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INTERESNE DEJAVNOSTI 
2. razred 

šolsko leto: 2021/2022 

 

 
  



 

 

 

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. Če bo le mogoče, bomo 
sodelovali na območnem srečanju pevskih zborov in nastopali na šolskih 
prireditvah. S tem tudi ostale učence seznanjamo z lepoto otroške zborovske 
pesmi. 

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

 

 
 
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 enkrat mesečno v okviru pohodniških 
izletov, ki jih organizira planinsko društvo Podpeč – Preserje. 
 
• Učenci, ki se bodo udeležili planinskih izletov, se morajo včlaniti v planinsko 

društvo; znesek letne članarine je 8 € in velja do konca januarja, nato jo je treba 
obnoviti. 

• Strošek posameznega izleta je 6 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Sporočanje terminov in lokacije izletov vsak mesec po e-pošti. 
 

  

 

  



 
 
 

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). 

 

S PRAVLJICO V LEPŠI DAN  1. in 2. razred 
 
Mentorica: Vesna Pregelj 
 
“Pravljice so več kot resnične: ne zato ker nam povedo da obstajajo zmaji, 
vendar zato, ker nam povedo kako jih premagati.” -Neil Gaiman, Coraline 
Opis: Skupaj bomo pobegnili v čarobni svet pravljic, ki so ne le strašno zanimive, 
ogromno nas lahko tudi naučijo. Na pravljičnih uricah bomo otroški domišljiji 
pustili prosto pot, hkrati pa bomo spoznavali različne pomembne teme, se o njih 
pogovarjali in tako osvajali pomembne veščine za življenje. Ne bomo pa le brali 
in poslušali pravljic. Z raznimi povezovalnimi igrami se bomo sproščali, 
spoznavali sebe in sošolce in tako krepili prijateljske vezi. Vstopite v pravljični 
svet skupaj z nami. 
 
Termin: petek, 7.30 - 8.15 
Prvo srečanje: 1.10. 2021 
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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, 17. 9. 2021. 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2021                    Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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