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6. – 9. RAZRED 



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, 2 10. 2017 v učilnici nasproti knjižnice 
(D5). 
 
KEMIJSKI KROŽEK  
7. – 9. razred  
 
Mentorica: Marija Premrl 
 
Seznanili se bomo z osnovami varnega dela v laboratoriju. Spoznali 
laboratorijski pribor in oznake za nevarne snovi. Varno izvajali eksperimente in 
se naučili pravilno brati navodila za eksperimente. Izdelali bi darila za rojstne 
dni,  novo leto… (svečke, kopalne soli, kopalne bombice).  Seznanili bi se z 
izdelavo naravne kozmetike (mazila za ustnice, mazila za roke, naravna mila…) 
Termin: četrtek, 7.30 – 8.15 
Naše prvo srečanje bo: prvi četrtek v oktobru 
 



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. Ogledali si bomo urgentni 
center na Vrhniki . Udeleževali se bomo izobraževanj na OZRK Ljubljana. 
Udeležili bi se lokalnega in morda tudi regijskega preverjanja usposobljenosti 
osnovnošolskih  ekip prve pomoči. 
V maju se bomo udeležili nagradnega izleta za vse člane krožka v organizaciji 
OZRK Ljubljana. 
 
Termin: ponedeljek od 13.50 – 14.35 (po koncu razrednih ur) v učilnici D7 
Naše prvo srečanje bo: prvi ponedeljek v oktobru 
 
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 za 
tekmovanje iz zgodovine na  ZRSŠ. Upamo , da nas čaka zanimiva tema v 
šolskem letu 2017/18. 
Termin:četrtek, 7.30 – 8.15 
Naše prvo srečanje bo: prvi četrtek v oktobru 
 
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: torek, 14.00 – 14.45 
Naše prvo srečanje bo: prvi torek v oktobru 



VESELA ŠOLA 
7. – 9. razred 
 
Mentorica: Marija Lavrič 
 
Tudi v šolskem letu 2017 / 2018 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 ovrednotita s točkami, ki jih potrebujejo ob 
vpisu na srednjo šolo. 
Vesele počitnice, jeseni pa se srečamo na krožku iz Vesele šole! 
 
Termin: torek, 7.30 – 8.15. C115 
Naše prvo srečanje bo: prvi torek v oktobru 
 
VESELA ŠOLA  
6. razred 
 
Mentorica: Teodora Edita Jesih 
 
Si radoveden-a, vedoželjen-a in te zanimajo različne vsebine s področja 
naravoslovja, družboslovja, tehnike, izumov, športa, matematičnih in 
jezikovnih zank ter logičnih nalog? Pridruži se veselošolkam in veselošolcem in 
tekmuj v znanju. 
 
Natančen in dokončen seznam tem bo objavljen na spletnih straneh Vesele 
šole do konca septembra 2017. 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 2017, končali pa z državnim 
tekmovanjem aprila 2018. V uvodnem delu zbiramo prijave učencev za 
tekmovanje, ki bo potekalo v dveh etapah: 
− šolsko (marec 2018) 
− državno (april 2018) 
 



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: četrtek, 7.30 v učilnici B4 (3. C razred) 
Naše prvo srečanje bo prvi četrtek v oktobru 
 
TONSKA TEHNIKA  
8. – 9. razred 
Mentor: Gregor Kraševec 
 
Se želite naučiti osnove tonske tehnike: delo z mešalno mizo, mikrofoni, 
zvočniki in ostalo opremo, snemanje, predvajanje in obdelava zvoka z 
računalnikom, ozvočevanje prireditev, itd. Vse to bomo skozi šolsko leto 
spoznavali in se učili s pomočjo tehnične opreme v Brezovi dvorani. Za 
zaključek si bomo ogledali kulturno dvorano društva Janez Jalen v Notranjih 
Goricah in „v živo“ snemali bobne. 
 
Termin: petek ob 13.00 v Brezovi dvorani 
Naše prvo srečanje bo v petek,  
 
DRAMSKI KROŽEK  
5. – 7. razred 
 
Mentorica: Marjeta Leskovec 
 
Dramski krožek poteka na naši šoli že nekaj let. Naš glavni namen je, da se ob 
igranju sproščamo in zabavamo. Jeseni začnemo z  različnimi igrami, ki so 
namenjene sproščanju in domiselnemu vživljanju v različne vloge, nadaljujemo 
z vajami za improvizacijo in raznimi ustvarjalnimi igrami, katerih namen je bil 
izgubiti strah pred nastopanjem. Potem pa izberemo igro, ki jo naštudiramo do 
pomladi. Prvič z njo nastopimo na Nagajivem odru, ki se odvija na naši šoli, 
nato jo zaigramo še nekajkrat.  
Vljudno vabim vse, ki vas nastopanje veseli in ki ste pripravljeni redno hoditi 
na vaje in sodelovati pri nastajanju predstave. 
Termin: četrtek, 14.00 – 15.30 v Brezovi dvorani  
Naše prvo srečanje bo prvi četrtek v oktobru 
 

http://www.veselasola.net/


ŠOLSKI EKO VRT  
2. – 4. r, 5. - 7. r in 8. - 9. razred  
 
Mentorica: Katja Polanc, Marjeta Cvetko in Goranka Dečman Žnidar 
 
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...  
Pomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili in  
poleti uživali v našem pridelku.  
Seveda se bomo ob tem neizmerno zabavali! 
 
Termin: četrtek, 7.30 v učilnici 3. d in po skupinah na vrtu 
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 
Naše prvo srečanje bo prvi ponedeljek v oktobru 



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 dvakrat tedensko po 90minut.  
Pridruži se nam, ne bo ti žal.  
 
Termin: sreda, 14.00 – 15.30, petek, 13.30 – 15.00 (balon) 
 
MALA ODBOJKA DEKLICE 
5. - 6. razred 
 
Mentorica: Alenka Kos 
 
Naše odbojkarice že vrsto let dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih. Če  
se želiš tudi ti naučiti osnov tega športa oz. že osvojeno znanje nadgraditi, te 
vabimo, da se nam pridružiš na treningih. Torej veliko se bomo žogali in igrali, 
na koncu nas pa čaka še tekmovanje v mali odbojki. 
Pridruži se nam, ne bo ti žal. 
 
Termin: četrtek, 13.30 – 15.00 (balon) 
 
ATLETIKA 
5 - 7. razred 
 
Mentorica: Renata Brajer 
 
Atletika-kraljica športa vas lepo vabi, da se pridružite našim uram ID, ki bodo 
potekala 1x tedensko po eno uro oz. strnjeno pred atletskimi tekmovanji. 
Naučili se bomo pravilne tehnike teka, skokov v daljini in višino, različnih 
metov in vaj za splošno kondicijsko pripravljenost. V vsakem šolskem letu se 
udeležimo različnih atletskih tekmovanj (tek trojk, Ljubljanski maraton, 
pokljuški maraton atletika-ekipno, atletika- posamično tekmovanje, troboj,..). 
V ta termin bomo vključili tudi priprave na ostala športna tekmovanja, ki se jih 
bomo udeležili v prihodnjem šolskem letu (gimnastika, odbojka, košarka-
uigravanje ekip) 



Lepo vabljeni, da se nam pridružite. 
 
Termin: sreda, 14.00 – 14.45,  
Naše prvo srečanje bo:prva sreda v oktobru  
 
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 
Naše prvo srečanje bo:prva sreda v oktobru 
 
PROSTOVOLJSTVO NA OŠ BREZOVICA 
6. – 9. Razred 
 
Mentorice: Darja Jakomin, Klaudija Pahor, Barbara Žalar Černe 
 
Tudi v šolskem letu 2016/2017 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 mesečno, lahko pa tudi večkrat oziroma po dogovoru.  
Učenci prostovoljci se enkrat tedensko sestanejo z mentoricami, kjer se 
dogovorijo o prostovoljskih akcijah. 
Sodelujemo z Slovensko filantropijo in se v mesecu maju udeležimo Veselega 
dneva prostovoljstva. 
Vabljeni vsi, ki želite aktivno graditi odnose in jih spreminjati na bolje. 
 
Termin: torek, 7.30 oz. po dogovoru z učenci 
 



MEDRAZREDNA TEKMOVANJA 
6. - 9. razred 
 
Mentorica: Brajer Renata 
 
Različna športna tekmovanja za naše učence so se že dobro prijela, zato 
naslednje leto uvajamo tudi tekmovanja za dekleta. Fantje bodo tekmovali v 
nogometu, odbojki, namiznem tenisu in badmintonu. Dekleta pa se bodo 
merila v odbojki, med dvema ognjema in badmintonu. Tekmovanja bodo štela 
tudi za najbolj športni razred in najboljšega športnika in športnico.  
 
Termin: ponedeljek (7.30 – 8.15) oz. po dogovoru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPROSTI_SE    
6. – 9. razred  
 
Mentorici: Ana Senegačnik Kurnik, Goranka Žnidar Dečman 
 
'Včasih me kaj tako razjezi, da naredim neumnost. Včasih me kaj tako skrbi, 
da ne morem spati. Včasih me nekaj tišči, vem, da ni čevelj, pa ne vem kaj je. 
Včasih me je tako strah, da vse pozabim. Včasih se svet prehitro vrti.' ….Če se 
tudi tebi dogajajo take in podobne stvari (ni pa pogoj), se nam pridruži. Naučili 
se bomo, kako prepoznati svoja čustva, jih obvladovati, se sprostiti in umiriti. S 
preprostimi vajami, ki te jih bomo naučile, bo tvoje šolsko leto bolj umirjeno in 
lažje se boš spopadal z učenjem in drugimi aktivnostmi. Spoznal se boš s 
tehnikami EFT (Tapkanje), Bars tehniko sproščanja, BrainGym vajami za 
možgane, jogo, masažo in tehnikami dihanja. 
Zanimivo…zabavno…družabno…igrivo….aktivno… 
 
Termin: torek, 7.30, Brezova dvorana 
Naše prvo srečanje bo prvi torek v oktobru 



MPZ 
6. – 9. razred 
 
Mentorica: Sonja Sojer 
 
Z MPZ se želimo predstaviti na Regijskem tekmovanju, in državnem srečanju 
mladinskih zborov BUM, v juniju 2017 v Mariboru. 
Termin: torek in četrtek, 14.00 – 15.30, učilnica C108 
 
FILMSKI KROŽEK  
6. – 9. razred  
 
Mentorica: Andreja Dobnikar 
 
Ali kdaj razmišljate, da bi zaigrali v filmu, posneli dober video ali »naredili« 
risanko? 
Če ste na vsa navedena vprašanja (ali morda tudi le na eno od njih) odgovorili 
z DA, pridite k filmskemu krožku. 
 
Naučili se bomo pisati scenarije, uporabljati kamero in montirati posnetke ter 
seveda še veliko drugega … 
 
Termin (kdaj in kje):  
 
Termin: Na terenu po dogovoru in prilagojeno vremenskim razmeram za 
snemanje. 
Decembra pa si bomo ogledali film na velikem platnu v Koloseju. (Strošek 
prevoza v Ljubljano in vstopnica.) 
 

 
 
 
 

MLADI IN DENAR          
6. – 9. razred 
  
Mentorici: Manja Martinuč, Barbara Benčina 
  
Zakaj imajo nekateri več denarja kot drugi? Kako povečam svoje prihranke? Ali 
z zadetkom pri igrah na srečo res obogatim? Ali lahko z delom, ki ga rad 
opravljam, pridem do velikih vsot denarja? Kako naj izberem svoj sanjski 
poklic? 



Na ta velika vprašanja bomo iskali odgovore pri krožku Mladi in denar. Finance 
so del našega vsakdana, zato je prav, da se o tem poučimo dovolj zgodaj. 
Pripravimo se na prihodnost, saj iz malega zraste veliko. Vabljeni. 
  
Termin: sreda, 14.00 – 14.45 
Naše prvo srečanje bo prvo sredo v oktobru. 
 
DEBATA 
6. – 9. Razred 
 
Mentor: Irena Božič 
 
Komu je namenjena? 
Krožek je namenjen zainteresiranim učencem predmetne stopnje, ki radi 
razmišljajo, filozofirajo, debatirajo in bi se želeli o človeških in družbenih 
problemih in njihovih rešitvah pogovarjati v skupini podobnih vrstnikov, čeprav 
se jim včasih zazdi nujno, da bi lahko svet v trenutku spremenili kar s 
čarovnijo svojih najboljših idej. 
 
Kdaj in kje se bo dogajala? 
Srečevali se bomo enkrat tedensko za eno uro, najverjetneje v času po 
pouku v kabinetu mentorice Irene Božič. 
 
Opis dejavnosti: 
Na krožku bomo razmišljali in debatirali o malih in velikih temah, izpostavljali 
male in velike probleme in poskušali najti male in velike rešitve. Oblikovali in 
predstavljali bomo svoje argumente, ki bodo podpirali naša mnenja o danih 
temah in se preizkusili v soočenju argumentov za in proti ob upoštevanju 
debatnih pravil. Iskali bomo obstoječe in še neobstoječe rešitve. Če si bomo to 
zaželeli, se bomo pomerili tudi na kakšnem debatnem tekmovanju.  
Ko z debato ne bomo mogli več naprej, bomo stopili korak nazaj in se poigrali 
na improvizacijskem odru ali v kakšni drugi socialni igri, ki nam bo povrnila 
zalet za nov skok v neznano.  
Če bomo teoretično našli kakšno imenitno rešitev, se jo bomo potrudili tudi 
praktično udejanjiti. 
 
Termin: Ponedeljek, 13.50 v D4 
Naše prvo srečanje bo prvi ponedeljek v oktobru 
 



SCRATCH 
5. – 9. Razred 
 
Mentor: Borut Jurčič Zlobec 
 
Programska jezika, ki bi se jih učili sta Scratch in Python za posameznike, ki  
se želijo naučiti kaj več.  
Z učenci bi se pripravljali za tekmovanje v računalništvu za osnovne šole  
v programskih jezikih Python in Scrath. 
 
Program za Scratch: 
1. Spoznavanje s koordinatnim sistemom. 
2. Gibanje po odru.  
3. Zaznavanje okolice 
4. Svincniki in barve  
5. Ponavljanje  
6. Reekurzija, risanje dreves in fraktalov. 
 
Termin: torek, 7.30 ali torek ob 14.00 

 
»ENGLISH DRAMA CLUB« 
5. – 7. Razred 
 
Mentor: Irena Sbil 
 
KDAJ: predura, po dogovoru (glede na urnik prijavljenih učencev) 
 
Kratek opis dejavnosti: 
V okviru te interesne dejavnosti učenci pridobivajo in utrjujejo svoje 
kompetence za samostojno izražanje v angleščini. Hkrati pridobivajo na 
govorni samozavesti  in urijo retorične spretnosti. Poudarek je na delu z 
izbranim besedilom (verbalna in neverbalna interpretacija), s ciljem, da se 
besedilo uprizori in pri tem vključi še vse ostale odrske elemente. Iz izbora 
besedil skupaj z učenci izberemo tisto, na katerem bomo poglobljeno delali in 
ga postoma pretvorili v bralno uprizoritev, s končnim ciljem postavitve na 
oder. Del dejavnosti je namenjen sproščanju in pripravi na javno nastopanje. 
 
Termin: četrtek, 7.30 v C108 (glasbena učilnica) 
Naše prvo srečanje bo prvi četrtek v oktobru 
 
 



PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 
8. – 9. Razred 
 
Mentor: Barbara Muhič 
 
KDAJ: predura, po dogovoru (glede na urnik prijavljenih učencev) 
 
Kratek opis dejavnosti: 
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: Petek, 7.30 v C115 
Naše prvo srečanje prvi petek v oktobru 
 
RECIKLIRAMO STARA OBLAČILA  
4. – 9. Razred 
 
Mentor: 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. 
Termin: sreda, 7.30 oz.  po dogovoru (glede na urnik prijavljenih učencev) 
 
 
KLEKLANJE 
2. – 6. razred 
 
Mentor: Katja Polanc 
 
Kratek opis dejavnosti: 
Na krožku boš spoznal/a pripomočke za kleklanje, naučil/a se boš osnovnega 
načina kleklanja in izdelal/a čipke po svoji izbiri. Lahko si boš sam/a izdelal/a 
nakit.  



Vabljeni vsi od 2-6. razreda.  
Ugotovil/a boš, da kleklanje ni zahtevno temveč zabavno in ustvarjalno delo. 
Potreboval/a boš svoj komplet za kleklanje (bula, klekeljni-6.parov, kvačka, 
bucike). 
Predvideni stroški:  
stroški za sukanec, vzorčke, dodatke za nakit – približno 10 eur 
Termin: sreda, 7.30 – 8.15  
Naše prvo srečanje prvi torek v oktobru 



Spoštovani učenci in starši! 
 

V tej knjižici so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v 
letošnjem šolskem letu. Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da 
izbirate premišljeno. Bodite pozorni tudi na morebitno (terminsko) 
prekrivanje izbranih dejavnosti. 
 
Priporočamo, da otrok obiskuje največ tri. 
 
 
Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, j ih ne bomo 
izvajali. 
 
Učenci se prijavite mentorjem dejavnosti od 4. do 15. septembra. Po 
tem datumu se bodo določile interesne dejavnosti, ki se bodo dejansko 
izvajale (dovolj prijavljenih učencev). 
 
Dejavnosti, ki se bodo izvajale v tem šolskem letu, bodo objavljene na 
spletni strani šole. 


