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Nogomet 1.–3. razred Anže Vrh  

Na svojih srečanjih bomo skozi različne igre in vaje razvijali vse motorične sposobnosti in 
osvajali osnovne nogometne prvine. Naš cilj je razviti veselje do gibanja, igre in športa 
nasploh. 

 

 

Ustvarjalni hokus pokus 2. in 3. razred Ana Rozman  

Si želiš ustvarjati? Slikati, risati, kipariti? Imaš rad barve ali le svinčnik oziroma oglje? Pridi. 
Ustvarjali bomo s kredami, temperami, voščenkami, barvicami, ogljem, svinčnikom, kiparili 
bomo z glino, zgradili bomo svoje male hišice. Ustvarjali bomo in si pričarali krasne likovne 
izdelke, ki bodo krasili šolske hodnike.  

 

 

Prva pomoč za najmlajše 2. razred Polona Benigar 

Nesreča nikoli ne počiva. Kaj storiti, ko teče kri? Kako ukrepati pri opeklinah? Joj, ti nadležni 
piki! Če bi se rad naučil, kako pravilno pomagati, se nam pridruži. Postani tudi ti mali 
reševalec.  

 

 

Rapko piše, bere in ustvarja 2. razred Dolores Štembergar 

V okviru te dejavnosti boste učenci urili pravilen prijem pisala, tehniko branja, širili si boste 
besedni zaklad, se učili pravilnega držanja in uporabe pribora (škarij). Čez celo šolsko leto 
bomo med drugim delali vaje za razvijanje področja bralnega razumevanja. Da ne bi šlo 
zgolj za suhoparno branje in pisanje, bodo grafomotorične dejavnosti potekale na zabaven in 
ustvarjalen način. Urice si bomo popestrili še z branjem in obnavljanjem zgodb, tako bomo 
nadgrajevali spretnosti, ki jih učenci potrebujete že v obveznem programu in skozi celotno 
šolanje. Ustvarjanje izdelkov bomo povezali s sodelovanjem z lokalno skupnostjo (npr. 
branje zgodb v domu starejših občanov).  
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Rapko ima prijatelje 2. in 3. razred Ana Rozman 

To bodo urice, namenjene tkanju novih prijateljstev ali poglabljanju že obstoječih, saj bomo 
ves skupni čas namenili socialnim skupinskim igram, kot so zeleni krokodil, atomi in 
molekule, glasbeni pari, kiparjenje v paru, telefončki … Ob igrah se bomo zabavali, se 
pogovarjali, se učili pozitivne medsebojne komunikacije ali si pomagali reševati težave, ki 
nastanejo v prijateljstvih.  

 

 

 
Otroški pevski zbor 
 

1. razred 
2.–4. razred 

Ana Rozman 
Damjana Kinkela 

Rad poješ, igraš, plešeš? Rad nastopaš? Vabim te na pevske vaje otroškega pevskega 
zbora. Prvošolci bomo vadili posebej, drugo-, tretje- in četrtošolci pa skupaj. Enkrat tedensko 
se bomo igrali, peli, poslušali, gibali in se zabavali ob glasbi. Nastopali bomo na šolskih 
prireditvah in priložnostnih nastopih. Udeležili se bomo Območne revije šolskih pevskih 
zborov in če bomo res pridni, se nam obeta še kakšno presenečenje. Pevski zbori naše šole 
so vključeni v projekt Pevska značka. Pevci, ki več let prepevajo v pevskem zboru, prejmejo 
Šuligojevo pevsko značko: bronasto (za tri leta petja), srebrno (za šest let petja) ali zlato (za 
devet let petja). Pevska značka se imenuje po Avgustu Šuligoju, znanem dirigentu, rojenem 
na Dolnjem Zemonu. Petje je veselje in sprostitev. Glasba nas bogati, razvija in povezuje. 
Glasba je zakon! Se vidimo na pevskih vajah! 

 

 

Pleši, gibaj in uživaj  
Šolski plesni festival: A-kategorija 

2. in 3. razred Vesna Boštjančič 

Glavni namen plesne dejavnosti za učence je doživljati ples kot nekaj prijetnega in 
sproščujočega. Preko plesnih iger, izzivov, koreografij in vaj bodo mladi plesalci razvijali 
domišljijo, ustvarjalnost, izvirnost in koordinacijo, povezovali bodo ritem in melodijo ter krepili 
samozavest. V sklop plesnih ur bo vključen tudi Šolski plesni festival – vseslovenski projekt, 
ki je namenjen vsem učencem, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje, v okviru tega 
bodo učenci spoznavali nove plesne zvrsti: hip hop, pop in latino ter se naučili plesne 
koreografije, ki je primerna njihovi starosti. Dajmo, GIBAJMO IN UŽIVAJMO V PLESU IN 
GLASBI! 

 

 

Med dvema ognjema 4. in 5. razred Anže Vrh  

Skozi celotno šolsko leto bodo učenci utrjevali elementarna gibanja, ki so prisotna in pogosta 
pri igri med dvema ognjema. Spoznali in usvojili bodo specifična gibalna znanja, vezana na 
samo igro. Igro bodo tako še dodatno vzljubili.  
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Žogica Skokica 2. in 3. razred Vesna Boštjančič 

Dejavnost Žogica Skokica vključuje osnovno motoriko z žogo, ki v osnovi predstavlja temelj 
večini športnih iger z žogo. Na vadbenih urah bodo učenci preko igre spoznavali in utrjevali 
vodenje, podajanje in lovljenje žoge, razvijali natančnost s pomočjo raznovrstnih žog in 
drugih pripomočkov, osvajali raznovrstne motorične naloge in posledično razvijali motorične 
sposobnosti, spoznali različne igre z žogo, krepili osebnostne lastnosti in sodelovanje ter 

osvajali naloge, ki bodo na koncu sklopa prinesle nagrado − nalepko za končno medaljo. 
HOP HOP HOP – ŽOGICA je zaključni pozdrav, ki nas bo spremljali skozi celo leto. 

 

 

Ruščina 2.–9. razred Meta Frank 

Ruščina je svetovni jezik, ki ga govori več sto milijonov ljudi. Je drugi najbolj zastopan jezik 
na spletu. Cirilica odpira vrata k lažjemu učenju več jezikov (makedonščina, srbščina, 
ukrajinščina …). Znanje ruščine širi obzorja in omogoča spoznavanje velike ruske 
književnosti in umetnosti. Preko zanimivih vsebin bodo otroci spoznali ruske pesmi, risanke 
in pravljice, sodelovali na tekmovanju iz ruščine ter v projektu Ruska bralna značka. 

 

 

Ročna dela 3.–5. razred Bojana Škabar 

Del človekovega znanja so tudi ročne spretnosti, ki jih bomo razvijali v dejavnosti ročna dela. 
Namenjena je učencem, ki radi ustvarjate s pomočjo različnih materialov. Srečali se boste s 
tradicionalnimi ročnimi spretnostmi in novimi ustvarjalnimi načini dela. Ob ustvarjanju 
izdelkov iz papirja, volne, tekstila itd. boste učenci razvijali voljo, potrpljenje in natančnost. 

 

 

Računalniški krožek 3. razred Ines Kompara 

Pri računalniškem krožku bomo pobliže spoznali računalnik. Naučili se bomo ustvariti mapo 
in vanjo shraniti svoje izdelke (npr. vabilo na rojstni dan), izbrisati mapo, jo preimenovati. 
Učili se bomo napisati elektronsko sporočilo in ga poslati. Poučili se bomo o nevarnostih, ki 
prežijo na spletu, in kako se jim izogniti. 

 

 

Šolski plesni festival: B-kategorija 4.–6. razred Vesna Boštjančič 

Gibalna dejavnost je nadgradnja A-kategorije Šolskega plesnega festivala. Na plesnih urah 
bodo mladi plesalci in plesalke preko povezovanja ritma in melodije razvijali domišljijo, 
ustvarjalnost in izvirnost, razvijali koordinacijo, oblikovali pozitivne odnose med plesalci, 
izpopolnjevali svoje znanje modernih plesnih zvrsti, kot so hip hop, pop in latino, medtem ko 
bodo samozavest krepili na plesnih nastopih in tekmovanjih. Ples NI SAMO GIBANJE, 
ampak JE TUDI UŽIVANJE! 
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Kmetijski krožek 4.–6. razred Martina Petek Gojak 

Večino časa bomo preživeli na šolskem vrtu, kjer bomo spoznavali in opravljali različna 
kmečka dela, vezana na letni čas, pripravljali shranke za ozimnico, se pogovarjali o pomenu 
pridelovanja zdrave in lokalno pridelane hrane. Obiskali bomo več kmetij ter v goste povabili 
strokovnjake s kmetijskega in gozdarskega področja. 

 

 

Mladinski pevski zbor 5.–9. razred Damjana Kinkela   

Imaš posluh? Rad poješ, igraš, plešeš? Rad nastopaš? Vabim te na pevske vaje 
mladinskega pevskega zbora. Nastopali bomo na šolskih prireditvah, priložnostnih nastopih 
in se odzivali na povabila raznih društev za nastop. Udeležili se bomo Območne revije 
šolskih pevskih zborov in Zborovskega BUM-a, ki ga že nestrpno pričakujemo. Če bomo res 
pridni, se nam obeta še kakšno presenečenje. Pevski zbori naše šole so vključeni v projekt 
Pevska značka. Pevci, ki več let prepevajo v pevskem zboru, prejmejo Šuligojevo pevsko 
značko: bronasto (za tri leta petja), srebrno (za šest let petja) ali zlato (za devet let petja). 
Pevska značka se imenuje po Avgustu Šuligoju, znanem dirigentu, rojenem na Dolnjem 
Zemonu. Petje je veselje in sprostitev. Glasba nas bogati, razvija in povezuje. Glasba je 
zakon! Se vidimo na pevskih vajah! 

 

 

Prva pomoč 8. in 9. razred Suzi Avsec 

Pri interesni dejavnosti prva pomoč se učenci seznanijo z zgodovino, poslanstvom in 
dejavnostmi organizacije Rdeči križ. Spoznajo načine oskrbe različnih poškodb (zlomov, 
zvinov, opeklin, ozeblin, omrzlin …), nenadnih naglih obolenj (epileptični napad, padec 
sladkorja v krvi, možganska kap, srčni infarkt, astmatični napad …), zastrupitev z različnimi 
snovmi (alkoholom, živalskimi strupi, kislinami, bazami, prepovedanimi drogami). Usposobijo 
se za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Učenci 
razvijajo zmožnost medsebojnega sodelovanja in zmanjšujejo predsodke ter strah do 
nudenja pomoči osebam, ki jo potrebujejo. Osvojeno znanje v okviru različnih dejavnosti 
prenašajo tudi na mlajše učence. Del ur poteka v sodelovanju z zunanjimi strokovnim 
sodelavci. V marcu se šolska ekipa prve pomoči udeleži tekmovanja v preverjanju 
usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči. 

 

 

eTwinning: spoznajmo svet 6.–9. razred Petra Mršnik 

Koliko, misliš, se tvoje življenje razlikuje od življenja tvojih vrstnikov po svetu? Imajo povsod 
tak šolski sistem, šolske predmete, igre, način življenja, praznike idr. kot mi? Pri 
eTwinningu bomo vzpostavili stik z učenci evropskih držav in odgovorili na ta in še 
marsikatera druga vprašanja. Spoznali bomo tudi, da smo prav vsi med seboj povezani, saj 
si delimo isti planet. Zato poskrbimo eden za drugega in za planet, da bo svet bo še lepši. 
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Plesni pari 6.–9. razred Vesna Boštjančič 

Ples je zabavna oblika gibanja, ki razvija in krepi telo, hkrati pa omogoča duševno sprostitev, 
zadovoljstvo, veselje ob glasbi in ritmu ter medvrstniško druženje. Na gibalni dejavnosti bodo 
plesalci in plesalke spoznali nove latinskoameriške in standardne plese, nadgradili plesno 
znanje z novimi plesnimi slikami, se učili plesnih koreografij Šolskega plesnega festivala – 
plesi v paru in imeli možnost nastopanja na prireditvah in tekmovanjih. Vsak ima GLASBO in 
RITEM V SEBI – le POISKATI JU MORAŠ! V dvoje zaplesati in skupaj se smejati je glavno 
vodilo naših plesnih uric. 

 

 

DK News 6.–9. razred Alenka Lukač 

Pri interesni dejavnosti DK News bomo z učenci ustvarili blog novic v angleškem jeziku. 
Povezava na blog bo aktivna na šolski spletni strani. Skupaj se bomo dogovorili, o čem bi 
radi pisali, in si glede na interese razdelili zadolžitve. Cilj interesne dejavnosti je ustvariti 
sodoben blog z aktualnimi novicami, zanimivostmi in »cukrčki« z različnih področij, ki so 
vam, najstnikom, blizu.  

 

 

Dramski krožek 6.–9. razred Mateja Šepić 

Dramski krožek je namenjen učencem, ki želijo pri sebi razvijati izražanje z mimiko, 
kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru, še posebej pa jih mora veseliti 
nastopanje pred občinstvom. Pri dramskem krožku bomo pripravljali krajše šolske gledališke 
uprizoritve dramskih del, s katerimi se bodo učenci predstavili na šolskih prireditvah in na 
občinskem Srečanju otroških gledaliških skupin, ki je ponavadi v drugi polovici marca v 
Domu na Vidmu in ga ocenjuje zunanji strokovni delavec s področja gledališke umetnosti 
(igralec ali režiser). Ob številčno večjem vpisu učencev bo delo potekalo v dveh skupinah, ki 
se bosta pripravljali za uprizoritev različnih predstav.  

 

 

Gibanje 6.–9. razred 
Petra Mršnik 
Anže Vrh 

Gibanje v novem razširjenem programu je namenjeno in dostopno vsem učencem 6.−9. 
razreda. Z različnimi športnimi dejavnostmi vplivamo na vaš zdrav telesni, čustveni, 
kognitivni in socialni razvoj ter ob tem poskrbimo za vaše dobro počutje. S pomočjo športa in 
gibalnih aktivnosti vam omogočimo umirjanje in sprostitev po umskem ali telesnem naporu. 
Športi, s katerimi se boste učenci srečali, so: košarka, nogomet, med dvema ognjema, 
namizni tenis, hoja po vrvi, hoja s hoduljami, igre s kolebnicami, badminton … 
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Samostojno in sodelovalno učenje 6.–9. razred Več učiteljev 

Bi želel že v šoli opraviti čimveč zadolžitev, domačih nalog? Želiš učinkovito izkoristiti prosto 
uro oz. čas, ko čakaš na odhod domov? Potrebuješ pomoč, dodatno razlago, morda želiš 
svoje znanje deliti z vrstniki? Učenci se boste lahko samostojno učili, pisali domače naloge, 
pripravljali seminarske naloge, brali … Pod mentorstvom pedagoginje, defektologinje in 
drugih učiteljev boste spoznavali različne učne strategije. Hkrati boste imeli priložnost, da se 
učite drug od drugega, da sodelujete in si pomagate. S tem bomo na šoli krepili sodelovalno, 
vzajemno učenje in prostovoljstvo. 

 

 

 

Poleg opisanih dejavnosti se bodo učenci lahko vključili tudi v druge interesne dejavnosti, ki se 
bodo tekom šolskega leta izvajale občasno ali v strjeni obliki. 

 

 
Ime dejavnosti 
 

Razred Mentor/mentorica 

Glasbena olimpijada 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred Damjana Kinkela 

Matematični krožek 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred Tadeja Možina 
 

Planinci 
Dejavnost ob sobotah 

2.–9. razred Nevica Iskra 
Petra Mršnik 

Pravljična dežela 
Jutranje varstvo 

1.–3. razred Martina Petek Gojak 

Repeat to compete 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred Alenka Lukač 

Sprostimo se 
 

3. razred Mateja Bubnič 

Raz-misli, krožek kreativnega 
razmišljanja, možgančkanje 

5. razred Anja Frank 

Kolesarski izpit 5. razred Klaudia Turković 
Mirjana Tomažič 

Naravoslovje za vedoželjne 
Priprave na tekmovanja 

6.–9. razred Nina Močilnikar Sedmak 

Promet na zabaven način 
 

6.–9. razred Matevž Sakelšek 

Kettejeva bralna značka 1.–9. razred Učiteljice razrednega pouka, 
učiteljici slovenščine in 
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knjižničarka 

Bralno tekmovanje 
Berimo z Rovko Črkolovko 

5. in 6. razred Klaudia Turković 
Mirjana Tomažič 
Dragica Š. Maljavac 
Mateja Šepić 
Heda Vidmar 

Angleška bralna značka 4.–9. razred Učiteljice angleščine 
 

Cici Vesela šola 
Priprave na tekmovanje 

1.–3. razred Marjana Rozman 

Vesela šola 
Priprave na tekmovanje 

4.–9. razred Metka Šestan 
Dragica Š. Maljavac 

Brinje – šolsko glasilo 6.–9. razred Mateja Šepić 
Dragica Š. Maljavac 

Obnovljivi viri energije – OVE ure 
Jutranje varstvo 

1.–9. razred Martina Petek Gojak 

Krpan 
Športni program 

4.–6. razred Učiteljice razrednega pouka 
in učitelji športa 

Zlati sonček 
Športni program 

1.–3. razred Marjana Rozman 
Jožica Novak 

Šolski šport 
Priprave na tekmovanja 

5.–9. razred Učitelji športa 

Rolanje 
 

1., 3., 5. in 6. 
razred 

Petra Mršnik 

 

 


