
OPZ, 3.–5. RAZRED 

 
Mentorica: Simona Zvonar 
 
TERMIN: torek in sreda, od 13.00 do 13.45 
ŠT. UR: 70 
 
OPIS: Pri otroškem pevskem zboru bomo razvijali vokalno tehniko, zanesljivo intonacijo, 
ritmični, melodični in harmonski posluh, širili glasovni obseg ter občutek za interpretacijo 
(fraziranje, dinamiko, tempo, agogiko …) izbranega pesemskega programa. 
 
Na začetku leta se bomo posvetili zlasti lažjemu, sproščujočemu in všečnemu pesemskemu 
programu, vključevali bomo veliko igranja na lastno telo in gibanja. Programsko bomo izhajali 
iz enoglasnih, ljudskih pesmi, zlasti slovenskih, kanonov, program pa sčasoma nadgrajevali z 
zahtevnejšim zborovskim repertoarjem.  
 
PREDVIDENI NASTOPI: Nastopali bomo na šolskih prireditvah, decembra izvedli božično-
novoletni koncert, maja 2023 se bomo skupaj z drugimi pevskimi zbori in glasbenimi skupinami 
predstavili na letnem koncertu, sodelovali na območni reviji spomladi 2023. Sodelovali bomo 
na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu junija 2023 ter na drugih priložnostnih 
prireditvah. 
 

 

MPZ, 6.–9. RAZRED 
 
Mentorica: Simona Zvonar 
 
TERMIN: ponedeljek, od 11.55 do 14.35 (po dogovoru oziroma po glasovih) 
ŠT. UR: 140 
 
OPIS: Pri mladinskem pevskem zboru bomo razvijali vokalno tehniko, zanesljivo intonacijo, 
ritmični, melodični in harmonski posluh, širili glasovni obseg ter občutek za interpretacijo 
(fraziranje, dinamiko, tempo, agogiko …) izbranega pesemskega programa. 
Postopoma bomo razvijali harmonski posluh, dvo- in triglasje.  
 
Na začetku leta se bomo posvetili zlasti lažjemu, sproščujočemu in všečnemu pesemskemu 
programu, vključevali bomo igranje na lastno telo in gibanje. Programsko bomo izhajali iz 
ljudskih pesmi, slovenskih in tujih, kanonov, program pa sčasoma nadgrajevali z zahtevnejšim, 
večglasnim zborovskim repertoarjem, umetnim in ljudskim. 
 
Jeseni bomo na šoli izvedli pevski vikend, ki bo vključeval tudi delavnico vokalne tehnike z 
zunanjim izvajalcem. Večkrat v šolskem letu bomo na pevske vaje povabili tudi zunanje 
sodelavce.  
 
PREDVIDENI NASTOPI: Nastopali bomo na šolskih prireditvah, decembra izvedli božično-
novoletni koncert, maja 2023 se bomo skupaj z drugimi šolskimi pevskimi zbori in glasbenimi 
skupinami predstavili na letnem koncertu, sodelovali na območni reviji spomladi 2023. 
Sodelovali bomo na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu junija 2023 ter na drugih 
priložnostnih prireditvah. 
 
Glede na pripravljenost se bo MPZ proti koncu leta udeležil izbranega regijskega ali 
mednarodnega tekmovanja.  



 

PRAVLJIČNA URICA 

Mentorica: Alenka Ivanjko 

RAZRED: 1. A in 1. B razred 

TERMIN: ČETRTEK, 11.05 - 11.55, v učilnici 309 

ŠT.UR: 30 

Na pravljični urici bomo brali različne pravljice, zgodbe, basni… Ob branju se bodo učenci 
sprostili, bogatili besedni zaklad, se poistovetili z različnimi pravljičnimi junaki ter si pridobili 
veselje do branja in nastopanja. Skupaj z učenci bomo izbrali dramsko besedilo, se ga naučili 
in se preizkusili kot pravi igralci. 

 

SPRETNI PRSTKI 

Mentorica: Anja Praznik 

RAZRED: 1. a in 1. b razred 

TERMIN: sreda, 11.55-12.40, v učilnici 406 

ŠT.UR: 30 

Učenci bodo skozi izbrane dejavnosti razvijali interes za različne oblike ustvarjanja v notranjih 

prostorih in tudi na prostem, v naravi. Ob tem bodo razvijali ustvarjalnost, domišljijo, ročne 

spretnosti, predvsem finomotoriko in grafomotoriko. Rokovali se bodo z različnimi materiali in 

orodji, poudarek bo na naravnih in odpadnih gradivih. 

 

 

NEMŠČINA 

Mentorica: JANA ZUPANC 

RAZRED:  6. in 7. razred 

TERMIN: torek, 8. ura; učilnica 201 

ŠT.UR: 30 

OPIS DEJAVNOSTI: Pri interesni dejavnosti Nemščina se bomo spoznavali z osnovami 

nemškega jezika, jih nadgrajevali ter uporabljali naučeno besedišče v življenjskih situacijah. 

Prav tako bomo spoznali značilnosti nemško govorečih dežel (Nemčije, Avstrije in Švice). 

Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem 6. in 7. razreda, tako tistim, ki že imajo nekaj 

predznanja in seveda vsem nadobudnim začetnikom, ki jih učenje nemščine veseli ali pa se jim 

zdi uporabno. 

 



INSTRUMENTALNI KROŽEK (kljukasta flavta) 

Mentorica: POLONA LAMPRET 

RAZRED:  3.-7. razred 

TERMIN: ponedeljek, 13.00 – 13.45, v učilnici 116, o terminu se sproti dogovarjamo 

ŠT.UR: 35 

OPIS DEJAVNOSTI:  

Cilji:   

učenje igranja na blok oz. kljunasto flavto (nemški prijem), 

spoznavanje not in njihove vrednosti, 

zadovoljiti potrebo po igri in sprostitvi, 

navajati se na javno nastopanje, 

sproščen odnos in druženje. 

Učenci bodo razdeljeni v 2 skupini, ker nekateri že imajo predznanje poznavanja not in tudi že 

znajo osnovne prijeme igranja na kljunasto flavto (obiskovali krožek že lani). 

Učenci se seznanijo z inštrumentom, spoznajo prijeme, vadijo tone in upoštevajo preponsko 

dihanje. Ob tem spoznavajo tudi slovenske narodne pesmi, ki jih tudi prepevajo. Pri igranju 

vključimo še Orffove instrumente. Bolj uspešni spoznavajo že višaje in nižaje (do 2 predznaka). 

Navajajo se na javno nastopanje in na samostojno igranje na flavto in tudi  na skupinsko 

igranje. 

Novo pridobljeno znanje bi predstavili: 

na raznih šolskih prireditvah, razredni in javni nastopi, na krajevnih prireditvah, ter seveda 

staršem.    

 

KLEKLJANJE  4. – 9. razred  

Mentorica: Angelca Mohorič 

 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. Pri interesni dejavnosti bomo izdelovali vzorce iz različnih 

barvnih sukancev: balonček, miško, kamelo, kužka, pando…. 

 Poleg klekljev (7 parov), na katere je navit sukanec, potrebujemo pri klekljanju  še blazino 

(velikosti 25 – 30 cm), položeno v košaro, na katero je z bucikami pripet vzorec ali papirc 

(dobite ga v šoli). Pri delu se uporablja tudi majhna kvačka (0.5 mm) in bucike za klekljanje..  

 Predvideno število ur: 35 

NOVINARSKI KROŽEK 



Mentorica: TINA ORAČ GORNIK 

RAZRED:  3.-9. razred 

TERMIN:  po dogovoru,  učilnica: po dogovoru, e-pošta, MS Teams 

ŠT.UR: 15 ur 

OPIS DEJAVNOSTI:  

Pri novinarskem krožku bodo učenci ustvarjalno sooblikovali številko spletnega časopisa Ferdo 
in časopis v tiskani obliki, ki bo izšel ob koncu šolskega leta. Preko prispevkov bodo razvijali 
svojo kreativnost, iznajdljivost in spremljali aktualno družbeno dogajanje in o njem obveščali 
sošolce in širšo javnost. 
Sodelovali bodo tudi na Območnem srečanju  mladih novinarjev in literatov v Ivančni Gorici. 

 

TEHNIŠKI KROŽEK 
Mentorica: MARIJA ZAJC 
RAZRED:  6.-9. razred 
TERMIN:  po dogovoru 
ŠT.UR:  30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Pri tehniškem krožku bodo učenci razvijali spretnosti in znanje iz področja različnih gradiv 
(papir, les, umetne snovi, tkanine). Izdelovali bomo izdelke in oblikovali  kakovostne 
medsebojne odnose za zagotavljanje sproščenosti, občutka varnosti, spoštovanja in 
zaupanja. 
Krožek bo potekal v blok urah, po dogovoru. 
Krožek je namenjen vsem, ki radi ustvarjate iz različnih gradiv in imate vsaj malo smisla za 
ročna dela. 
 

 

KEMIJSKI KROŽEK 
Mentorica: MARIJA ZAJC 
RAZRED:  9. razred 
TERMIN:  po dogovoru 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Pri kemijskem krožku bomo poglabljali znanja iz kemije, razvijali vedoželjnost in približali 
kemijo vsakdanjemu življenju. 
Krožek je namenjen boljšim učencem. Učenci bodo samostojno ali v skupinah izvajali 
preproste eksperimente. Pri tem se bodo učili varnega dela in načrtovanja eksperimentov. 
Potekal bo v blok urah, po dogovoru. 
 

 

 

 

 

 

 



PLANINSKI KROŽEK 

Mentorica: BOJANA ILJAŽ, POLONA LAMPRET 
RAZRED:  1.-9. razred 
TERMIN:  PETEK, SOBOTA, NEDELJA 
ŠT.UR:   35 ur 
UČILNICA: narava 
OPIS DEJAVNOSTI:  
CILJI: oblikovati pri učencih pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot 
posebne vrednote; 
oblikovati pri učencih pozitiven odnos do hoje v naravi, kot najcenejše, najdostopnejše 
športne dejavnosti ter jih hkrati usposobiti za samostojno izletniško in gorniško delovanje v 
poznejših letih; navajati učence na zdravo življenje in na kvalitetno ter kakovostno 
preživljanje prostega časa v naravi. 
Radi hodimo v naravo, jo opazujemo ter raziskujemo. Skratka, imamo se lepo. Pridruži se 
nam. 
 
Videl boš, kar drugi ne vidijo. 
Slišal boš, kar drugi ne slišijo. 
Čutil boš, kar drugi ne čutijo. 
Iskal boš, kar ni bilo nikoli izgubljeno. 
Lovil boš, kar ni nikoli ušlo. 

 
 

 

OPZ, 1. RAZRED 
 
Mentor: Dominik Jakšič 
 
TERMIN: ponedeljek, 11.55-12.40 
ŠT. UR: 35 
 
OPIS: Pri otroškem pevskem zboru bomo razvijali vokalno tehniko, zanesljivo intonacijo, 
ritmični, melodični in harmonski posluh, širili glasovni obseg ter občutek za interpretacijo 
(fraziranje, dinamiko, tempo, agogiko …) izbranega pesemskega programa. 
Nastopali bomo na šolskih prireditvah. 
 
 

 

OPZ, 2. RAZRED 
 
Mentor: Dominik Jakšič 
 
TERMIN: ponedeljek, 13.00-13.45 
ŠT. UR: 35 
 
OPIS: Učenci prepevajo slovenske in tuje, ljudske in umetne pesmi ter pesmi slovenskih in tujih 
avtorjev. Sodelovanje v pevskem zboru poleg rednih vaj pomeni možnost nastopanja v šoli, na 
različnih javnih dogodkih, predvsem pa kvalitetno preživljanje prostega časa v krogu pevskih 
prijateljev. Otroci s petjem najdejo tudi intenziven stik s glasbo, ki lahko z leti preraste v 
umetnost. 



RECITACIJSKI KROŽEK 

Mentorica: JASNA COLNERIČ 

RAZRED:  6.-9 razred 

TERMIN:  TOREK, 13.50-14.35, učilnica 207 (oz. po dogovoru) 

ŠT.UR:   30 ur 

OPIS DEJAVNOSTI:  

Seznanili se bomo z veščinami javnega nastopanja, naučili se bomo premagati strah pred 

nastopanjem v javnosti, spoznavali in podoživljali bomo kulturno-umetnostne vsebine, vživljali 

se bomo v različne vloge, ki jih boste učenci izbrali med aktualnimi avtorji s področja pesništva, 

proze in dramatike. Podrobneje bomo spoznali lirski monolog in pripravili krajše nastope, kjer 

ne bomo pozabili na smeh, zabavo in kreativnost. Učenci boste recitirali in deklamirali izbrane 

pesmi, monologe ipd. Posegli bomo tudi na področje glasbe in izbrali najljubše pesmi ter jih 

recitirali. O našem kreativnem delu bomo poročali v šolskem spletnem časopisu Ferdo. 

Pripravili bomo tudi umetniško inštalacijo. 

 

 

MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA 

Mentorica: JASNA COLNERIČ 

RAZRED:  6.-9 razred 

TERMIN:  TOREK, 13.00-13.45, učilnica 207 (oz. po dogovoru) 

ŠT.UR:   30 ur 

OPIS DEJAVNOSTI:  

Podrobno si bomo pogledali svet podjetništva in kreirali prve podjetniške ideje. Lotili se bomo 

ustvarjalnega procesa in pri tem upoštevali predznanje posameznika, hobije in predvsem 

načine delovanja posameznika. Krepili bomo kreativnost in vzpodbujali kritično razmišljanje, 

spoznali bomo nekaj podjetnikov, ki so danes na uspešni podjetniški poti. Seznanili se bomo z 

življenjem podjetnika in okrepili poklicno orientacijo. Ukvarjali se bomo z zgodovinskim 

vprašanjem, kako priti do denarja, zakaj denar rabimo, kaj vse je denar in kako ga 

oplemenititi. Biti podjetnik pomeni tudi zasledovati določeno držo v življenju in slediti ciljem, v 

katere verjameš. 

 

PRVA POMOČ 
Mentorica: VESNA KONDA 
RAZRED: 6.-9 razred 
TERMIN: po dogovoru, učilnica 218 
ŠT. UR: 30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI: 
Kaj storiti, ko se opečeš, urežeš, padeš, omedliš, se poškoduješ (zlomiš roko, nogo…), ti teče 
kri iz nosu? … Kako oživljati, kako se uporabi defibrilator? Vse to in še več se boš naučil/a 
pri izbirnem predmetu Prva pomoč. Poleg naštetega bo veliko praktičnega dela 
(obvezovanje, imobilizacija, položaji telesa, oživljanje…), udeležili se bomo tekmovanja 
prva pomoči in obiskali reševalce (mogoče celo reševalno postajo). Znanje, ki ga boš 
pridobil/a ti bo koristilo v vsakdanjem življenju, saj boš zna/a pomagati sebi, svojim bližnjim 
in tudi sočloveku. To znanje pa boš lahko uporabil/a pri opravljanju izpita za motor. 



RUŠČINA 

Mentorica: PETRA NEDELKO 

RAZRED: 7.–9. razred 

TERMIN:  petek, 11.55–12.40 (oz. po dogovoru), učilnica 220 

ŠT. UR: 30 ur 

OPIS DEJAVNOSTI: 

Pol sveta rusko klepeta. Zakaj ne bi še ti? Na krožku ruščine se bomo učili jezika, ki ga govori 

250 milijonov ljudi. Poudarek bo na govorjenju, a bomo ukrotili tudi cirilico, zato boš znal/-a 

prebrati besede, ki so videti takole: Привет! Как дела?  

Učenje ruskega jezika pa nam bo odkrilo tudi kulturno raznolikost in bogastvo največje države 

na svetu. Izvedel/-a boš, zakaj Rusi novo leto praznujejo dvakrat, čemu služi samovar, 

virtualno se bomo sprehodili po Moskvi (ruski prestolnici), spoznavali bomo rusko kuhinjo in jo 

tudi poskusili. 

 

MLADI KNJIŽNIČAR 
Mentor: MONIKA ŠTAUT RETAR 
RAZRED:  4.- 5. razred 
TERMIN:  po dogovoru,knjižnica 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI: 
 
OPIS DEJAVNOSTI: 
Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki se želijo bolje seznaniti z raznolikim delom v 
šolski knjižnici. Skrbeli bodo za urejen knjižnični prostor, spoznavali raznovrstno knjižnično 
gradivo, sodelovali pri krašenju ob praznikih, prirejali razstave. Pomagali bodo pripravljati 
knjižne uganke in sodelovali pri ostalih aktivnostih v knjižnici. 
 
 
 

 

 

 

ODBOJKA 
Mentorica: TANJA KOREN 
RAZRED:  6. in 7. razred 
TERMIN:  SREDA, 13.00-13.45, telovadnica 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Učenke in učenci na treningih izpopolnjujejo znanje osnovnih tehničnih elementov odbojke: 
zgornji in spodnji odboj, zgornji in spodnji servis, podajo, napadalni udarec, sprejem servisa 
in napadalnega udarca, enojni in dvojni blok. 
Igro vadijo v različnih igralnih variantah 2:2, 3:3 na različnih velikostih igrišč. Igrajo sistem 
igre 6:0 in 4:2.  
Učenci se učijo sojenja, pisanja zapisnika in organizacije ter vodenja tekme. 
Tekmujejo v dvoranski odbojki. Tekmovanja so občinska in področna. 
 

 

 



MINI ODBOJKA 
Mentorica: KARLA OVEN 
RAZRED:  4. in 5. razred 
TERMIN:  PONEDELJEK, 13.00- 13.45, telovadnica 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Učenke in učenci na vadbi spoznajo in izpolnjujejo znanje osnovnih tehničnih elementov 
odbojke: zgornji in spodnji odboj, zgornji in spodnji servis ter  vadijo igro v različnih igralnih 
variantah 2:2, 3:3.  
 

 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 
Mentor: MONIKA ŠTAUT RETAR 
RAZRED:  6.- 9. razred 
TERMIN:  po dogovoru,knjižnica 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI: 
OPIS DEJAVNOSTI: 
Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki se želijo bolje seznaniti z raznolikim delom v 
šolski knjižnici. Skrbeli bodo za urejen knjižnični prostor, spoznavali raznovrstno knjižnično 
gradivo, sodelovali pri krašenju ob praznikih, prirejali razstave. Pomagali bodo pripravljati 
knjižne uganke in sodelovali pri ostalih aktivnostih v knjižnici. 
 

 

101 IGRA 
Mentorica: Martina Zajc  
RAZRED: 1. a in 1. b razred  
TERMIN: četrtek, 11.05-11.50, v učilnici 319 
ŠT.UR: 30  
Preko različnih iger bodo učenci pridobivali nova izkustva. Spoznavali vrstnike, se učili 
soočanja z drugimi ljudmi, pridobili strpnost, tovarištvo, obzirnost, občutek za sodelovanje. 
Igre bodo razdeljene na 3 sklope:  

 socialne (igre razvijanja samopodobe, igre osvajanja socialnih veščin, igre osvajanja 
čustvenih kompetenc ter sprostitvene igre), 

 družabne (družabne didaktične in namizne igre kot so: domine, mikado, štiri v vrsto, 
igre s kartami, Activity, spomin, labirint, matematične didaktične igre ...) in  

 gibalne (naravne oblike gibanja, atletika, aerobika, gimnastika in igre z žogo).  
Vsaka ura bo namenjena enemu določenemu sklopu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



101 IGRA  
Mentorica: JANA GRABLJEVEC 
RAZRED:  2. razred 
TERMIN:  petek, 11.05-11.50, telovadnica/učilnica/avla/zunanje igrišče 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Interesna dejavnost 101 IGRA je namenjena učencem 2. razreda, ki se želijo igrati, družiti s 

sovrstniki, se sprostiti ali se kakor koli obogatiti z novimi gibalnimi izkušnjami.  

Igre bodo razdeljene na 3 sklope:   

 socialne (igre razvijanja samopodobe, igre osvajanja socialnih veščin, igre osvajanja 
čustvenih kompetenc ter sprostitvene igre),  

 družabne (družabne didaktične in namizne igre kot so: domine, mikado, štiri v vrsto, 
igre s kartami, Activity, spomin, labirint, matematične didaktične igre ...) in   

 gibalne (naravne oblike gibanja, atletika, aerobika, gimnastika in igre z žogo).   
 

 

PRAVLJIČNI VRTILJAK  
Mentorica: ŠPELA KUSELJ 
RAZRED:  1T. razred 
TERMIN: ponedeljek, 11.05 – 11.55 

ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Interesna dejavnost PRAVLJIČNI VRTILJAK je namenjena učencem 1. razreda. Dejavnost je 
namenjena sprostitvi učencev, spoznavanju novih pravljic, druženju z vrstniki. Že iz samega 
imena lahko razberemo, da se bomo v tej uri posvečali pravljicam. Vsaka ura se bo pričela 
s pravljično škatlo v kateri se bodo znova in znova skrivali novi pravljični predmeti. Čarobna 
škatla nas bo ponesla med zgodbe in pravljice od tu in tam. Prebirali bomo ljudske 
pravljice, umetne pravljice, slikanice, poslušali zvočne posnetke pravljic. Na podlagi 
prebiranja pravljic bomo z učenci ustvarjali preproste likovne izdelke, izdelali lastno 
slikanico, v obliki igre vlog pa uprizorili izbrano pravljico. 
 

 

OPZ, 1. T in 2. T  
 
Mentorica: Špela Kuselj 
 
TERMIN: po dogovoru 
ŠT. UR: 70 
 
OPIS: Pri otroškem pevskem zboru bomo razvijali ritmični, melodični posluh in širili občutek 
za interpretacijo preprostih otroških pesmi. Pridobivali bomo izkušnje z nastopanjem pred 
poslušalci in se ob glasbeno-didaktičnih igrah družili z vrstniki. 
 
PREDVIDENI NASTOPI: Nastopali bomo na šolskih in drugih priložnostnih prireditvah. 

 
 
 
 
 
 



DRUŽABNE IGRE 
Mentorica: KATARINA KOTAR 
RAZRED:  2T. razred 
TERMIN: SREDA, 11.55-12.40 učilnica 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Pri interesni dejavnosti DRUŽABNE IGRE se bomo igrali z različnimi igrami (igre s kartami, 
stare igre na prostem, igre s kocko, igre brez pripomočkov itn.) in se pri tem družili ter 
zabavali.  
 

 

KRESNIČKA - POSKUSI IZ NARAVOSLOVJA 
Mentorica: Polona Lampret 
RAZRED:  4 .- 5. razred 
TERMIN:  dogovor glede na urnik, strjeno pred tekmovanjem 
ŠT.UR:   15 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Učenci predhodno opravijo izbrane poskuse iz naravoslovja in zatem sledi šolsko 
tekmovanje. Poskusi so vnaprej določeni in jih lahko učenci naredijo tudi sami doma. 
Cilj dejavnosti je, da učenci sami raziskujejo svet okrog sebe in tako z lastno aktivnostjo 
prihajajo do želenih rezultatov ter ob pomoči lastnih izkušenj razvijajo sposobnosti in 
spretnosti. 
 

 

GIBALNE URICE - TEMENICA 
Mentorica: KARLA OVEN 
RAZRED:  1.- 2. razred 
TERMIN:  ČETRTEK, 13.00-13.45, učilnica/ zunanje igrišče 
ŠT.UR:   30 ur 
OPIS DEJAVNOSTI:  
Cilj dejavnosti je spodbuditi učence h gibanju in z njimi izvajati različne načine športnega 
udejstvovanja na sproščen in zabaven način.Namenjena vsem učencem, ki se želijo ob 
gibanju sprostiti, hkrati  pa bi radi aktivno preživeli prosti čas, izboljšali svoje gibalne 
sposobnosti, vzdržljivost, koordinacijo in ravnotežje ter se naučili novih elementarnih iger. 
Gibali se bodo v različnih okoljih (notranji in zunanji prostor) in skozi igro urili socialne 
veščine ter spoznavali in uporabljali različne športne pripomočke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESELA ŠOLA 7. razred 
 
Mentorica: Jelka Rojec 
 
TERMIN: ponedeljek in sreda, od 10.15 do 11.50 v času, ko ni TIT ali LUM 
ŠT. UR: 50 
UČLNICA: 151 
 
OPIS: Vesela šola je dolgoletni izobraževalni projekt, ki je namenjen osnovnošolcem od 4. 
do 9. razreda. Letos vabimo k sodelovanju sedmošolce, ker je termin za srečanja zelo 
ugoden. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. 
Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Namen Vesele šole 
je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane 
na aktualne teme današnjega časa – lahko gre za obeleževanje posebnih dogodkov ali za 
preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. Teme so lahko povezane z 
učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi 
vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje 
tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem.  
Vesela šola izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil (naročanje revije ni obvezno) in kot učna 
pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci: 
 

 širijo splošno znanje in razgledanost, 

 spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije, 

 se urijo v rabi digitalne tehnologije z namenom učenja, 

 se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi, 

 bogatijo besedni zaklad  

 brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja. 
 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI: Šolsko tekmovanje 8. 3. 2023, državno tekmovanje 12. 4. 
2023. 
 

 

ZGODOVINSKI KLUB (8.9.RAZRED) 

MENTORICA: Polona Kastelic 

Termin: po dogovoru 

Število ur: 30 ur 

Opis: Poglobljeno spoznavanje teme za zgodovinsko tekmovanje. Priprave na tekmovanje. 

Spodbujanje domoljubja, spoznavanje lokalne zgodovine in raziskovanja. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pil.si/
http://ucnepoti.veselasola.net/

