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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. 
OŠ Brezovica vabi vse zainteresirane k vpisu v šahovski krožek. Poleg krožka bo na šoli v šolskem letu 
2015/16 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 v ponedeljek, 30. 9. 2019 v učilnici nasproti knjižnice (D5). 
 

  



KEMIJSKI KROŽEK 

7. – 9. razred 
  
Mentorica: Marija Premrl  

Pri kemijskem krožku se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove  znanstvenega, 
kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso. 

Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega 
eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na 
osnovi opazovanj in eksperimentiranja. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s 
snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem 
laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela. 
Ugotovijo, da spoznanja lahko uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju in si izdelajo uporabne snovi 
(sveče, mila, kopalne kroglice…)  
 
Termin: ČETRTEK, 7.30 – 8.15 v D7 

 

 
 



 

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: PONEDELJEK, po razredni uri v D7 
 

 



 

ZGODOVINSKI KROŽEK  - priprava na tekmovanje iz zgodovine 

8. - 9. razred 
  
Mentorica: Simona Susman 
  
Namenjen je učencem 8. in 9. razreda. Obravnavamo temo, ki jo predpišejo na  ZRSŠ.  V šolskem letu 
2019/20 bo Prazgodovina na Slovenskem. 
  
Termin: ČETRTEK, 7.30 – 8.15 v C108 

 

 
 

 
 
 



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: po dogovoru z učenci 
 

 
 



 

VESELA ŠOLA 

7. – 9. razred 
  
Mentorica: Marija Lavrič 
  
Tudi v šolskem letu 2019/ 2020 se bomo srečevali pri krožku Vesele šole. 
 

»Veselošolske« teme bomo pregledovali enkrat na teden v prilogah revije PIL in na spletnih straneh Vesele 
šole. 
Vsebine so iz različnih področij: geografije, biologije, zgodovine, glasbe, slovenščine, angleščine, logike, 
fizike, kemije. . . Teme so zanimive, ob njih si širimo znanje in razgledanost. 
 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolski in državni. 
Na šolskem tekmovanju lahko učenci dosežejo bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje, na 
državnem pa srebrno in zlato priznanje. Devetošolcem se obe priznanji državnega tekmovanja ovrednotita 
s točkami, ki jih potrebujejo ob vpisu na srednjo šolo. 
 

Šolsko tekmovanje bo 11. 3. 2020. 
Državno tekmovanje pa 8. 4. 2020. 
 

Termin: TOREK, 7.30 – 8.15 v C115 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MISELNI ATLETI 

4. – 9. razred 
  
Mentorici: 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 

 
 
 
 



ŠOLSKI EKO VRT 

5. - 9. razred 
  
Mentorica: Marjeta Cvetko 
  
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:  
Prvo srečanje bo po dogovoru z učiteljicami 

 

     



             

BADMINTON IN NAMIZNI TENIS 

5. – 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 
 

 

 

 

ODBOJKA DEKLICE 

7. - 9. razred 
  
Mentorica: Alenka Kos 
  
Naše odbojkarice že vrsto let dosegajo zelo dobre rezultate na tekmovanjih, če želiš biti del ekipe in 
hkrati nadgraditi osnovno znanje tehničnih elementov odbojke se nam pridruži.  Poleg tega bomo 
razvijali tudi motorične sposobnosti (koordinacija, hitrost, moč,...), udeležili se bomo  nekaj tekmovanj 
(odbojka na mivki, velika odbojka – medobčinsko, področno tekmovanje). 
Vadili bomo enkrat tedensko po 90minut. 
Pridruži se nam, ne bo ti žal. 
  
Termin: TOREK, 13. 50 – 15. 15 (balon)  



 

PROSTOVOLJSTVO NA OŠ BREZOVICA  
6. – 9. razred 
  
Mentorici: Klaudija Pahor, Barbara Žaler Černe 
  
Tudi v šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali interesno dejavnost PROSTOVOLJSTVO, s katero 
povečujemo pripadnost, povezanost in sodelovanje med učenci naše šole. 
Prostovoljci so lahko učenci od 6. do  9. razreda. Organizirali in izvajali bodo družabne igre za učence nižjih 
razredov, po potrebi bodo nudili tudi učno pomoč v oddelkih podaljšanega bivanja. Dejavnost bodo izvajali 
po pouku enkrat tedensko oziroma po dogovoru. 
Učenci prostovoljci se na 14 dni sestanejo z mentoricama, kjer se spoznavajo, se sproščajo, organizirajo in 
dogovarjajo o prostovoljskih akcijah, o medvrstniški pomoči. Aktivno bomo sodelovali tudi v Centru 
starejših NG in koordinirali dobrodelni projekt v okviru celotne šole.  
Vabljeni vsi, ki želite aktivno graditi odnose in jih spremeniti na bolje. 
  
Termin: PETEK, 7.30 oz. po dogovoru z učenci 
 

 
 



 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
 
6. – 9. razred  
  
Mentorica in zborovodkinja: Valentina Ugovšek 

Mladinski pevski zbor bo s svojim petjem sodeloval na šolskih prireditvah in dogodkih, predstavili se 
bomo na območni reviji JSKD in se skupaj udeležili državnega srečanja mladinskih pevskih zborov - 
zborovski BUM. Pevske vaje bodo potekale 3x tedensko, pevci izberejo ponedeljkov ali torkov termin, 
udeležba na sredini pevski vaji pa je zaželena za vse pevce in pevke.  
 

Termin:  
- PONEDELJEK, 7. šolska ura (13.55–14.40), 
- TOREK, 6. šolska ura (13.05–13.50), 
- SREDA, 7. in 8. šolska ura (13.55 – 15.30), učilnica C108. 

 
 



SVET MED VRSTICAMI  
  
6. – 9. razred  
   
Mentorica: Irena Božič  
   
Bodimo sprememba, ki si jo želimo videti v svetu.   
 

Zakaj in kako smo povezani s plavajočim otokom plastike v Tihem oceanu in kaj lahko storimo, da med 
vožnjo s kolesom v šolo ne bi opazovali vreč smeti v zeleni podrasti. Kaj pomeni pravična trgovina, 
zero waste in second hand shop, zakaj mladi po svetu protestirajo in mi (še) ne. 
 

Druženje za vse, ki kdaj opazujejo svet in si ga želijo spremeniti na bolje. Imeli bomo dovolj časa in 
prostora za spoznavanje in debatiranje o ekoloških in družbenih temah, poleg tega pa bomo poskušali 
izvesti tudi kakšno akcijo, ki bo kaj spremenila na bolje.   
   
Termin: PONEDELJEK ALI PETEK, 14.00, D4 - kabinet mentorice Irene Božič (kasneje ena 

večja učilnica in širni svet okoli šole😉)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

7.– 9. razred 
  
Mentor: Barbara Muhič 
  
Ti geografija ni tuja? 
Želiš izvedeti več in postati geograf tudi v praksi? 
Potem si na pravi poti, pridruži se nam. 
 

Ponudba geografskega krožka je naslednja: 
- vse o kartah in še več 
- osnove orientacije 
- potopisna predavanja 
- aktualne ekološke teme 
- priprave na geografsko tekmovanje 
  
Termin: Naše srečanje bo potekalo na preduri vsako sredo, in sicer začnemo 11.9. ob 7.30 
uri v učilnici geografije. 
 



 

PEN-PAL CLUB – DRUŠTVO DOPISOVALCEV 
7. – 9. razred 
 
Mentorica: Marjana Hvalec 
 
Če želiš praktično uporabljati angleški jezik in hkrati spoznati sovrstnike iz različnih delov sveta, se 
pridruži angleškemu društvu dopisovalcev, kjer bomo preko pisem, elektronske pošte ali socialnih 
medijev komunicirali z vrstniki širom sveta. 
 
Termin: od začetka oktobra do konca aprila vsakih 14 dni ob petkih, predura, v učilnici 
C203. Prvo srečanje bo v petek, 4. 10. 2019. 
 



RECIKLIRAMO STARA OBLAČILA 

4. – 9. razred 
  
Mentorica: Ana Novak Velkavrh 
  
Kratek opis dejavnosti: 
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. V tem šolskem letu bomo izdelali nahrbtnik in priročna darila za Županov bazar. 
  
Termin: po dogovoru (glede na urnik prijavljenih učencev). 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MODROZELENI 

 
7. – 9. razred 
  
Mentorica: Barbka Klenovšek 
  
Skozi razne zanimive in dinamične igre, pogovore in druge, tudi zabavne, dejavnosti (glasba, film, itd.) 
bomo spoznavali sebe, razmišljali o naši povezanosti z drugimi in z okoljem, v katerem živimo. Kritično 
bomo pogledali in raziskovali, kaj se dogaja s svetom, z družbo, z naravo (npr. kdo sem jaz, kaj je 
pravo prijateljstvo, zakaj lahko kupujemo (tudi) zelo poceni oblačila in hrano, koliko vode porabimo za 
izdelavo ene plastenke,  koliko zdrave zemlje še imamo, itd.) in kaj lahko sami storimo za boljše 
medsebojne odnose, bolj pravično družbo in bolj zdravo okolje. 
  
Torej zakaj modrozeleni? To je zdaj vprašanje, na katerega bomo nizali odgovore na uvodnem 
srečanju zadnji teden v septembru. 
  
Termin: SREDA, 7. ura 

Število ur: 1x na teden 
 

 
 

 
 



 

FOTOGRAFSKI KROŽEK 

6. – 9. razred. 
  
Mentorica: Urša Krvina 
  
Če rad fotografiraš, se pridruži fotografskemu krožku. Naučili se bomo osnov digitalne fotografije, 
spoznali programe za obdelovanje fotografij, slikali šolske prireditve in dneve dejavnosti, sodelovali na 
natečajih … Ob zaključku leta bomo pripravili razstavo najboljših fotografij. 
  
Termin: Naše prvo srečanje bo 3. 10. ob 13:05 v učilnici C7. 
 

 

  
  
 
 
 
 
 



KLEKLJANJE   
 
6. – 9. 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 vsak ČETRTEK, 7. uro (ob 13.50) v učilnici C113. 
 

 

 



 

POPOTNIKI  Z NAHRBTNIKOM (BACKPACKER - PEŠ, S KOLESI ALI SUPI)) PO SLOVENIJI 
 
7. – 9. razred 
  
Mentorica: Gabrijela Marinko 
  
Nahrbtnik na rame, torbo na kolo ali pa na sup, kakšen vodnik ali pa vsaj zemljevid v roke in pot pod noge. 
Skupaj bi planirali, se pripravili in se v štirih vikendih v letu odpravili na POT po Sloveniji. Uporabljali bi 
javna prevozna sredstva, kolo, sup in lastno iznajdljivost. 
Strošek na poti je cena javnega prevoza in prispevek za nočitev, če bo dvodnevno popotovanje. 
  
SREČNO POT POPOTNIK! 
  
TERMIN: ČETRTEK, 13.30 oz. enkrat mesečno po dogovoru srečanje za planiranje poti. Štiri 
vikende v šolskem letu pa izpeljemo popotovanje. Prvo srečanje v četrtek, 26. 9. 2019, v 
telovadnici. 
 

 
  



Programiranje z bloki v SCRATCH.  
 
6. – 9. razred  
 
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 dogovoru, po pouku 
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