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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 5. razred 

šolsko leto: 2022/2023 
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EKO DETEKTIVI – 4. do 6. razred 

Mentorica: Goranka Žnidar Dečman 

 
Pozor! Zemlja ima vročino. Njena temperatura raste in raste. Želiš izvedeti 

zakaj je tako in kako ji lahko pomagamo, da bo nekoč spet 'zdrava'? Pridruži se 

eko detektivom in izvedel boš kdo je okolju prijazen šolar, kaj so podnebne 

spremembe, zakaj polarnim medvedom grozi nevarnost, kako se naredi okolju 

prijazno lepilo, zakaj ni dobro piti vode iz plastenke in še mnogo več. 

Prostor: 4.A (B5) 

Termin:  petek, 7.30 

 

 

   

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

Mentorica: Barbara Benčina 

Dejavnost angleška bralna značka bo potekala enkrat tedensko za učence 4. in 5. 

razreda od meseca novembra do vključno marca. 

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 dobili seznam knjig, ki jih morajo prebrati. Nato bodo 

naredili analizo knjige v skupini, kjer se bomo pogovorili o vsebini.  

Torej, če vas zanima branje knjižic v angleščini in reševanje zabavnih nalog v zvezi 

s prebranimi knjigami, se nam pridružite na prvem srečanju. 

Termin: petek, 7.30 – 8.15 (učilnica bo sporočena naknadno) 

Prvo srečanje bo: prvi petek novembra 

 

 

 

   



 

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 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. 

termin: četrtek, 14.00 – 15.30, Brezova dvorana 

                            

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. Naredili bomo tuniko ali torbo iz starih kavbojk 

in nekaj praktičnih daril za Županov bazar. 

termin: po dogovoru 

 

SCRATCH IN PYTHON    4. – 9. razred 

Mentor: Borut Jurčič Zlobec 

Učenci se bodo učili osnov programiranja v Kodi, Scratchu in Pythonu. 

termin: bo sporočen naknadno 

 

  



 
PLANINSKE URICE   1.–5. razred 
 

Mentorica: Mojca Pišljar 

 
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 cca 10 € za kritje stroškov prevoza. 
 
Sporočanje terminov in lokacije izletov vsak mesec po e-pošti. 

 

  



ŠOLSKI VRT            4. - 6. razred  
Mentorici: Marija Prelc Tratnik, Sanja Blagojević 
 

 
Ali imaš rad/a rastline in si rad/a v naravi? Celo leto se bomo s skupnimi močmi 
trudili, da bo naš vrt lepo uspeval.  
Jeseni bomo pobirali plodove, zbirali semena in pripravili vrt na zimo.  
Pozimi bomo načrtovali spomladansko delo na vrtu, pripravili bomo hotel za 
žuželke, kompostnik, oznake za gredice ...  
Spomladi bomo kalili, pleli, okopavali in sadili, poleti pa uživali v našem pridelku.  
Na šolskem vrtu bomo veseli tvojih idej in pomoči. 
 
Termin: sreda, 7.30 - 8.15 (1. skupina) in petek, 7.30 - 8.15 (2. skupina)  
Začetek: 1. teden v oktobru 
Omejitev števila udeležencev v skupini je 10. V primeru večjega zanimanja, bodo imeli 
prednost učenci, ki so dejavnost obiskovali že prejšnje šolsko leto. 

 

VESELA ŠOLA 4. – 6. razred  

Mentor: Barbara Benčina 

Si radoveden-a, vedoželjen-a in te zanimajo različne vsebine s področja 
naravoslovja, družboslovja, tehnike, izumov, umetnosti, športa, matematičnih in 
jezikovnih zank ter logičnih nalog? Pridruži se veselošolkam in veselošolcem in 
tekmuj v znanju. 
 
Natančen seznam veselošolskih tem je objavljen na spletnih straneh Vesele šole. 
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 2022, končali pa z državnim 
tekmovanjem. Tekmovanje bo potekalo v dveh etapah: 

− šolsko  
− državno  
 
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: sreda, 7.30 - 8.15 (učilnica bo sporočena naknadno) 
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR   3. – 5. razred 
 
Mentorica in zborovodkinja: Valentina Ugovšek 
 
Pevce in pevke druži veselje do petja in nastopanja. Skupaj pojemo, se učimo 
nove pesmi, radi se družimo in se glasbeno zabavamo. S petjem polepšamo 
šolske prireditve in popestrimo dogajanje na šoli. Našo šolo bomo s pesmijo 
predstavljali tudi izven našega kraja ter se predstavili na območni reviji JSKD. Ne 
bo nam dolgčas, dobrodošli vsi otroci dobre volje! Pevske vaje potekajo 2x 
tedensko.  
 
Termin: torek in četrtek, 7.30 - 8.15, učilnica C108 

 

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. 

 

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). 

  



 

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 drugem tednu septembra (priprave na tekmovanje 

Logika) 

 

IGRE Z ŽOGO      4. - 5. razred 
                                          
Mentor: Renata Brajer 
 
Pri interesni dejavnosti igre z žogo bomo spoznali različne elementarne igre z žogo 
in pravila le teh. Spodbujali bomo fair play in upoštevanje pravil igre. Ure bodo 
potekale v veliki telovadnici. 
 
Termin: sreda, 7.30 – 8.15 
Začetek: prvi teden v oktobru 

 

IGRAJMO SE 

4. - 9. razred 

Mentorica: Mateja Šebenik 

Skozi igro spoznavamo svet, prijatelje in se učimo; zato je igra ena izmed 

najosnovnejših oblik izobraževanja in sprostitve. Pridruži se nam pri igranju 

družabnih iger! 

 

Termin: po dogovoru 

Lokacija: učilnica D9 

 

 

http://www.mathema.si/
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SPOZNAVAMO ŽIVALI 

5. - 9. razred 

Mentorica: Mateja Šebenik 

Skrbeli bomo za živali in se hkrati učili o njih.  

 

Termin: po dogovoru 

Lokacija: učilnica D9 

 

 
  



Male sive celice               5. – 9. razred 

Mentorica: Lidija Pečjak Zgonc 

Udeleženci so lahko učenci od 5. do 9. razreda. Organizirali in izvajali bomo 
priprave na šolska ter studijska tekmovanja. Spoznali se bomo z načinom oddaje 
in se tudi sami preizkusili v vseh nalogah. Spodbujali bomo aktivno izmenjavanje 
novih znanj ter jih na vsakem srečanju tudi dopolnjevali. Spodbujali bomo zdravo 
tekmovalnost ter se urili v veščinah učinkovitega sodelovanja pri tovrstnih 
druženjih. Ob vsem navedenim se bomo, kot je to že ustaljena praksa, tudi 
zabavali in se prijetno družili. 

Dejavnost bomo izvajali po/pred pouku enkrat tedensko oziroma po dogovoru. 

Učenci bodo povabljeni na prvo srečanje, kjer bomo določili način sodelovanja v 

tekočem letu. 

Termin: po dogovoru z učenci 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hitri lončki               5. – 9. razred  

Mentorica: Lidija Pečjak Zgonc 

Na naši šoli imamo zelo uspešne učence v hitrih lončkih, saj smo v preteklem 
šolskem letu ekipno dosegli 5. mesto v državi, med posamezniki pa imamo 
učenca, ki je bil 3. v državi, zato smo za lončke še posebej ogreti. 

Udeleženci so lahko učenci od 5. do 9. razreda. Organizirali in izvajali bomo 

priprave na šolska ter studijska tekmovanja. Spoznali se bomo z načinom 

sestavljanja hitrih lončkov in se tudi sami preizkusili v vseh nalogah.  

Sodelovali bomo s trenerji vrstniki in se učili čim boljših tehnik sestavljanja 

lončkov. Spodbujali bomo zdravo tekmovalnost ter se urili v veščinah 

učinkovitega sodelovanja pri tovrstnih druženjih. K hitrim ločkom se super poda 

še zabavno druženje in nova prijateljstva, ki se ob tem ustvarijo. 

Se upaš preizkusiti tudi ti? 

Dejavnost bomo izvajali po/pred pouku enkrat tedensko oziroma po dogovoru. 

Učenci bodo povabljeni na prvo srečanje, kjer bomo določili način sodelovanja v 

tekočem letu. 

Termin: po dogovoru z učenci 

 

 

 

ITALIJANŠČINA (5. - 9. razred) 

TERMIN: Ponedeljek ob 7.30 

 

 

Mentor: Nika Cotman  

Kratek opis: Italijanščina je izredno lep in melodičen jezik, Italijani pa imajo tudi 
občutek za modo in estetiko. Pri urah italijanščine bomo spoznali to zanimivo 
deželo, ki slovi po okusni hrani, hitrih avtih, velikih umetnikih in slikovitih mestih. 
Pouk bo potekal 2 uri na teden. Naučili se bomo mnogo praktičnih stvari: kako se 
predstaviti, opisati znamenitosti Italije, spoznali italijansko hrano, se naučili 
kakšno italijansko pesem, naučili uro, dneve in mesece v italijanščini, ter nato 
spoznali še italijansko slovnico. Lepo povabljeni v odkrivanje lepote italijanskega 
jezika!   

 

 

  

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Calibri, 11 pt, Ne Krepko,

Barva pisave: Samodejno
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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, 9. 9. 2022. 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2022                    Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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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, 9. 9. 2022. 

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

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Brezovica, september 2022                   Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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