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Interesne dejavnosti na OŠ Domžale za šolsko leto 20/21 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Pred vami je katalog interesnih dejavnosti na matični šoli OŠ Domžale v 
šolskem letu 2020/21. 

Učenci z interesnimi dejavnostmi razvijajo in dopolnjujejo svoje interese. 
Dejavnosti niso vezane na učni program, se jih ne ocenjuje, namenjene so 
predvsem sprostitvi in razvijanju spretnosti, interesov ter zadovoljevanju 
učenčevih potreb. 

Večina interesnih dejavnosti je namenjena določeni starosti in so 
razdeljene po triadah. Izvajajo se praviloma eno ali dve šolski uri na 
teden. Z interesnimi dejavnostmi bomo letos zaradi posebnih razmer 
začeli v začetku oktobra (če bo epidemiološka slika ustrezna) in bodo 
trajale do konca šolskega leta. 

Vse interesne dejavnosti so praviloma brezplačne, v kolikor niso 
navedeni posebni stroški za materiale, vstopnine ali prevoze. 

  

Ravnatelj 

Uroš Govc 
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OŠ DOMŽALE – matična šola 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI VODIJO MENTORJI ZAPOSLENI V ŠOLI 

 

PEVSKI ZBOR 

Učiteljica: Sanja Hvalec 

Razred: 1. – 9. 

Zborovsko petje pomeni nadgradnjo glasbenega izobraževanja v razredu 

in je priložnost za vse tiste učence, ki želijo intenzivneje razvijati svoj 

glasbeni talent, poglobiti teoretično znanje ter prepevati pesmi različnih 

stilov in narodov sveta. Pri zborovskem petju se razvijajo 

posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v 

sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti.  

Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki 

posreduje posebne glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem 

prostoru, pevcem pa razvija višjo raven estetske občutljivosti in 

odgovornosti do kulture okolja ter daje priložnost za kvalitetno 

preživljanje prostega časa. 

 

CICI PEVSKI ZBOR (CICI)  

Za učence 1. in 2. razreda. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske 

discipline, oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in 

melodičnega posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (OPZ) 

Učenci od 3. do 5. razreda se vključujejo v mlajši in starejši OTROŠKI 

PEVSKI ZBOR. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske discipline, 
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oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in melodičnega 

posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (MPZ) 

Mladinski pevski zbor vključuje učence od 6. do 9. razreda. Osnovni cilj 

dela je vzgoja pevčevega harmonskega posluha in navajanje pevcev na 

dvo- in večglasno petje ter osvajanje zborovske literature različnih stilnih 

obdobij in različnih žanrov. 

 

SPRETNI PRSTKI 

Učiteljica: Anita Tancik 

Razred: 1. 

Ta dejavnost se bo izvajala za učence in učenke 1. razreda. Pod mojim 

mentorstvom  bodo s pomočjo slikanja, risanja, oblikovanja in ustvarjanja 

izdelovali izdelke iz različnih materialov (naravnih in umetnih). Ob tem 

si bodo razvijali kreativnost in domišljijo, ročne spretnosti, čut za estetiko 

in smisel za oblikovanje uporabnih in dekorativnih predmetov.  

 

IGRARIJE  

Učiteljica: Anita Tancik 

Razred: 1. 

Igre so zelo priljubljene. Z njimi si popestrimo vsakdanje življenje. Imajo  
uporabno vrednost kot sredstvo vzgoje in učenja, zato večkrat 
zasledimo, da je igra pomemben sestavni del pedagoškega procesa.   

Pomembno vlogo  ima pri razvoju otroka v celostno, harmonično in 
ustvarjalno osebnost. 

Pri igrah poteka ne moremo predvideti, se pa dejavnost  uresničuje v 
mejah, določenih glede na čas, prostor ter pravila.  
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IGRE ZA PROSTI ČAS  

Učiteljica: Vesna Bukovič 
 
Razred: 2. 
 
Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in razvedrilna 
dejavnost. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči.  
Igre bodo družabne, plesne, socialne… Poleg že znanih iger bodo 
spoznali tudi igre iz časa njihovih babic in dedkov.  

 

VEDOŽELJČKI 

Učiteljica: Anita Tancik 

Razred: 2.  

Učenci si bodo pri ID na drugačen način popestrili prosti čas in si na 
zabaven način pridobivali znanje.  

Preko različni nalog si bodo razvijali logično mišljenje, prijateljske 
odnose, 
navajali na timsko delo in delo v skupini, poglabljali svoje znanje iz 
različnih področij ter rešujevali različne tipe nalog (rebuse, križanke, 
labirinte, sudoku, kvize) 

 

BRALNICE ZA UČENCE S TEŽAVAMI BRANJA 

Učiteljica: Nataša Pivec 

Razred: 2. in 3. 

Bralnice so interesna dejavnost, kjer bodo učenci s težavami branja in 

težavami pri usvajanju tehnike branja, lahko preko lažjih besedil in v 

manjših skupinah, utrjevali branje in razumevanje prebranega. Učili se 

bomo začetnih tehnik branja. 
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BRANJE ZA ZABAVO 

Učiteljica: Urška Gorjan 

Razred: 4.   

ID Branje za zabavo je namenjena učencem in učenkam, ki imajo radi 

zanimive in napete zgodbe. Radi poslušajo malce drugačne, včasih 

prismuknjene, včasih strašne zgodbe. Ogledali si bomo tudi kakšno 

kratko poučno risanko ter se po njej prepustili domišljijskemu svetu, ki 

nam ga je pričarala. Včasih bomo delo nadaljevali ustvarjalno, včasih 

gibalno, včasih pa se bomo podali na lov za zakladom. Tem pogosteje 

bomo brali zunaj, kjer bomo lahko poležavali v travi ter se sproščeno 

nasmejali. 

 

 

ZABAVNE PLESNE URICE 

Učiteljica: Petra Burkeljca 

Razred: 1. 

Pri interesni dejavnosti Zabavne plesne urice se bodo učenci učili 

različnih skupinskih plesov ter s tem pridobivali gibčnost, spretnost, 

motoriko, lepo držo in ritmični posluh. Interesna dejavnost je namenjena 

vsem prvošolcem, ki radi plešejo in se ob plesnih ritmih zabavajo. 

 

SKUPINSKI PLES 

Učiteljica: Petra Burkeljca 

Razred: 2. 

Pri interesni dejavnosti Skupinski ples se bodo učenci učili različnih 

plesov ter s tem pridobivali gibčnost, spretnost, motoriko, lepo držo in 
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ritmični posluh. Interesna dejavnost je namenjena vsem drugošolcem, ki 

radi plešejo in se ob plesnih ritmih zabavajo. 

 

ŠIVILJSKI KROŽEK 

Učiteljica: Magda Mihelčič, Zala Gracej 

Razred: 2. in 3. 

Že vrsto let na naši šoli poteka šiviljski krožek.  

Tudi v tem šolskem letu bomo pri krožku razvijali ročne spretnosti, 

krepili ustvarjalnost in koristno združili s prijetnim druženjem. Na 

začetku se bomo spoznali s pripomočki za šivanje, nato pa se bomo lotili 

konkretnih izdelkov. Izdelali bomo šivano sliko na kartonu, izdelali 

priročno torbico, plišasto igračo, prtiček z navadnim vezenjem in še kaj 

se bo našlo. Spoznali bomo več vrst šivov in prstki bodo postajali vedno 

bolj spretni.  

V 3. razredu bodo učenci nadgradili svoje znanje in skozi šiviljsko igro 

postali samostojni in suvereni v različnih tehnikah šivanja. 

Na koncu šolskega leta bodo učenci vse izdelke razstavili in jih nato 

odnesli domov.  

 

ČEBELARSKI KROŽEK 

Učiteljica: Jana Tomažič Ličen 

Razred: 1. – 9.  

Vsebina interesne dejavnosti je namenjena spoznavanju čebel, njihovega 
življenja in dela. Učenci se srečajo z biologijo čebel, strukturo čebelje 
družine, opravili čebel, z različnimi vrstami medu, izdelavo sveč, peko 
medenjakov, poslikavo panjskih končnic, čebelarjevimi pripomočki in 
delom. Predvideno je tudi praktično delo v čebelnjaku. Učenci na 
praktičen in zanimiv način pridobivajo nova spoznanja o čebelah in 
njihovem življenju. 
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Pri delu bomo uporabljali različno literaturo, avdiovizualne pripomočke 
ter praktično delo na terenu. Izvedli bomo kreativno-umetniške 
delavnice, tehniško delavnico zbijanja satnih okvirčkov, idr. 

 

PLANINSKI KROŽEK 

Učiteljica: Angelina Bolta 

Razred: 1. – 9. 

Krožek deluje v okviru mladinskega odseka Planinskega društva 

Domžale. 0d 1.- 5. razreda se z učenci srečujemo tedensko na krožku 

skozi celo leto, z učenci 6.- 9. razreda pa se srečujemo  tedensko do 

tekmovanja Mladina in gore. Izleti so ob sobotah 1 krat mesečno, katere  

vodijo vodniki PD Domžale. Pridružite se nam in preživite vaš prosti čas 

z nami v naravi. 

Več informacij bo podanih na uvodnem sestanku v mesecu septembru.  

 

NOGOMET  

Učitelj: Darko Oražem, Marko Hace 

Razred: 1., 2., 3. in 4.Med športnimi igrami ima nogomet pomembno 
vlogo. Zanimanje otrok in odraslih je zanj mnogokrat brezmejno. Namen 
enoletnega  programa je približati učencem nogometno igro. Poudarek 
bo pretežno na praktični vadbi. 

 

MOTORČKI 

Učiteljica: Tinkara Skamen Šerkezi 

Razred: 1.  

ID Motorčki je športni krožek za prvošolčke, pri katerem se lahko 
sprostijo in obogatijo z novimi gibalnimi izkušnjami. 
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LIKOVNA USTVARJALNICA 

Učiteljica: Doroteja Zavšek, Monika Slemc 

Razred: 1., 2. in 3.  

Likovna ustvarjalnica je interesna dejavnost, pri kateri bo na plan prišla 

otroška domišljija, kreativnost in ustvarjalnost. Ustvarjali bomo veliko 

zanimivega, risali, rezali in lepili. Izdelke bodo otroci vsak dan sproti 

odnašali domov. V večini bomo material za izdelovanje črpali iz 

odpadnih in naravnih materialov, preko katerih se bomo hkrati učili 

kako le te ponovno koristno uporabiti in iz njih izdelati čudovite izdelke.  

Pri Likovni ustvarjalnici bodo otroci urili svoje spretne prstke, razvijali 

fino motoriko, prav tako pa bodo na plano prišle unikatne otroške 

zamisli.  

Če rad ustvarjaš in pustiš svoji domišljiji prosto pot, si vabljen, da se mi 

pridružiš. 

 

ANGLEŠČINA ZA RADOVEDNE 

Učiteljica: Anja Ozmec 

Razred: 3. 

Ta interesna dejavnost je primerna za vse tiste, ki so vedoželjni, 

radovedni, se radi gibajo, pojejo, ustvarjajo in bi hkrati radi nadgradili 

svoje znanje angleščine. Preko pestrih dejavnosti se bodo podali v 

pravljični svet, dramatizirali, izdelovali, peli in se gibali. Z uporabo 

najrazličnejših materialov bodo razvijali svoje komunikacijske in bralne 

sposobnosti v angleščini ter širili svoje besedišče. 

 

ANGLEŠKI DEBATNI KLUB 
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Učiteljica: Maja Juvan 

Razred: 7. – 9. 

Učenci debatirajo v angleščini na teme, ki so pomembne za njihovo 

življenje. Pri tem se učijo komunikacijskih veščin, razvijajo kritično 

mišljenje in samozavesten javni nastop, aktivno raziskujejo obravnavano 

snov, selekcionirajo in analizirajo informacije ter jih prepričljivo 

predstavljajo vrstnikom. Pridobljeno znanje spreminjajo v uporabno 

obliko, s katero lahko razpolagajo in jo uporabljajo v različnih 

okoliščinah 

 

ERASMUS+ 

Učitelj: Nina Valenčič 

Razred: 8. in 9. 

Oš Domžale že tretje leto sodeluje v mednarodnih projektih Erasmus + 
mednarodna izmenjava učencev, v kateri lahko sodelujejo učenci 8. in 9. 
razreda. Namen dejavnosti je priprava na mednarodno izmenjavno 
učencev. Učenci bodo med letom poglabljali komunikacijske veščine v 
angleškem jeziku in socialne veščine za sodelovanje s tujimi partnerji. S 
pomočjo IKT tehnologije bodo pripravili potrebna gradiva za izvajanje 
projekta ter se pripravili na posamezne mobilnosti.  

 

NARAVOSLOVNI KROŽEK  

Učiteljica: Renata Avbelj in Mihaela Velenšek 

Razred: 1. – 5. 

Učenci, ki radi naravoslovno eksperimentirajo, terensko raziskujejo in so 
vedoželjni, bodo na krožku spoznavali osnove eksperimentalnega dela 
ter se na ustvarjalen način učili o naravi in naravnih pojavih in varovanju 
okolja. Obledeli si bomo kak zanimiv dokumentarni film, izvajali 
zanimive eksperimente, odšli v naravo in raziskovali. 
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ŠAHOVSKI KROŽEK 1 

Mentor: Lea Florjanič Hace, Gregor Križaj 

Razred: 2., 3. in 4.  

Šah je miselna igra, pri kateri učenci razvijajo sposobnosti mišljenja, 
predvidevanja in zbranosti. V sklopu interesne dejavnosti bodo učenci 
spoznali figure in njihovo premikanje po šahovnici ter osnovna pravila 
igre. Urili se bodo v iskanju raznolikih rešitev in zbranosti.  Učenci bodo 
med seboj igrali dvoboje in razvijali zdravo tekmovalnost.   

 

ŠAHOVSKI KROŽEK 2 

Mentor: Lea Florjanič Hace 

Razred: 5. – 9.  

Učenci bodo pri interesni dejavnosti šah razvijali sposobnosti mišljenja, 
predvidevanja in zbranosti. Naučili se bodo nekaj osnovnih otvoritev in 
matiranja z različnimi figurami. Prav tako bodo spoznali zapis potez, 
igro s šahovsko uro in igro proti računalniku na različnih stopnjah 
zahtevnosti. Urili se bodo v iskanju raznolikih rešitev in zbranosti. 
Učenci bodo med seboj igrali dvoboje in razvijali zdravo tekmovalnost.   

 

FINANČNO OPISMENJEVANJE 

Učiteljica: Mira Marinšek 

Razred: 7.–9. 

Cilj dejavnosti je učence seznaniti z osnovami gospodarnega upravljanja 
denarja, da postanejo finančno bolj pismeni in v končni fazi bolj 
samozavestni pri sprejemanju ustreznih finančnih odločitvah. 

Razmišljali in učili se bodo: 
• kako mesec preživeti z žepnino,  
• do 18. leta bi rad privarčeval za avto,  
• v kateri banki varčevati, da bo to zame najbolj ugodno,  



 
 

13 
 

Interesne dejavnosti na OŠ Domžale za šolsko leto 20/21 

• kateri poklic je zame najbolj primeren,  
• kako lahko pridobim štipendijo za študij v tujini,  
• s katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro,  
• kakšno zavarovanje je zame najprimernejše,  
• kako ločiti dobre dolgove od slabih,  
• zakaj ne potrebujem kreditne kartice,  
• kako odprem svoje podjetje (ideje) … 

 

DEBATNI KLUB 

Učiteljica: Mira Marinšek 

Razred: 6. – 9. 

Debata je organiziran način izmenjave mnenj o določeni temi. Razvijamo 
kritično mišljenje, iščemo nove razlage, primere, argumente, 
zagovarjamo, zavračamo, sodelujemo... Uči nas komunikacijskih veščin,  
dviguje samozavest, odkrivamo neizmerno moč besed, govorne taktike, 
prepričevanje publike... Naučimo se analize, raziskovanja, iskanja 
podatkov, analiziranje, zapisovanje, iskanje besed, ki imajo težo. Veščine 
debatiranja bomo razvijali tudi na taboru. 

 

PROSTOVOLJSTVO  

Učiteljica: Mira Marinšek 

Razred: 6. – 9. 

Prostovoljstvo je dejavnost, ki temelji na svobodni odločitvi 

posameznika. Izvaja se brez materialnih koristi v dobro drugih ali za 
skupno dobro. Prostovoljstvo temelji na pomoči:  sovrstnikom pri 
učenju, tujcem, ki prihajajo iz tujine, učencem s posebnimi potrebami, 
starejšim ljudem, zapuščenim živalim, pri urejanju in čiščenju okolja idr. 
Pri tem zasledujejo cilje kot so: pridobivanje novih znanj, spoznavajo 
drugačne kulture, izboljšajo položaj posameznika ali skupine, ki jo je 
družba postavljala na obrobje, prispevajo k boljšemu življenju 
posameznikov in celotne družbe. Tudi na naši šoli smo se letos odločili 
za projekt Prostovoljstvo, saj menimo, da lahko s prostovoljstvom 
dosežemo veliko več kot le vir pomoči za potrebe, ki jih morda ne 
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zmorejo pokrivati družina, institucije, država. Organizirano 
prostovoljstvo prinaša rešitve ter odgovore na številna vprašanja in 
težave, ki se vsakodnevno pojavljajo pri našem delu. V okviru 
prostovoljstva bomo delovali predvsem v skladu s smernicami našega 
vzgojnega načrta in medgeneracijskega sodelovanja. Prostovoljsko delo 
ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju 
solidarnosti, sočutja, skrbi za drugega, spoštovanju različnosti, 
medgeneracijskemu povezovanju in predvsem strpnosti.  

 

TEHNIKE KREATIVNEGA MIŠLJENJA 

Učiteljica: Mira Marinšek 

Razred: Nadarjeni in zainteresirani učenci od 5. - 9.  

 

Tehnike kreativnega mišljenja vključujejo več dejavnosti: 

Male sive celice za 7., 8. in 9. razred 

Kviz Male sive celice je namenjen osnovnošolcem, ki po uspešno 

opravljenih predtekmovanjih pokažejo svoje znanje še pred 

televizijskimi kamerami. V eni televizijski sezoni se pomeri 32 ekip iz 

različnih osnovnih šol. Šolska tekmovanja potekajo v prvi polovici 

septembra, dve najboljši ekipi se uvrstita na regijsko predtekmovanje.  

 

Šolo razmišljanja za 5. razred 

Šola razmišljanja poteka po programu CoRT 1 in CoRT 4 avtorja dr. 

Edwarda de Bona. CoRT je program, ki učence uči vseh spretnosti 

učinkovite uporabe lastne pameti za vsako šolsko, osebno ali družbeno 

situacijo ter jim pomaga, da veščino razmišljanja vadijo. 

 

Kreativno pisanje za 6., 7., 8. in 9. razred  

Mentorica: Mateja Mahnič ~zunanja sodelavka 
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Udeleženci se naučijo osnov kreativnega pisanja zgodb različnih žanrov, 

pri čemer si lahko žanr zgodbe izberejo po svojem okusu. Izbirajo lahko 

med fantazijskim, znanstvenofantastičnim, kriminalnim, ljubezenskim,  

naravopisnim  in drugimi žanri. Delavnice krativnega pisanja bodo 

izvedene na kretivnem vikendu 6. in 7. marca 2020. 

 

Na taboru bodo udeleženci osvojili:  

 metode pisanja individualne in skupne zgodbe,  

 pisanje zgodb na začetni stavek,  

 vadili dialoge 

 se seznanili z metodo igranja vlog. 

 se vživljali v junake 

 izvedli vaje za oblikovanje izvirnega stila  

 sestavljali nove besede in nove besedne zveze itd. 
 

Sinapsino delavnico za 2. in 3. triado 

Društvo SINAPSA v okviru Tedna možganov (mednarodna akcija 

posvečena možganom) vsako leto organizira delavnice o možganih za 

otroke. Na delavnicah skozi informativno-ustvarjalne igre udeleženci 

pobližje spoznajo procese, ki potekajo v možganih. Udeleženci potem 

izvedejo delavnico na šoli za skupino učencev 5. razreda. 

 

ASTROFOTOGRAFIJA 

Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 6. – 9. 

Učenci se naučijo postavljati vodene teleskope, delo s kamerami, 

fotoaparati. Naučijo se vodenja teleskopov in avtogudinga. Snemajo 

filme o Soncu, planetih in Luni, ki jih nato s pomočjo programov 

Registax in Photoshop zlepijo v eno sliko. S pomočjo prilagojenega 
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fotoaparat delajo nize fotografij globokega vesolja, ki jih potem s 

pomočjo programa Iris zlepijo v enega. Delo o potekalo samo na terenu. 

 

ASTROFIZIKA IN EKSPERIMENTI 

Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 6. – 9. 

Učenci bodo delali zanimive eksperimente iz fizike, ter iz njih računali 

različne podatke. Meritve in vaje bodo povezovali z naravnimi pojavi, ki 

jih bodo prav zaradi tega tudi bolje razumeli. Reševali bodo tudi 

nekatere »življenjske« naloge s tekmovanj za fiziko in astronomijo, v 

katerih se ukvarjamo s krvnim tlakom, gravitacijo Zemlje in Sonca, 

vzvodom in navorom (gugalnice), gibanjem satelitov itd. 

 

METEORJI IN BOLIDI 

Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 6.–9. 

Konec šolskega leta 2018/2019 smo dobili all sky kamero, ki se nahaja v 

šalovcih in fotografira utrinke. Avgusta 2019 pa smo postavili še 

specialno kamero za šibkejše utrinke, ki pokriva njihov let tja do 

Jadranskega morja. Usposobili jo bomo za delo od doma, da bodo učenci  

lahko zabeležili vse svetlejše meteorje-bolide, ki bodo padali na tla. 

Občasno, ko bodo meteorski roji, pa bomo postavili all sky kamero ( z 

zrcalom9tudi kje v naravi, kjer ni velikega svetlobnega onesnaženja. Iz 

dobljenih posnetkov bomo naredili montaže s pomočjo programov 

startrails in kakšne krajše filme. Za revijo Spika bomo pripravili članek. 

 

PRAKTIČNA ASTRONOMIJA 
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Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 7. - 9. 

Z nevodenim  teleskopom tipa Dobson bomo poskusili iskati svetlejše  

objekte na nebu: planete in Luno, hkrati bomo opazovali svetlejše 

satelite,. S pomočjo istega teleskopa bomo iskali tudi M objekte, ki je 

posebna vrsta urjenja prepoznavanja svetlih objektov iz globokega 

vesolja in ga imenujemo Messierjev maraton. Prav tako bomo naredili 

posebne časovne izračune za prelete satelitov, trajanje mrkov, prehode 

planetov preko Sončeve ploskve. 

 

PREŽIVETJE V NARAVI 

Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 5. – 9. 

Učenci se bodo za začetek učili, kako postaviti navaden šotor, nato pa še 

kako sestaviti v naravi improviziran šotor iz vej, stebel , slame… . Učili 

se bodo zdravilna zelišča, jih nabirali za čaj. Prav tako bodo  nabirali tudi 

divjo hrano : hmeljeve vršičke, regrat, koprivo, regačico, sladki koren, 

potrošnik... . Spoznali bodo tudi različne vrste užitnih gob, še posebej 

bodo opozorjeni pa bodo na strupene gobe. Naučili se bodo tudi kulture 

ravnanja z naravo. Naredili bodo naravne hladilnike – zemljanke. 

 

IZDELOVANJE ZELIŠČNIH PRIPRAVKOV IN KREM 

Učitelj: Béla Szomi Kralj 

Razred: 5. – 9. 

Ker smo že lani med letom bili pridni, nekateri pa tudi med počitnicami, 

imamo že zajetno število rastlin namočenih v oljčno olje in vse 

pripravljeno za izdelovanje različnih krem: ognjičeve, arnikine, 

kostanjeve, sivkine, smrekove, hermelikine…. Kreme bomo izdelali za 
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domačo uporabo in za prodajo na bazarju. Maja in junija pa bomo spet 

napolnili kozarce z zelišči in jih zalili z oljem. 

 

O SLADKORNI BOLEZNI (tekmovanje) 

Učiteljica: Urška Tavčar 

Razred: 6.-9. 

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. 
Šolsko tekmovanje bo oktobra 2020, naprej uvrščeni tekmovalci pa se 
bodo udeležili tudi državnega tekmovanja, novembra 2020. Interesna 
dejavnost bo potekala strnjeno do državnega tekmovanja v terminu, ki 
bo ustrezal prijavljenim učencem. 

 

 

KROŽEK O KONJIH 

Učiteljica: Daša Sojer 

Razred: 6.- 9.  

Konj, ta plemenita žival, ki je bila ena ključnih živali v razvoju naše 
družbe, je v večini razvitega sveta pozabljena. Pa vendar so konji ostali 
med nami. Pri krožku bomo spoznavali konje: učili se bomo o  pasmah, 
anatomiji, gospodarskem pomenu, skrbi zanje, zdravstvenem varstvu 
(veterini), športu, o konjih v svetu in drugih podobnih temah. Obiskali 
bomo katerega od okoliških rejcev konj ali konjeniški klub, kjer bomo 
konje oskrbovali in negovali ter se preizkusili v jahanju. Dejavnost je 
plačljiva (prevoz, jahanje), o čemer bodo starši obveščeni sproti pred 
vsako dejavnostjo. V kolikor bo interes učencev, bomo izvedli tudi 
ekskurzijo v Lipico. Dejavnosti na terenu se bodo izvajale v 
popoldanskem času. 

 

OBLIKA, BARVA IN PROSTOR 
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Učiteljica: Majda Rajnar Kralj (Monika Slemc) 

Razred: 5. - 6.  

 

MEPI 

Učitelji: Melita Langus, Nuška Tekavc, Gašper Kopitar, Tinkara S. 

Šerkezi 

Razred: 9.  

Dejavnost je namenjena devetošolcem, ki si želijo osebnih izzivov. Od 
njih se pričakuje prostovoljno dobrodelno delovanje, spoznavanje in 
urjenje v novih veščinah, športno rekreiranje in udeležba na pustolovski 
odpravi. Dejavnost poteka pod vodstvom MEPI mentorjev in voditeljev 
odprav, v sodelovanju z zunanjimi področnimi inštruktorji. 

 


