
Opisi nekaterih interesnih  

v šolskem letu 2021/2022 

 

GLASBENE PRAVLJICE, 1. razred 

Pri glasbenih pravljicah bomo na igriv način z različnimi glasbenimi sredstvi in elementi 

oplemenitili in izražali pravljice, njihove junake in dogodivščine. Pravljice bomo ozvočili s 

pomočjo glasu, različnih glasbil ter zvočnik slik. Ob glasbenem jeziku jih bomo odigrali z 

improviziranimi ali pravimi lutkami ter pripomočki. 

Pri izbiri pravljičnih vsebin bomo osredotočeni na slovensko ljudsko izročilo. 

Izvajalka: Kristina Šegel 

 

MLADI RAZISKOVALCI, 1. razred 

Pri krožku Mali Raziskovalci bomo veliko raziskovali. Pogosto se bomo odpravili v gozd, 

saj nam gozd - učilnica v naravi - nudi veliko možnosti za raziskovanje in učenje. 

Spoznavali bomo drevesa in plodove, opazovali lubje, iskali različne oblike listov in z njimi 

oblikovali mandale, gozdne škratke in še marsikaj. S povečevalnim steklom in 

opazovalnimi lončki bomo opazovali rastline, male živali na gozdnih tleh ter uživali v 

domišljijskih zgodbicah.  

izvajali bomo različne poskuse in se pripravili za naravoslovno tekmovanje Kresnička.  

Izvajalki: Majda Hočevar Pleško in Špela Štebe 

 

IGRAJE V SVET GLASOV (1. in 2. razred) 

Kaj je ta zvok in odkod prihaja? Kako dolga je beseda lo-ko-mo-ti-va? Se želva res prične z 

glasom ž? 

Na interesni dejavnosti bomo preko iger razvijali našo slušno pozornost, se gibali na 

različne ritme ter se preizkusili v iskanju rim. Na igriv način bomo ugotavljali, kako dolge 

so besede in koliko zlogov imajo ter iskali glasove v besedah. Proti koncu leta pa se bomo 

poigrali še s črkami, jih sestavljali v besede in oblikovali lastno zgodbo. Tekom interesne 

dejavnosti bodo otroci obogatili besedni zaklad in se podali na pot k boljši komunikaciji. 

Izvajalka: Ema Erzar Vidmar 



SPROSTITEV SKOZI IGRO, 1. in 2. razred 

Šola, obveznosti, novi izzivi, več domačega dela, pripravljanja na pravi pouk in na reševanje 

nalog, ki vam jih zastavljamo učiteljice. Pa še niste pozabili igrivosti, žoganja, skrivanja po 

igrišču, sestavljanja kock…  

Vabiva te, da se nama pridružiš pri interesni dejavnosti Sprostitev skozi igro. Skupaj bomo 

iskali različne načine, da razgibaš možgančke, spodbudiš svojo domišljijo, se preizkusiš v 

igranju različnih vlog, se razgibaš ob raznovrstni glasbi,  zadihaš s polnimi pljuči, ter tudi 

ustvarjaš na način, kot ti najbolje ustreza. Veš kaj ti gre najbolje od rok in katera igra je 

tvoja najljubša? Pridi in povabi zraven še prijatelje, pa bomo vse to odkrivali skupaj. 

Izvajalki: Sabina Jurič Šenk in Katja Kušar 

 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK, 2. razred 

Učenci bodo spoznali različne zvrsti literature, zbrano bodo poslušali pravljice, razvijali 

domišljijo, samostojno pripovedovali pravljice, razvijali temeljne komunikacijske spretnosti 

in bogatili besedni zaklad. 

Izvajalka: Maja Sadovnik 

 

 

SKUPAJ V MAVRIČNEM SVETU, 2. in 3. razred 

V vsakem izmed nas se skriva čudovita mavrica – edinstvene lastnosti, spretnosti in 

doživljanja, ki vplivajo na naše delovanje v svetu okrog nas. Vabiva te, da se nama pridružiš 

in skupaj se bomo na igriv način učili zanimive stvari o sebi, o drugih in našem sobivanju v 

pisanem mavričnem svetu. Pri tem bomo pokukali v svet medsebojnih odnosov, čustvenih 

viharjev, besedne in nebesedne komunikacije, reševanja prepirov in nestrinjanj. Naučili se 

bomo tudi, kako se lahko na hitro sprostimo in umirimo, saj nam gredo tako vsa nova 

spoznanja lažje v glavo. Kaj torej še čakaš? Midve se že veseliva, da spoznava tvoje 

mavrične odtenke. 

Izvajalki: Sabina Jurič Šenk in Katja Kušar 

 

 

 

 

 



PAMET JE BOLJŠA KOT ŽAMET (2. do 5. razred) 

 

Na interesni dejavnosti Pamet je boljša kot žamet se bomo pripravljali na različna 

tekmovanja iz znanja (logika, bober, razvedrilna matematika, kresnička, logična pošast). 

Reševali bomo različne logične naloge, izvajali zanimive naravoslovno obarvane poskuse, 

se urili v računalniških izzivih ipd.  

Število tekmovanj bo prilagojeno starostni stopnji. Mlajši učenci se bodo predvidoma 

udeležili manjšega števila tekmovanj. 

 

Udeležba na tekmovanjih je prostovoljna. Če učenci želijo, lahko obiskujejo samo 

interesno dejavnost in se tekmovanj ne udeležijo. 

 

Izvajalci: Sabina Osolin, Simon Podboršek, Urška Mihajloska 

 

 

 

USTVARJAJMO Z ORFFOVIMI INŠTRUMENTI (4. in 5. razred) 

 

Na interesni dejavnosti bomo bolj podrobno spoznali Orffove inštrumente ter raziskovali 

in preizkušali njihove zvoke. Vsak inštrument bomo tudi preizkusili: iskali njegove različne 

zvočne barve ter pravilen način rokovanja z njim. Izbrali si bomo nekaj skladbic, katere 

bomo poustvarili ter si izmislili svoje ritmično-melodične spremljave. Sodelovali bomo tudi 

s šolskim zborom, in sicer tako, da bomo izdelali spremljave k njihovim pesmim ter jih ob 

priložnostnem nastopanju tudi spremljali.  

 

Izvajalka: Anja Kogovšek 

 

 

 

POZOR, FANTJE BEREJO! (4. do 6. razred) 

 

Interesna dejavnost za fante 4., 5. in 6. razreda je namenjena predvsem spodbujanju 

branja, saj mnogi fantje v 2. triadi obupajo nad to pomembno veščino. Na urah bomo 

razvijali različne tehnike branja, bralnega razumevanja, se naučili samostojno poiskati 

njim primerne knjige - tako leposlovne kot poučne. Cilje bomo zasledovali preko 

gledališke igre, športa, tehnologije ..., potrebno pa bo tudi znati pribiti žebelj, priviti vijak 

in zgraditi najvišji stolp. 

 

Izvajalka: Doroteja Šporn 

 

 

 

 

 



UČIM SE UČITI, 5. razred 

 

»Učim se učiti« nudi učencem možnost pridobiti boljše spretnosti na področju učenja. Letos 

je namenjen učencem 5. razredov. Na srečanjih se bomo pogovarjali o pripravi na učenje, 

dejavnikih učenja, organizaciji učenja, o učenju iz učbenika, o tem, kaj so ključne besede 

in kaj so miselni vzorci. Spoznavali bomo različne tehnike branja ter uspešne metode za 

lažjo zapomnitev učne snovi. Ko se naučimo učiti, lahko tudi učenje postane zabava.  

 

Izvajalka: Vanja Abram 

 

MALA ŠOLA JAVNEGA NASTOPANJA, 7. do 9. razred 

Namen Male šole javnega nastopanja je zvišati samopodobo posameznika, da postane 

samozavesten, prepričljiv,…. V Mali šoli javnega nastopanja se seznani z veščinami, ki so 

potrebne za dober nastop in pripravo na nastop. 

Z malo šolo javnega nastopanja postanejo učenci bolj suvereni, izboljša se jim 

samopodoba, pozorni postanejo na govorico telesa, znajo se gibati po prostoru, smiselno 

poudarjati besede, znajo nastopati pred občinstvom in kamero. 

Vsak govorni nastop, predstavitev, govorno preverjanje znanja pred razredom, je govorni 

nastop. Učenci se velikokrat znajdejo v stiski. Pred nastopom imajo tremo, omejujejo jih 

slabe izkušnje iz preteklosti, omejujoča prepričanja, jim  onemogočajo, da bi se lahko 

izrazili v polni meri. 

Naša preteklost ne definira naše prihodnosti. Seznanili se bomo s tehnikami kako 

izpeljati dober nastop, kako se pripraviti, da bomo lahko izrazili sebe, da bomo premagali 

tremo in bomo samozavestni. 

Izvajalka: Duša Strnad 

 

RAZISKUJEM FRAN, 7. do 9. razred 

 

Slovenščina je lep jezik, ki se ves čas spreminja, zato ga je vredno na novo odkrivati in se 

o njem učiti. To početje je lahko tudi zabavno – še posebej s pomočjo sodobnih in 

inovativnih jezikovnih in književnih elektronskih virov in orodij. Te zanima, od kod izvira 

beseda inverzija, kako pravilno naglasiti odvod, kako sklanjamo besedo pljuča, kako 

pišemo besede, prevzete iz angleščine (npr. selfie, brexit, hashtag), kje na spletu poiskati 



knjigo za domače branje ali kaj je to knjižni blog? Če je tvoj odgovor pritrdilen, se vidimo 

na interesni dejavnosti Raziskujem Fran, kjer se boš naučil, kje in kako poiskati različne 

jeziko(slo)vne in književne informacije, ki ti bodo v pomoč pri učenju slovenščine tako v 

osnovni kot tudi kasneje v srednji šoli. 

Izvajalka: Manca Bernot 

 

September 2021 


