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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (ENGLISH READING BADGE), 4. in 5. razred  

Mentorica: Barbara Benčina 

Dejavnost angleška bralna značka bo potekala enkrat tedensko za učence 4. in 5. 

razreda od meseca novembra do vključno marca. 

Namen dejavnosti je spodbuditi učence k branju v tujem jeziku, razvijati 

samozavest za sporazumevanje v tujem jeziku ter hkrati k nadgrajevanju znanja 

angleščine. 

Učenci bodo na začetku dobili seznam knjig, ki jih morajo prebrati. Nato bodo 

naredili analizo knjige v skladu z vnaprej danimi navodili ter v slovenščini povedali 

obnovo knjige (podobno kot poteka bralna značka v slovenščini).  

Torej, če vas zanima branje knjižic v angleščini in reševanje zabavnih nalog v zvezi 

s prebranimi knjigami, se nam pridružite na prvem srečanju. 

Termin: petek, 7.30 – 8.15 (učilnica bo sporočena naknadno) 

Prvo srečanje bo:  prvi petek novembra 

 

 

 

   



 

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 nahrbtnik iz starih kavbojk in 

nekaj praktičnih daril za Županov bazar. 

termin: po dogovoru 

 

PRVA POMOČ za 3. – 5. razred 

Mentorica: Renata Brajer 

Učence bomo naučili, kako pomemben je pristop k poškodovanemu, klic na 

številko 112, jih naučili kakšen je položaj za nezavestnega in zakaj je ta položaj  

potreben. Spoznali bomo ukrepe za ravnanje v primeru hujših naravnih katastrof. 

Spoznali bomo kakšen je pomen prve pomoči ter kako se varno vključevati v 

promet.  S tem želimo prispevati k zmanjšanju števila poškodb in smrtnih 

primerov ter povečati varnost otrok kot samostojnih udeležencev v prometu.  

Termin: torek, 7.30 (učilnica kemije) 

 

 
 

MINI ODBOJKA 

mentorica: Gabrijela Marinko 

Vabljene so učenke 4. - 5. razredov. Skupaj bomo spoznavale in se urile v igri 

odbojke in njenih pravilih. Učenke bodo skozi leto osvajale, brusile in pilile vse  

elemente odbojke. Spoznale se bodo s pravili odbojke in tudi pravimi tekmami.  

Poudarek bo na ustvarjanju ekipnega duha. 

 

termin: sreda in četrtek (7.30 v veliki telovadnici), prvo srečanje prvo sredo 

v oktobru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPLEŠI IN UJEMI RITEM: 3. – 6. 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 elemente jazz baleta in hip-hopa, ob tem pa bomo prosto 
pot pustili tudi naši plesni domišljiji. 
 
Plesni krožek bo potekal v dveh starostnih skupinah, in sicer za učence 3. in 4. 
razreda ter učence 5. in 6. razreda. 
 
Učenci 3. in 4. razreda: sreda, 7.30–8.15 v Brezovi dvorani 
Učenci 5. in 6. razreda: petek, 7.30–8.15 v veliki telovadnici 
 

 
 
 

SOCIALNE IGRE  4. in 5. razred 

Mentorica: Mateja Gladek 

Hej, četrtošolci in petošolci, se vam zdi, da ste že prestari za igre? Pridite in 

dokazali bomo, da ni res. Igrali se bomo različne socialne igre, se spoznavali, 

povezovali in ... ne bo nam dolgčas. 

Termin: sreda ob 7.30, učilnica bo sporočena naknadno 

 

 
 

ŠOLSKI VRT            3. - 5. razred 
 
Mentorica: Goranka Žnidar Dečman 
 
Kdor ima rad rastline, je rad v naravi in rad raziskuje, bo na šolskem vrtu našel 
gredico za sebe. Celo leto se bomo pripravljali, da bo naš vrt lepo uspeval.  
Jeseni bomo pobirali plodove, jih shranjevali, pripravljali ozimnico, zbirali semena 
in pripravili vrt na pomlad.  
Pozimi bomo načrtovali naše delo pomladi, spoznavali  
bomo škodljivce na vrtu in kako se jih znebimo, pripravili bomo hotel za žuželke, 
kompostnik, oznake za gredice...  
Spomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili in  
poleti uživali v našem pridelku.  
Seveda se bomo ob tem neizmerno zabavali! 
 
termin: sreda, 7.30 (vpis 11. 9. 2019 na šolskem vrtu) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



PLANINSKE URICE   1.–5. razred 
 

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. Naša srečanja bodo potekala na šoli, enkrat mesečno pa se bomo 
odpravili na prave pohodniške izlete, ki jih organizira planinsko društvo Podpeč – 
Preserje. 
 
• Udeležba na Planinskih uricah, ki potekajo na šoli, je brezplačna. 
• Otroci, ki se bodo udeležili planinskih izletov, se morajo včlaniti v planinsko 

društvo; znesek letne članarine je 7 € in velja do konca januarja, nato jo je treba 
obnoviti. 

• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Termin: sreda, 14.45–15.30 (na 14 dni), učilnica bo sporočena naknadno 
 

 

VESELA ŠOLA                               4. – 6. razred  

Mentor: Matevž Kraševec 

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 2020, končali pa z državnim 
tekmovanjem aprila 2020. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 
− šolsko (11. marec 2020) 
− državno (8. april 2020) 
 
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: petek, 7.30 v učilnici B4 (4.c) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veselasola.net/


OTROŠKI PEVSKI ZBOR   3. – 5. razred 
 
Mentorica in zborovodkinja: Valentina Ugovšek 
 
Nas druži veselje do petja in nastopanja. Skupaj se bomo naučili nove pesmi, s 
katerimi bomo polepšali šolske prireditve in popestrili dogajanje na šoli. 
Letošnje leto bomo šolo 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, zaželen je obisk v obeh terminih.  
 
Termin: torek in četrtek, 7.30 - 8.15, učilnica C108 

 

 

S TAPKANJEM (EFT) NAD TREMO            3. - 5. razred 

Mentorica: Irena Sbil 

Prostor: učilnica ? (dobimo se pred tajništvom) 

Ali imaš tremo pred testom, ustnim ocenjevanjem, govornim nastopom? Te muči 

in »izdaja« potenje rok in zardevanje? Tapkanje je preprosta tehnika, ki ti 

pomaga lajšati različne neprijetne občutke. Zelo učinkovito ti lahko pomaga pri 

spopadanju s strahovi in tremo, npr. pred govornim nastopom, ter pri 

premagovanju vsakodnevnih zadreg. Pridruži se nam! Tapkali bomo v skupini. 

Termin: četrtek, 7.30 - 8.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

OŠ Brezovica vabi vse zainteresirane k vpisu v šahovski krožek. Poleg krožka bo 

na šoli v šolskem letu 2019/20 organiziranih 8 turnirjev v šahu, na katerih bodo 

učenci preverjali svoje na krožku pridobljeno šahovsko znanje. 

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). 

  



 

PETKI IN PETKE                    1. - 5. razred 

Krepimo socialne veščine 

Mentorica: Irena Božič 

Petki so krasni dnevi, ker so petke v soboto in nedeljo najboljša učiteljica. 😊  

Kako naj sošolki povem, da mi je všeč in učiteljici, da nimam domače naloge? Kako 

naj se izognem pretepu in dobim nazaj izgubljenega prijatelja? Kako naj preživim 

nastop pred razredom, ne da bi mi srce padlo v hlače? Kako naj začaram, da mi 

starši več ne bi težili in se ne bi rabil vsak dan samo učiti in delati domače naloge? 

Kako naj preprečim, da bi me sošolci zafrkavali? Kako naj pomagam sošolki, ki je 

nihče ne mara? Kako naj se znebim knedla v grlu in teme v srcu?  

V petek pred poukom se bomo igrali in eksperimentirali, da se bomo naučili poiskati 

odgovore na vsa zastavljena vprašanja... in lepše odkorakali v vikend in lažje 

prikorakali nazaj v šolo. 

 

Termin: petek, ob 7.30, najboljšo učilnico bomo še izbrali. 

Prvo srečanje bo 27. 9. 2019, prijavljene bom obvestila, kje. 

 

MISELNI ATLETI                          4. – 9. razred 
 
Mentor: Andreja Mudronja in Barbara Kavčnik Rogelj 
  
Dober spomin nam vedno pride prav. Tako doma, v šoli, v trgovini, skratka kjerkoli. 
Na zabaven in preprost način si ob raznih miselnih in didaktičnih igrah razvijamo 
in urimo spomin. 
Kdo si zapomni več naključnih imen, datumov, abstraktnih slik, kart, binarnih in 
naključnih števil ? 
Imamo rešitev za vas! Pridružite se nam na uradnih treningih, ki bodo potekali 
skozi vse šolsko leto. 
 
PREDVIDENI STROŠKI ZA UČENCE: 5 € 
  
Termin: SREDA, 7.30 – 8.15, učilnica C109 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLEKLJANJE           3. – 5. razred  

Mentorica: Geli 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. Poleg klekljev, na katere je navit sukanec, 
potrebujemo pri klekljanju še blazino(bulo) položeno v košaro, na katero je z 
bucikami pripet vzorec ali papirc. Pri delu se uporablja tudi majhna kvačka.  
Pri krožku bomo izdelovali: balonček, miško, kamelo, kužka, pando…. 
 
Termin: naša srečanja bodo potekala na preduri vsak petek.  
Začnemo 4. 10. ob 7.30 uri v učilnici C113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programiranje z bloki v SCRATCH-u 
  
Mentor: Borut Jurčič Zlobec 

 
Osnove programiranja v  jeziku SCRATCH.  
Koordinatni sistemi, sprehajanje in risanje po odru (Želvja grafika). 
Dialogi med figuricami (sprites). 
Preproste igrice (zaznavanje dotikov). 
Osnove programiranja, ponavljanje odločanje rekurzija itd.  
Seznami,  slovarji, pripomočki za učenje jezikov in matematike. 
Geometrija. 
 
Naše delo v preteklem letu  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/Scratch.html 
 
Delo z napravico Microbit.  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/microbit-2018.html 
 
 
Programiranje v jeziku Python. 
 
Osnovni ukazi, spremenljivke, funkcije, zanke odločanja, iteracije in rekurzije.  
V začetku bo pouk temeljil na želvji grafiki in bomo ponavljali tisto, kar smo se  
naučili pri delu z jezikom SCRATCH. 
Več o našem dosedanjem delu najdete na strani  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/Python_vaje.html 
 
Delo z napravico Microbit. Navodila so v dokumentu. 
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/microbit/microbit-
python.pdf 
 
Termin: po pouku, po dogovoru 

 

CODE 
 
Mentor: David Karlaš 

 
Programiranje z bloki za najmlajše. 
Podrobnosti najdete na strani  
http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/borut/scratch/code-2018.html 
 
Termin: po pouku, po dogovoru 
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