



Orffov krožek »OrffBumClap«, 3.–5.razred  

Mentorica: 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. 

            

Termin: četrtek , 7.30–8.15                                                                                 

Veselim se srečanja z vami. Bum–bum! 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR, 1.– 5. razred 

 

Mentorica: Diana Drobnič 

Na interesno dejavnost so vabljeni vsi otroci od 1.-5. razreda, ki imajo veselje do glasbe 
in radi glasbeno ustvarjajo. Veliko bomo peli, spoznavali osnove zborovskega petja ter 
spoznali nekaj rajalnih iger. Če bo le mogoče, bomo sodelovali na območnem srečanju 
pevskih zborov in nastopali na šolskih prireditvah. S tem bomo tudi ostale učence 
seznanjali in jih navduševali z lepoto otroške zborovske pesmi. 

Termin: torek, 7.30–8.15 
Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2021 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA MOTORIKA-GIMNASTIKA, 1. in 2. razred 

 

 

Mentorica: Mojca Žakelj 

 

Na interesni dejavnosti bodo otroci razvijali gibalne sposobnosti ter elemente 
gimnastike skozi igro. 

 

Prostor: telovadnica 

Termin: sreda, 13.05–13.50 

Prvo srečanje: prvi teden v oktobru 2021 

 

  
EKO DETEKTIVI – 3. do 5. razred 

 
Mentorica: Goranka Žnidar Dečman 
 
Pozor! Zemlja ima vročino. Njena temperatura raste in raste. Želiš izvedeti zakaj je 
tako in kako ji lahko pomagamo, da bo nekoč spet 'zdrava'? Pridruži se eko detektivom 
in izvedel boš kdo je okolju prijazen šolar, kaj so podnebne spremembe, zakaj 
polarnim medvedom grozi nevarnost, kako se naredi okolju prijazno lepilo, zakaj ni 
dobro piti vode iz plastenke in še mnogo več. 
 
Prostor: učilnica 5. g, učilnica na prostem 
Termin: petek ob 7.30 
Prvo srečanje: petek, 8. 10. 2021, ob 7.30 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVLJICE ZA DOBER DAN – 1. do 3. razred 

 

Mentorica: Maša Toplak 

 

Skupina: 1., 2. in 3. razred 

 

“Pravljice so več kot resnične: ne zato ker nam povedo da obstajajo zmaji, vendar zato, 
ker nam povedo kako jih premagati.” (Neil Gaiman, Coraline) 

 

Skupaj bomo pobegnili v čarobni svet pravljic, ki so ne le strašno zanimive, ogromno nas 
lahko tudi naučijo. Na pravljičnih uricah bomo otroški domišljiji pustili prosto pot, hkrati 
pa bomo spoznavali različne pomembne teme, se o njih pogovarjali in tako osvajali 
pomembne veščine za življenje. Ne bomo pa le brali in poslušali pravljic. Z raznimi 
povezovalnimi igrami se bomo sproščali, spoznavali sebe in sošolce in tako krepili 
prijateljske vezi. Vstopite v pravljični svet skupaj z nami. 

 

Termin: sreda, 7.30–8.15 

Prvo srečanje: sreda, 6. 10.  2021, ob 7.30 

 

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 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 prisluhnili, mu sledili, ga razumeli … 
  
Termin: po dogovoru 
Naše prvo srečanje bo prvi teden v oktobru. 
 

 



 

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. 

Termin: ponedeljek, 7.30–8.15 
Naše prvo srečanje bo prvi teden v oktobru. 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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@os-brezovica.si 

 

Prijavnica na interesno dejavnost: 1.–5. razred POŠ Notranje Gorice 

 

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, 17. 9. 2021 
 
 

.....................................................................................................odreži......................................................................................................... 
 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

 

 

 

Notranje Gorice, september 2021                   Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 

 

 

 


