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6. RAZRED 
  

 

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 
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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. 
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). 

 
 
 



   

 

   

 

KROŽEK PRVE POMOČI               6. – 9. razred 
Mentorica: Marija Premrl 

 
Najprej  se bomo  seznanili s teorijo prve pomoči pri posamezni vrsti 
poškodb. Teorijo bomo prenesli v prakso. Ko bomo obdelali vse skupine 
poškodb, se bomo lotili poligonov – oskrba poškodovancev v celoti – od 
prvega pregleda, do oskrbe in predaje zdravstvenim ustanovam. Vse 
postopke bomo praktično preigravali. Ogledali si bomo urgentni center na 
Vrhniki . Udeleževali se bomo izobraževanj na OZRK Ljubljana. 
Sodelovali bomo na lokalnem in morda tudi regijskem preverjanju 
usposobljenosti osnovnošolskih  ekip prve pomoči. 
V maju se bomo udeležili nagradnega izleta za vse člane krožka v organizaciji 
OZRK Ljubljana. 
Če ne želiš le opazovati in se spraševati kaj narediti, se nam pridruži. 
Termin:  
Naše prvo srečanje bo:  v učilnici D7 



   

 

   

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
6. – 9. razred 
  
Mentorica: Marija Premrl 
 
V septembru in oktobru (do šolskega tekmovanja) se bomo seznanjali z znaki 
sladkorne bolezni, posledicami nezdravljene sladkorne bolezni, pomoč 
sladkornim bolnikom, prepoznavanje hiperglikemije in hipoglikemije… Po 
šolskem tekmovanju se bomo s prvimi tremi intenzivno pripravljali na državno 
tekmovanje. 
 
Termin: TOREK,  
Naše prvo srečanje bo:  v učilnici D7 
 

 

  
 
 



   

 

   

 

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 bil 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 ki ste pripravljeni redno hoditi 
na vaje in sodelovati pri nastajanju predstave. 

 
Termin: četrtek, 14.00 – 15.30 v Brezovi dvorani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

EKO DETEKTIVI – 4. do 6. 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: 4.A (B5) 

Termin:  petek, 7.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

ŠOLSKI VRT            4. - 6. razred  
 
Mentorici: Marija Prelc Tratnik, Sanja Blagojević 
 

 
Ali imaš rad/a rastline in si rad/a v naravi? Celo leto se bomo s skupnimi 
močmi trudili, da bo naš vrt lepo uspeval.  
Jeseni bomo pobirali plodove, zbirali semena in pripravili vrt na zimo.  
Pozimi bomo načrtovali spomladansko delo na vrtu, pripravili bomo 
hotel za žuželke, kompostnik, oznake za gredice ...  
Spomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili, poleti pa uživali v našem 
pridelku. Na šolskem vrtu bomo veseli tvojih idej in pomoči. 
 
Termin: sreda, 7.30 - 8.15 (1. skupina) in petek, 7.30 - 8.15 (2. skupina)  
Začetek: 1. teden v oktobru 
Omejitev števila udeležencev v skupini je 10. V primeru večjega zanimanja, 
bodo imeli prednost učenci, ki so dejavnost obiskovali že prejšnje šolsko leto. 

 

 



   

 

   

 

ZAPLEŠI IN UJEMI RITEM                                6. in 7. 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 predvsem elemente jazz 
baleta pa tudi hip-hopa. 

Omejitev udeležencev v skupini je 20. V primeru večjega zanimanja 
bodo imeli prednost učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost v 
prejšnjem šolskem letu. 

Termin: torek, 14.00–15.30 v Brezovi dvorani 

Začetek: 4. 10. 2022 

 

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 tuniko ali torbo iz starih kavbojk in nekaj praktičnih daril za 

Županov bazar. 

 

 
 

 

 

 



   

 

   

 

BADMINTON IN NAMIZNI TENIS       6. – 9. razred 
  
Mentorica: Gabrijela Marinko 
  
Badminton je odlična športna rekreacija ki razgiba celo telo in poživi duha. 
Na urah interesne dejavnosti bomo urili in izpopolnjevali tehniko udarcev, 
taktiko servisa, smash udarca in tehniko pilili v taktičnih situacijah igre. Tudi 
letos bomo imeli šolsko ligo v badmintonu in namiznem tenisu (štirje 
turnirji). Taktično se bomo pripravljali na področno tekmovanje, najboljši 
pa morda celo več. 
  
Termin: ponedeljek, 14.00 – 15.30 v veliki telovadnici 
Naše prvo srečanje bo prvi ponedeljek v oktobru 

 

MALA ODBOJKA DEKLICE                 6. in 7. razred 
  
Mentorica: Alenka Kos 
  
Naše odbojkarice že vrsto let dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih. 
Če  se želiš tudi ti naučiti osnov tega športa oz. že osvojeno znanje 
nadgraditi, te vabimo, da se nam pridružiš na treningih. Torej veliko se 
bomo žogali in igrali, na koncu nas pa čaka še tekmovanje v mali odbojki. 
Pridruži se nam, ne bo ti žal. 
  
Termin: po dogovoru 
Prvo srečanje bo v oktobru 

 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

PROSTOVOLJSTVO NA OŠ BREZOVICA      6. – 9. razred 
  
Mentorici: Klaudija Pahor, Barbara Žaler Černe 
  
Tudi v šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali interesno dejavnost 
PROSTOVOLJSTVO, s katero povečujemo pripadnost, povezanost in 
sodelovanje med učenci naše šole ter medgeneracijsko sodelovanje v lokalni 
skupnosti. 
Prostovoljci so lahko učenci od 6. do  9. razreda. V kolikor bo epidemiološko 
stanje ostalo takšno kot je, brez posebnih ukrepov, ki omejujejo druženje zaradi 
prenašanja morebitnih okužb, bomo izvajali že preizkušene dejavnosti: 
organizirali in izvajali bomo družabne igre za učence nižjih razredov, po potrebi 
bomo nudili tudi učno pomoč v oddelkih podaljšanega bivanja, sodelovali 
bomo tudi s Centrom starejših NG, vključevali se bomo v dobrodelne akcije 
Rdečega križa Slovenije in slovenske Karitas (Za otroški nasmeh, Pokloni zvezek, 
…), udeležili se bomo osrednjega dogodka Nacionalnega tedna prostovoljstva. 
 
Vabljeni vsi, ki želite aktivno graditi odnose in jih spreminjati na bolje. 
Za pridobitev pohvale o vestnem prostovoljnem delu na koncu šolskega 
leta, je potrebna 75% udeležba na naših srečanjih. To je tudi pogoj za 
udeležbo na zaključnem srečanju prostovoljcev. 
Termin: po dogovoru z učenci na uvodnem srečanju 7. 10. 2022, med 
glavnim odmorom v Brezovi dvorani. 
 

 
 
 
 
 

 

  



   

 

   

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR               6. – 9. razred 
  
Mentorica: Valentina Ugovšek 
  
Mladinski pevski zbor je nepogrešljiv na šolskih prireditvah za učence in 
ostale obiskovalce, s pesmijo pa se radi predstavimo tudi izven naše šole. 
Celo leto pridno vadimo in pojemo, saj nas petje zbližuje. Da se med sabo 
bolje spoznamo in povežemo, si skupaj ogledamo kulturne prireditve, si 
priredimo kino ali gremo na kakšen izlet. Veseli smo dobre pevske družbe, 
zato lepo vabljeni v naše vrste! 

  
Termin:  
OBVEZNA VAJA: sreda, 7. in 8. šol. uro (13.55 - 15.30) 
IZBIRNA VAJA: ponedeljek, 7. šol. ura (13.55 - 14.40)  
       ali  petek, 6. šol. ura (13.05 - 13.50) 
Udeležba 2x tedensko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

   

 

VESELA ŠOLA                            4. – 6. razred  

 
Mentor: Barbara Benčina 
 
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 2022, končali pa z državnim 
tekmovanjem. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 

− šolsko  

− državno  
 
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: sreda, 7.30 - 8.15 (učilnica bo sporočena naknadno) 

 
 
 
 
 

http://www.veselasola.net/


   

 

   

 

IGRAJMO SE 
5. - 9. razred 
 
Mentorica: Mateja Šebenik 
 
Skozi igro spoznavamo svet, prijatelje in se učimo; zato je igra ena izmed 
najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve. Pridruži se nam pri 
igranju družabnih iger! 

 
 
Termin: po dogovoru 
Lokacija: učilnica D9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

SPOZNAVAMO ŽIVALI 
6. - 9. razred 
Mentorica: Mateja Šebenik 
 
Skrbeli bomo za živali in se hkrati učili o njih.  

 
Termin: po dogovoru 
Lokacija: učilnica D9 

  



   

 

   

 

Male sive celice               5. – 9. razred  

Mentorica: Lidija Pečjak Zgonc 

Udeleženci so lahko učenci od 5. do 9. razreda. Organizirali in izvajali 
bomo priprave na šolska ter studijska tekmovanja. Spoznali se bomo z 
načinom oddaje in se tudi sami preizkusili v vseh nalogah. Spodbujali 
bomo aktivno izmenjavanje novih znanj ter jih na vsakem srečanju tudi 
dopolnjevali. Spodbujali bomo zdravo tekmovalnost ter se urili v 
veščinah učinkovitega sodelovanja pri tovrstnih druženjih. Ob vsem 
navedenim se bomo, kot je to že ustaljena praksa, tudi zabavali in se 
prijetno družili. 

Dejavnost bomo izvajali po/pred pouku enkrat tedensko oziroma po 

dogovoru. 

Učenci bodo povabljeni na prvo srečanje, kjer bomo določili način 

sodelovanja v tekočem letu. 

Termin: po dogovoru z učenci 

  

  

 



   

 

   

 

 Hitri lončki        5. – 9. razred  

Mentorica: Lidija Pečjak Zgonc 

Na naši šoli imamo zelo uspešne učence v hitrih lončkih, saj smo v 
preteklem šolskem letu ekipno dosegli 5. mesto v državi, med 
posamezniki pa imamo učenca, ki je bil 3. v državi, zato smo za lončke 
še posebej ogreti. 

Udeleženci so lahko učenci od 5. do 9. razreda. Organizirali in izvajali 

bomo priprave na šolska ter studijska tekmovanja. Spoznali se bomo z 

načinom sestavljanja hitrih lončkov in se tudi sami preizkusili v vseh 

nalogah.  

Sodelovali bomo s trenerji vrstniki in se učili čim boljših tehnik 

sestavljanja lončkov. Spodbujali bomo zdravo tekmovalnost ter se urili 

v veščinah učinkovitega sodelovanja pri tovrstnih druženjih. K hitrim 

ločkom se super poda še zabavno druženje in nova prijateljstva, ki se 

ob tem ustvarijo. 

Se upaš preizkusiti tudi ti? 

Dejavnost bomo izvajali po/pred pouku enkrat tedensko oziroma po 

dogovoru. 

Učenci bodo povabljeni na prvo srečanje, kjer bomo določili način 

sodelovanja v tekočem letu. 

 

Termin: po dogovoru z učenci 



   

 

   

 

 

Fotografski krožek 6.-9. razred  
Mentorica: Urška Krvina 
 
Termin: četrtek predura oz. po dogovoru 
Učilnica: C9 
 
Krožek je namenjen učencem predmetne stopnje, ki (se) radi 
fotografirajo. Za sodelovanje je dovolj mobitel, veselje do 
fotografiranja ter veliko dobre volje. 
 

 

ITALIJANŠČINA (5. - 9. razred)TERMIN: Ponedeljek ob 7.30  

 

Mentor: Nika Cotman  

Kratek opis: Italijanščina je izredno lep in melodičen jezik, Italijani pa 
imajo tudi občutek za modo in estetiko. Pri urah italijanščine bomo 
spoznali to zanimivo deželo, ki slovi po okusni hrani, hitrih avtih, velikih 
umetnikih in slikovitih mestih. Pouk bo potekal 2 uri na teden. Naučili 
se bomo mnogo praktičnih stvari: kako se predstaviti, opisati 
znamenitosti Italije, spoznali italijansko hrano, se naučili kakšno 
italijansko pesem, naučili uro, dneve in mesece v italijanščini, ter nato 
spoznali še italijansko slovnico. Lepo povabljeni v odkrivanje lepote 
italijanskega jezika! 



   

 

   

 

Spoštovani učenci in starši! 

 
V tej knjižici so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem 
šolskem letu. Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno. 
Bodite pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 
 
Priporočamo, da otrok obiskuje največ tri. 
 
Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali. 
 
Učenci se prijavite mentorjem dejavnosti od 12. do 16. septembra. Po tem 
datumu se bodo določile interesne dejavnosti, ki se bodo dejansko izvajale 
(dovolj prijavljenih učencev). 
 
Dejavnosti, ki se bodo izvajale v tem šolskem letu, bodo objavljene na spletni 
strani šole. 

 


