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

Mentorica: Barbara Benčina 

Dejavnost angleška bralna značka bo potekala enkrat na mesec za učence 4. in 

5. razreda. Natančne datume dobite na prvem srečanju. 

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 leta 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: sreda, 14.45 – 15.30 (učilnica bo sporočena naknadno) 

Prvo srečanje bo:  prvo sredo v oktobru 

 

 

 

 »ENGLISH DRAMA CLUB« 

Mentorica: Irena Sbil 

Kdo: Dejavnost je namenjena učencem 5., 6. in 7. razreda.  

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: predura, četrtek, 7.30 v C108 

Prvo srečanje bo: 

 

  



MINI TEATER za učence 3. razredov 

Mentorica: Mateja Orthaber 

Člane dramskega krožka povezuje veselje do gledališke umetnosti in odrskih 

desk. 

Ob dramskem izražanju bomo razvijali samozavest, sodelovanje, medrazredno 
druženje in na nastopih premagovali tremo. Predvsem se bomo ukvarjali z igro 
vlog in se vživljali v druge osebe. Veliko bomo peli, plesali, igrali na instrumente, 
izdelovali sceno in kostume. Naučeno bomo pokazali na prireditvah. 

Termin: torek, 15.05 – 15.50 v Brezovi dvorani 

Prostor: Brezova dvorana 

 

 

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 ste pripravljeni redno hoditi na 

vaje in sodelovati pri nastajanju predstave. 

Predvideni stroški: udeležba na Festivalu gledaliških sanj 100 eur + prevoz, če 

bomo izbrani za regijski nivo tudi prevoz do kraja izvajanja; morda še kakšna 
malenkost za kostume. 

termin: četrtek, 14.00 – 15.30, Brezova dvorana 

                            

GIBALNICE   1. razred 

Mentorica: Mojca Pišljar 

Program je zasnovan na osnovi razvoja osnovnih motoričnih sposobnosti otrok. 

Otroci so: redno športno aktivni vsak teden, se  zabavajo, sproščajo in aktivno 

družijo s sovrstniki, so aktivni preko različnih športnih pripomočkov.  

Ohranite energijo, ostanite zdravi, poskočni in čili. S telovadbo poskrbite za 

gibčno telo. 

ZATO: OMOGOČITE SVOJEMU OTROKU, DA BO ZGODAJ SPOZNAL, KAKO 

POMEMBNO JE GIBANJE ZA ŽIVLJENJE.   

termini: četrtek, 7.30 v mali telovadnici 



 

1, 2, 3, ROLAMO MI VSI   1. razred 

Mentorica: Mojca Pišljar 

Tečaj rolanja je namenjen UČENJU in izpopolnjevanju rolanja otrok od 5. leta 
naprej in z uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov (poligoni, talnih oznak, 
ostalih rekvizitov). Vadba poteka  homogenih skupinah, prilagojena glede na 
starost in predznanje otrok, kar jim omogoča najhitrejše napredovanje.  

Cilji: učenje osnov in zahtevnejših prvin rolanja, razvoj ravnotežja, prilagajanje na 
hitrost, seznanjanje s pravilno uporabo zaščitne opreme, seznanjanje z varnim 
načinom rolanja na različnih območjih, postaviti temelje za vrednotenje športa 
nasploh, spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v skupini. 
 
Vsi vadeči potrebujejo opremo za rolanje: rolarje, čelado, ščitnike za zapestje, 
komolce in kolena. Uporaba zaščitne opreme je obvezna! 

 

Termini:  

jesenski čas: po dogovoru (ploščad pred šolo) 

spomladanski čas: po dogovoru (ploščad pred šolo) 

 

 

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. 

termin: sreda, 7.30 

 

SCRATCH IN PYTHON    4. – 9. razred 

mentor: Borut Jurčič Zlobec 

Učenci se bodo učili osnov programiranja v Scratchu in Pythonu. 

termin: bo sporočen naknadno 

  



 

 

ODBOJKA (mini odbojka, dečki)  4.- 5. razred 

Mentor: Mateja Veber 

Spoznajte vse elemente najlepšega športa z žogo, ki ima na naši šoli že dolgo in 

uspešno tradicijo. Naučili se boste vseh tehničnih in taktičnih elementov pri igri 

male odbojke, sodelovali na šolskih tekmovanjih in ob uspešnem igranju tudi na 

področnih tekmovanjih. Naučili se boste pisati tekmovalni zapisnik in sodniške 

znake. Tekmovanja bodo potekala od meseca aprila naprej. V lanskem letu smo 

na področnem nivoju osvojili prvo mesto v mali in mini odbojki in 2. mesto v 

državi pri starejših dečkih. Lepo vabljeni, da se nam pridružite. 

Termin: torek, 7. ura v balonu 

 

ATLETIKA in druga šolska športna tekmovanja: 5. - 6. razred (dečki in 

deklice) 

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, 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, velika telovadnica 

 

PRVA POMOČ za 2. – 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 bodo 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 (lokacija bo sporočena naknadno) 

 

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 

 

ODBOJKARSKE IGRARIJE 2. in 3. razred 

mentorica: Mateja Veber 

Vabljeni so otroci drugih in tretjih razredov. Skozi leto se bodo spoznali z odbojko 

preko različnih in predvsem zanimivih igric z žogo.  

Otroci bodo pri tem razvijali svoje gibalne sposobnosti, se zabavali in družili s 

svojimi sovrstniki. Spoznali se bodo s prvimi odbojkarskimi prvinami. Prav tako se 

bodo naučili pravila odbojke, pridobili disciplino in samozavest pri gibanju.  

Gibanje je življenje in življenje je gibanje! 

termin: torek, 7.30 – 2. Razred v telovadnici 

sreda, 6. ura deklice; 7. ura dečki – 3. razred v balonu 

 

MINI ODBOJKA deklice, 4. razred 

mentorica: Mateja Veber 

Vabljene so vse deklice četrtih in petih razredov. Skupaj bomo spoznavale igro 

odbojke, njena pravila in se udeležile tudi področnega tekmovanja. Učenke bodo 

skozi leto usvajale vse  elemente odbojke. Spoznale se bodo s pravili odbojke in 

tudi pravimi tekmami.  

Poudarek bo na skupnem sodelovanju in spoznavanju ekipnega športa.  

Eden za vse, vsi za enega! 

Termin: torek, 13.00  

 

PLESNE ZVEZDICE   1. razred 

Mentorica: Mateja Orthaber 

Igra in ples že od nekdaj predstavljata v otrokovem življenju pomembno mesto. 

Plesna dejavnost na otroke deluje sproščujoče, povezuje jih s prijatelji, vrstniki, 

nudi jim zadovoljstvo, hkrati pa si razvijajo motorične in umske sposobnosti. 

Zato je interesna dejavnost plesne zvezdice namenjena učencem 1. razredov, ki 

želijo plesati ali se kakor koli obogatiti z novimi gibalnimi izkušnjami. Plesali bomo 

otroške ljudske plese, izvajali plesno-gibalne igre in zaplesali pravljico v sklopu 

plesne dramatizacije. Učenci se bodo preizkusili v plesnem improviziranju in tudi 

plesanju otroških modernih plesov. Med plesanjem bomo prepevali ali poslušali 

glasbeno spremljavo. Nastopali bomo na šolskih in izvenšolskih prireditvah. 

Termin: ponedeljek, 15.05 – 15.50 v Brezovi dvorani 



 

POJOČI MEDVEDKI    1. in 2. razred 

Mentorici: Irena Kosanc in Karmen Penko  

V interesno dejavnost so vabljeni vsi prvošolci in drugošolci, ki imajo veselje do 

glasbe in radi glasbeno ustvarjajo. Veliko bomo peli, spoznavali osnove 

zborovskega petja ter spoznali nekaj rajalnih iger. Kot vsako pomlad bomo tudi v 

tem šolskem letu sodelovali na območnem srečanju pevskih zborov. Nastopili 

bomo na šolskih prireditvah in s tem tudi ostale učence seznanjali z lepoto 

otroške zborovske pesmi. 

Termin: sreda 5. šolsko uro (oz. po kosilu) v Brezovi dvorani. 

 

ZAPLEŠI IN UJEMI RITEM  3.–5. 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. 
 
Termin: petek, 7.30 v mali telovadnici 

 
 
 

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 €. 

• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Termin: četrtek, 14.45 – 15.30 v učilnici B1 (2.d)  



Naravoslovni krožek   1. in 2. razred 

Mentorica: Maja Lah 

Pri naravoslovnem krožku bomo spoznavali živali, drevesa in druge rastline, ki jih 
bomo našli v okolici šole. Iz naravnih in odpadnih materialov bomo izdelali 
uporabne izdelke, kot je hotel za žuželke. Igrali se bomo različne igre ter vmes 
pripravili še kakšen zabaven poskus. 

Termin: ponedeljek, 15.10 – 15.55 

 

ŠOLSKI VRT            2.-4., 5.-7. in 8.-9. razred 
 
Mentorice: Goranka Žnidar Dečman, Katja Polanc, 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...  
Pomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili in  
poleti uživali v našem pridelku.  
Seveda se bomo ob tem neizmerno zabavali! 
 
termin: sreda, 7.30 v učilnici 3.d in po skupinah na vrtu – Žnidar Dečman 
(prvo srečanje bo že v septembru);  
ponedeljek, 6. ura – Polanc; 
učenci predmetne stopnje pa po dogovoru z mentorico – Cvetko. 

 

KLEKLANJE 2. – 6. razred 

Mentorica: Katja Polanc 

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.  

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 (lokacija bo sporočena naknadno) 

 

  



USTVARJALNICE                 1. razred 

Mentorici: Alenka Kavčič in Sabina Kuntarič 

Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjajo in se učijo novih spretnosti. 
Vsako  urico druženja bomo začeli s pesmico, uganko ali pravljico, ki nam bo 
odprla pot v deželo ustvarjanja. Urili se bomo v striženju, gubanju, lepljenju, 
barvanju, risanju in še čem. Pri našem ustvarjanju bomo uporabljali  čim več 
različnih materialov (papir, lepenka, volna, vrvice,...). V pomoč nam bodo prazniki 
in letni časi, katerim bomo prilagajali izdelke. Otroci boste odnesli izdelke domov 
in poskušali tudi doma, z novim znanjem ustvariti kaj novega. Vse, ki vas veseli 
ustvarjanje in se želite naučiti novih spretnosti vabim, da se nam pridružite. 

Ustvarjalni pozdrav! 

Termin: sreda, po kosilu v učilnici B1 (2.d) 

Ponedeljek, po kosilu  

Naše prvo srečanje bo v sredo, 4. 10. 2017 

VESELA ŠOLA 4. – 6. razred 

Mentor(ica): 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) 

 

OPZ  3. – 5. razred 

Mentorica: Sonja Sojer 

Nas druži veselje do petja in nastopanja. Nam nikoli ni dolgčas. Pridruži se nam. 

Termin: sreda in petek, 7.30, učilnica C108 

PRAVLJIČNI VRTILJAK  1., 2. razred 

http://www.veselasola.net/


Mentorica: Polona Jerkič 

Interesna dejavnost PRAVLJIČNI KROŽEK je namenjena učencem 1. razreda. Kot 

vse interesne dejavnosti, je tudi ta namenjena predvsem sprostitvi učencev. Pri 

pravljični dejavnosti bodo učenci spoznali poleg slovenske pravljice, kateri bomo 

posvetili pretežni del, tudi manj znane pravljice z vsega sveta, tako ljudske kot 

umetne, ter pripovedke in basni. Učenci se bodo navajali na pozorno poslušanje, 

strpnost pri pogovoru in si bogatili besedni zaklad.  Predvsem pa se bodo 

sproščali in jadrali v svet domišljije. 

 

»Ni večjega veselja in užitka od tistega, ki nam ga pripravljajo čudežni dogodki v pravljicah. 

Ti so čudežni prav zato, ker se jim čudimo, 

čudimo pa se jim zato, ker so nenavadni, taki, 

ki jih v vsakdanjem življenju ni.« 

Niko Grafenauer 

Termin: petek, 7.30 v učilnici B6 (3.a) 

 

SPROSTI_SE   4. in 5. razred / 6. – 9. razred 

Mentorici: Goranka Žnidar Dečman in Ana Senegačnik Kurnik 

'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 (kdaj in kje): torek, 7.30, Brezova dvorana 

Naše prvo srečanje bo v torek, 26.9.2017 

  



 

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 prvi teden v oktobru v učilnici nasproti knjižnice (D5). 

 

 

 

  



 

OŠ Brezovica pri Ljubljani 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200, faks: 01 365 55 39, e-pošta: info@osbrezovica.si 

POŠ Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, Tel: 01 235 53 70, e-pošta: info.pos@osbrezovica.si 

 

Prijavnica na interesno dejavnost; 1. - 5. razred 

Spoštovani učenci in starši! 

V brošuri na spletni strani šole so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. 

Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite 

pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 

Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti učence šolskega dela in jim preko drugačnih dejavnosti približati 

cilje pouka. Priporočamo, da otrok obiskuje največ dve. 

Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali. 
odreži 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do četrtka, 7. 9. 2017. 

____________________________, učenec/ka ____.____razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2017                       Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 

 

 

OŠ Brezovica pri Ljubljani 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200, faks: 01 365 55 39, e-pošta: info@osbrezovica.si 

POŠ Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, Tel: 01 235 53 70, e-pošta: info.pos@osbrezovica.si 

 

Prijavnica na interesno dejavnost; 1. - 5. razred 

Spoštovani učenci in starši! 

V brošuri na spletni strani šole so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. 

Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite 

pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 

Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti učence šolskega dela in jim preko drugačnih dejavnosti približati 

cilje pouka. Priporočamo, da otrok obiskuje največ dve. 

Če bo v dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali. 
odreži 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do četrtka, 7. 9. 2017. 

____________________________, učenec/ka ____.____razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

d) _________________________________________________ 

e) _________________________________________________ 

f) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2017                       Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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