
 

 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info-pos@os-brezovica.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 petka, 18. 9. 2020. 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2020                       Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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