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7. RAZRED 
  

 

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 
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ŠAHOVSKI KROŽEK           1. -  9. razred 
  
Mentor: Anton Praznik, mojster FIDE 
  
PREDSTAVITEV  ŠAHOVSKEGA  KROŽKA  NA  OŠ  BREZOVICA  V  
ŠOLSKEM  LETU  2020/21 
V novem šolskem letu 2020/21 načrtujem izvedbo šahovskega 
krožka na OŠ Brezovica. V upanju, da bodo naše aktivnosti lahko 
potekale v živo, pod pogojem, da bo epidemija Corona virusa 
obvladana, načrtujem izvedbo šahovskega krožka v petih skupinah 
vsak teden in sicer: 

 Ena začetniška skupina na podružnični šoli v Notranjih 

Goricah, 

 Dve začetniški skupini na matični šoli, 

 Ena nadaljevalna skupina na matični šoli, 

 Ena elitna skupina (šolska reprezentanca in kandidati zanjo) 

na matični šoli. 

Termini so enaki kot v minulem šolskem letu:  

 ob ponedeljkih zjutraj (predura ob 7:30) in po pouku (ob 

14:45) bi lahko potekali obe začetniški skupini na matični 

šoli, 

 ob sredah (predura ob 7:30) bi lahko potekal krožek v 

začetniški skupini na podružnični šoli v Notranjih Goricah), 

 ob torkih po pouku (ob 14:45) bi lahko potekal krožek v 

nadaljevalni skupini na matični šoli in 

 ob petkih (predura ob 7:30) bi lahko potekal krožek v elitni 

skupini na matični šoli. 

Poleg šah. krožka načrtujem še izvedbo ciklusa turnirjev (6 – 7) 
Osrednjeslovenske lige mladih, ki bo štel tudi za šolsko prvenstvo 
in za sestavo šolske reprezentance. 



   

 

   

 

V primeru, da pa epidemija Corone ne bo premagana, obstaja 
opcija izpeljave šah. krožka na daljavo. V tem primeru bi 
potrebovali zakup Zoom-a, da bi lahko delal na daljavo. Verjetno bi 
bilo treba v teh pogojih določiti druge termine, ki bi ustrezali 
učencem v posameznih skupinah. Lahko povem, da sem drugi 
semester srednje šahovske šole, ki jo vodim v Ljubljani (razen prvih 
dveh srečanj, ki sta bili še v živo), 10 srečanj opravil na daljavo 
preko aplikacije Zoom. Edino zaključne teste smo na koncu opravili 
v živo v varni razdalji med učenci.  
Lažje bi bilo izpeljati šahovski krožek v živo, a upam, da bi bila 
izvedba mogoča tudi na daljavo preko Zoom-a pod pogojem dobre 
logistike terminov z udeleženci. 
 
Prvo srečanje je predvideno v petek, 2. 10. 2020 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 (dišeče sveče, mila, kopalne 
kroglice, vazelin za ustnice, …) 
Termin: sreda predura 
Naše prvo srečanje bo: 6. 10. 2021  v 

učilnici 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: PETEK, PREDURA 

Naše prvo srečanje bo: 8. 10. 2021 v učilnici D7 

 
 



   

 

   

 

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, 13.05 - 13.50  
Naše prvo srečanje bo: 14. 9. 2021 v učilnici D7 
 

 

  
 
 



   

 

   

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

ŠOLSKI EKO VRT 
5. - 9. razred 
  
Mentorici: Mateja Šebenik, Tina Šulak 

  
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 
Naše prvo srečanje bo prvi ponedeljek v oktobru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

MALA ODBOJKA DEKLICE                  6. in 7. 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  14. 00 - 15. 30 

Prvo srečanje bo prvi četrtek v oktobru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

PROSTOVOLJSTVO NA OŠ BREZOVICA        6. – 9. razred 
  
Mentorici: Klaudija Pahor, Barbara Žaler Černe 
  
Tudi v šolskem letu 2021/2022 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. V kolikor se 
epidemiološko stanje spremeni na bolje in s tem prenehajo veljati ukrepi, 
ki omejujejo druženje zaradi prenašanja okužb, bomo izvajali že 
preizkušene dejavnosti: organizirali in izvajali bomo družabne igre za 
učence nižjih razredov, po potrebi bomo nudili tudi učno pomoč v 
oddelkih podaljšanega bivanja, sodelovali bomo tudi s Centrom starejših 
NG, vključevali se bomo v dobrodelne akcije Rdečega križa Slovenije in 
slovenske Karitas (Za otroški nasmeh, Pokloni zvezek, …). 
 
Vabljeni vsi, ki želite aktivno graditi odnose in jih spremeniti na bolje. 
  
Termin: po dogovoru z učenci na uvodnem srečanju 6. 10. 
2021, med glavnim odmorom v Brezovi dvorani 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

 

S TAPKANJEM (EFT) NAD TREMO            4. - 6. razred  

Mentorica: Irena Sbil  

Prostor: C203 

Ali imaš tremo pred testom, ustnim ocenjevanjem, govornim 

nastopom? Te muči in »izdaja« potenje rok in zardevanje? 

Tapkanje je preprosta tehnika, ki ti pomaga lajšati različne 

neprijetne občutke. Zelo učinkovito ti lahko pomaga pri 

spopadanju s strahovi in tremo, npr. pred govornim nastopom, 

ter pri premagovanju vsakodnevnih zadreg. Pridruži se nam!  

Termin: sreda, 7.30 - 8.15, C203 

 

 

 
  



   

 

   

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR                  6. – 9. razred 
  
Mentorica: Valentina Ugovšek 
  
Mladinski pevski zbor je nepogrešljiv na šolskih prireditvah za učence 
in ostale obiskovalce, s pesmijo pa se radi predstavimo tudi izven naše 
šole. Celo leto pridno vadimo in pojemo, saj nas petje zbližuje. Da se 
med sabo bolje spoznamo in povežemo, si skupaj ogledamo kulturne 
prireditve, si priredimo kino ali gremo na kakšen izlet. Veseli smo 
dobre pevske družbe, zato lepo vabljeni v naše vrste! 

  
Termin:  
OBVEZNA VAJA: sreda, 7. in 8. šol. uro (13.55 - 15.30) 
IZBIRNA VAJA: ponedeljek, 7. šol. ura (13.55 - 14.40)  
       ali  petek, 6. šol. ura (13.05 - 13.50) 
Udeležba 2x tedensko. 

 

  



   

 

   

 

POPOTNIKI Z NAHRBTNIKOM (BACKPACKER) PO SLOVENIJI IN 
MALO PREKO MEJA 
  
7. – 9. razred 
  
Mentorica: Gabrijela Marinko 
  
Nahrbtnik na rame, 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 
peš na POT po Sloveniji. Uporabljali bi javna prevozna sredstva in lastno 
iznajdljivost. 
Strošek na poti je cena javnega prevoza in prispevek za nočitev, če bo 
dvodnevno popotovanje. 
  
SREČNO POT POPOTNIK! 
  
TERMIN: Sreda od 14.00 do 14.45 oz. enkrat mesečno po 
dogovoru  - srečanje za planiranje poti. Štiri vikende v šolskem 
letu pa izpeljemo popotovanje. 
 

 
  



   

 

   

 

OTROŠKI PARLAMENT                   4. – 9. razred 
  
Mentorici: Lidija Pečjak Zgonc in Mateja Šebenik 
  
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno 
spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so 
zanje pomembna v obdobju odraščanja. Tako v okolju, kjer živijo, se 
šolajo ali preživljajo prosti čas kot tudi v širšem, slovenskem okolju. 
Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter 
vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. 
 
Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo 
sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih 
šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli 
učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem 
otroškem parlamentu izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, 
kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem 
otroškem parlamentu. Ta poteka enkrat letno, v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 
Vsak razred izbere enega predstavnika ter enega namestnika. 
Vabljeni! 

 

TERMIN: po dogovoru 



   

 

   

 

LOGIČNO                          5. – 9. razred 

Mentorica: Ana Krušič  

 

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 5. do 9. razreda. Učenci 

se bodo  seznanili z različnimi vrstami nalog iz logike (futošiki, sudoku, 

logično razpredelnico, gobelin, mostove, latinski kvadrat, deželo 

lažnivcev ... ) in razvijali logično mišljenje in se pripravljali na 

matematična tekmovanja (Logika in Logična pošast).  

Več o tekmovanju Logična pošast si lahko preberete na: 

www.mathema.si .  

Več o tekmovanju iz logike si lahko preberete na spletni strani: 

https://www.zotks.si/logika. 

  

Termin: začnemo že v sredo, 8. 9. 2021, (predura) 

 

 

DRAMSKI KROŽEK                        7. razred 
  
Mentorica: Andreja Mudronja 
 
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. Na koncu izberemo igro, ki jo naštudiramo do pomladi 
in z njo nastopamo. 
Vljudno vabim vse, ki vas nastopanje veseli in ki ste pripravljeni redno 
hoditi na vaje in sodelovati pri nastajanju predstave. 

 
Termin: po dogovoru z učenci 
Naše prvo srečanje bo  v oktobruVESELA ŠOLA  

http://www.mathema.si/
https://www.zotks.si/logika


   

 

   

 

7. – 9. razred  
 

Mentorica: Melita Sodnik  
 
Tudi v tem šolskem letu 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 zanimive, 
brali bomo o književnosti, Kolumbu, umetni inteligenci, Antarktiki, 
kiparstvu, internetu in drugem.  
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 9. 3. 2022.  
Državno tekmovanje pa 13. 4. 2022.  

 

Termin: TOREK, 7.30 – 8.15 v C4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

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, jih ne bomo 
izvajali. 
 
Učenci se prijavite mentorjem dejavnosti od 13. do 17. 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. 

 


