
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGRE Z ŽOGO (košarka, nogomet) 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci 2. triade 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko takoj 

po pouku. 

Namenjena je učencem druge triade, za 

nemoteno izvajanje potrebujejo športno 

opremo (kratke hlače in majico, športne 

copate/superge). 

Osnovni cilj je učencem podrobneje 

predstaviti nogomet in košarko ter njihovo 

ljubezen do športa in znanje še nadgraditi 

 

 

 

 

NOGOMET 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: 4., 5., 6. razred 

Interesna dejavnost bo potekala po pouku. 

Namenjena je učencem 2. triade. Pogoj za 

udeležbo je: zanimanje za igro, želja po 

osvajanju novih nogometnih znanj, 

pripravljenost za medsebojno sodelovanje v 

skupini, spoštljiv odnos do sošolcev in učitelja. 

Osnovne potrebščine, ki jih udeleženci 

potrebujejo so: športni copati za dvoranski 

nogomet, kratke hlače in majica.  

Osnovni cilji so: 

 Navajanje na zdravo, športno življenje 

 Razvijanje poštenih odnosov v igri 

 Navajanje na medsebojne odnose in 
delo v skupini 

 Pridobiti tehniko vodenja 

 Pridobiti tehniko udarca 

 Obvladovanje sprejemanja ali 
zaustavljanja žoge 

 Pravilno obvladanje varanja nasprotnika 
 

KOLESARKI KROŽEK 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci 5. razred 

 Interesna dejavnost bo potekala po 
pouku. 

 Namenjena je učencem 5. razreda. 
 

Vzgojno-izobraževalni cilji in naloge: 

 varna vožnja s kolesom, 

 pravilno ravnanje v prometu, 

 sestavni deli kolesa, obvezna oprema 
kolesa, 

 kulturno sodelovanje v cestnem 
prometu, 

 varovanje sebe in ostalih 
udeležencev v prometu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHODNIŠTVO 

Kdaj?: 5 ur na mesec 

Kdo?: učenci od 5. do 9. razreda in PP 

oddelki 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko takoj 

po pouku. 

Namenjena je učencem druge triade, za 

nemoteno izvajanje potrebujejo športno 

opremo (kratke hlače in majico, športne 

copate/superge). 

Osnovni cilj je učencem podrobneje 

predstaviti nogomet in košarko ter njihovo 

ljubezen do športa in znanje še nadgraditi 

 

 

 

 

SPECIALNA OLIMPIADA (krpljanje, 

namizni tenis) 

Kdaj?: občasna dejavnost 

Kdo?: učenci posebnega programa 

Interesna dejavnost bo potekala po pouku. 

Namenjena je učencem 2. triade. Pogoj za 

udeležbo je: zanimanje za igro, želja po 

osvajanju novih nogometnih znanj, 

pripravljenost za medsebojno sodelovanje v 

skupini, spoštljiv odnos do sošolcev in učitelja. 

Osnovne potrebščine, ki jih udeleženci 

potrebujejo so: športni copati za dvoranski 

nogomet, kratke hlače in majica.  

Osnovni cilji so: 

 Navajanje na zdravo, športno življenje 

 Razvijanje poštenih odnosov v igri 

 Navajanje na medsebojne odnose in 
delo v skupini 

 Pridobiti tehniko vodenja 

 Pridobiti tehniko udarca 

 Obvladovanje sprejemanja ali 
zaustavljanja žoge 

 Pravilno obvladanje varanja nasprotnika 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESNA VZGOJA 

Kdaj?: občasna dejavnost 

Kdo?: učenci 9. razreda 

Dejavnost je namenjena učencem 9. razreda in 

njihovi pripravi na valeto. Potekala bo po 

pouku 6. ali 7.uro. 

Cilji:  

 spoznali bomo osnove družabnih 
plesov 

 naučili se bomo koreografijo, ki jo 
bomo zaplesali na valeti 

 spoznali se bomo s primernim 
vedenjem na plesišču 

 utrjevali primerne odnose med 
spoloma 

 

 

 

 

 

PLESNA VZGOJA 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci posebnega programa 

Interesna dejavnost bo namenjena razvijanju 

specifičnih motoričnih sposobnosti, izražanju in 

ustvarjalnosti posameznikov skozi plesno 

udejstvovanje ter pridobivanju novih 

poznanstev s skupnimi interesi. Ples kot športna 

aktivnost vpliva na psihomotorični, miselni, 

socialni in čustveni razvoj posameznika.  

ID bo predvidoma potekala po pouku, 1-krat 

tedensko. Namenjena je učencem in učenkam, 

ki imajo radi gibanje in izražanje ob glasbi ter 

obiskujejo PP VIZ. 

 

Kaj potrebujejo? Primerno športno opremo 

 

PLESNA SKUPINA 

Kdaj?: 1 do 2 uri na teden 

Kdo?: učenci 2. in 3. triade 

Interesna dejavnost bo namenjena razvijanju 

specifičnih motoričnih sposobnosti, izražanju in 

ustvarjalnosti posameznikov skozi plesno 

udejstvovanje ter pridobivanju novih 

poznanstev s skupnimi interesi. Ples kot 

športna aktivnost vpliva na psihomotorični, 

miselni, socialni in čustveni razvoj 

posameznika.  

ID bo predvidoma potekala po pouku, 1-krat 

tedensko. Namenjena je učencem in učenkam, 

ki imajo radi gibanje in izražanje ob glasbi ter 

obiskujejo 2. ali 3. triletje OŠPP NIS. 

Kaj potrebujejo? Primerno športno opremo 

Ob morebitnem velikem zanimanju za 

interesno dejavnost, bi se lahko oblikovali 2 

skupini ločeni glede na zahtevnost – le v tem 

primeru in v primeru nezapolnitve vseh 12 

mest v eni skupini, bi se drugi skupini lahko 

priključili tudi starejši učenci in učenke, ki 

obiskujejo posebni program VIZ – po dogovoru 

z mentorico oziroma predhodni »avdiciji«. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNE SPRETNOSTI 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: od 3. razreda NIZ in druge skupine 

PP 

Učenci se urijo svoje ročne spretnosti ob 

različnih dejavnostih (perforiranju, šivnaju, 

kvačkanju, vozlanju, pletenju ali tudi drugih). 

Svoje izdelke bi razstavljali v dogovorjenih 

kotičkih v šoli.  

 

Dejavnost bi potekala po pouku. 

 

 

 

BRANIČEK – bralni kotiček 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: kdorkoli 

Namen BRANIČKA je spodbujanje otroka k 

branju ter pridobivanje pozitivnih čustvenih 

izkušenj ob branju.  Bralne dejavnosti bomo 

prilagodili razvojni stopnji otrok.  

V prijetnem in sproščenem vzdušju se bomo: 

 srečevali ob prebiranju pravljic, zgodbic 
ali odlomkov mladinske literature ( brala 
bo   učiteljica ali pa vsak sam, po lastni 
izbiri) 

 prebrali ali napisali pesmico o ... 

 nadaljevali že zapisano zgodbo ali 
napisali svojo 

 ilustrirali pravljico 

 narisali in napisali strip 

 se srečevali z različnimi vrstami in 
oblikami tiskanih gradiv 

 in drugo. 
 

Dejavnost bo potekala 1x tedensko, po 

dogovorjenem urniku. 

 

 

 

KNJIGOBUBE 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci od 2. do 4. razreda 

Interesna dejavnost Knjigobube bo potekala 1 x 

na 14 dni po pouku (predvidoma 5. ali 6. šolsko 

uro. Namenjena je učencem 2., 3. in 4. razreda. 

Obiskovalo naj bi jo največ 7 učencev. 

Program Knjigobube je program, ki gradi 

otrokov uspeh s pomočjo pripravljenih delavnic, 

ki potekajo ob ustvarjanju v ustvarjalni slikanici. 

Vsak otrok prejme ustvarjalno slikanico, tako 

imenovano Pobarvano pravljico. Pobarvana 

pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet 

branja, ustvarjanja, domišljije. Brali bomo 

najboljše pravljice, se pogovarjali, razvijali 

domišljijo in ustvarjali. Vsak otrok za 

sodelovanje potrebuje le interaktivno slikanico – 

Pobarvano pravljico. Cena te je 9,90 EUR. Ob 

koncu celoletnega programa pa vsak učenec 

prejme diplomo. Otroci bodo včasih kakšen 

material prinesli tudi od doma (gumbe, semena, 

trakce, …). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNANJE JE IGRA 

Kdaj?: 1x tedensko (od januarja do maja) 

Kdo?: od 5. do 8. razreda 

Osnovni cilji: 

 Urjenje znanj iz algebre, aritmetike in 

obdelave podatkov. 

 Urjenje v pretvarjanju količin. 

 Poglabljanje matematičnih znanj iz učnih 

načrtov. 

 Razvijanje sposobnosti predstavljanja, 

ocenjevanja, primerjanja, matematičnega 

izražanja, mišljenja 

 Učenje matematike za vsakdanje življenje. 

 Reševanje praktičnih nalog, ki se navezuje 

na tematiko drugih premetov iz 

posameznega razreda. 

 

Računanje je igra je interesna dejavnost, ki ima vrh 

v  tekmovanju iz znanja matematike za učence 

prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom.  

Naloge, ki jih pri dejavnosti rešujejo učenci  se 

nanašajo na učne načrte in dodatna znanja in so 

podkrepljene z reševanjem problemov, navezujejo 

pa se na tematiko drugih predmetov posameznega 

razreda.  

 

VESELA ŠOLA 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci od 5. razreda naprej 

Predvidoma bo dejavnost potekala preduro, 

enkrat tedensko v računalniški učilnici. 

Učenci bodo na spletni strani Vesele šole brali in 

reševali predlagane mesečne teme. Namenjena 

je torej peščici radovednežev na naši šoli. 

Sodelujejo lahko vsi, ki so spretni bralci in dobro 

razumejo prebrane vsebine 

ŠPANŠČINA 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci 2. in 3. triade 

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki 

jih zanima španski jezik in kultura špansko 

govorečih dežel. 

Pri urah bodo učenci: 

 pridobivali znanje skozi poslušanje in 
učenje didaktičnih pesmi v španščini, 

 pridobivali zmožnosti za medkulturno in 
medjezikovno sporazumevanje,  

 razvijali bralne, slušne in govorne 
spretnosti v španščini (poudarek bo na 
govornem izražanju, bi se pa učili tudi 
osnov branja v španskem jeziku in osnov 
pisanja) 

 in spoznavali geografske, družbene in 
kulturne značilnosti špansko govorečih 
dežel. 
 

Za interesno dejavnost učenci ne potrebujejo 

nobenih posebnih pripomočkov, vso gradivo 

bodo prejeli na urah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUHARSKI KROŽEK 

Kdaj?: 2 uri na teden 

Kdo?: učenci od 2. do 3 razreda 

Kuharski krožek bo namenjen učencem od 

drugega do šestega razreda NIS. Potekal bi 

vsak teden po 2 šolski uri, po pouku. Za 

izvedbo potrebujemo učilnico s kuhinjo ter 

minimalna finančna sredstva za nabavo 

kuharskih sestavin, ki jih v centralni kuhinji 

nimamo na zalogi.   

 

 

 

OTROŠKI PARLAMENT 

Kdaj?: oktober – marec (10 ur) 

Kdo?: učenci od 5. do 9. razreda 

Dejavnost se izvaja v okviru programov oz. 

projektov, ki jih vodi Zveza prijateljev mladine 

Slovenije (v nad. ZPM). Učenci v šoli pod 

vodstvom mentoric v obliki delavnic 

razpravljajo, dajejo pobude, predloge v zvezi s 

temo, ki so jo izbrali osnovnošolci na državnem 

otroškem parlamentu. V okviru interesne 

dejavnosti se udeležijo in aktivno sodelujejo 

tudi na občinskem in mestnem parlamentu, ki ju 

organizira ZPMS. 

 

Dejavnost bo potekala občasno, nekajkrat 

mesečno, namenjena je učencem druge in tretje 

triade NIZ. 

 

BRALNA ZNAČKA 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci od 1. do 9. razreda 

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem 

času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega 

jezika in književnosti, hkrati pa je bralna značka kot 

obšolska / interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja 

otrokom in mladim. Oblike motiviranja branja so zelo 

različni, mentorji jih prilagajamo objektivnim možnostim, 

predvsem pa interesom v željam mladih bralcev. Mentor 

ob začetek šolskega leta pripravi priporočilne sezname 

knjig, ki naj bi jih učenci prebrali. Pri pripravi seznamov, pa 

mentor prisluhe predlogom učencev - bralni seznami so 

odprti in upoštevajo knjižne novosti. Pri preverjanju 

prebranih knjig prevladujejo sproščene oblike v metodah 

dela z mladimi bralci. 

Na začetku šolskega leta so učenci 1.triade povabljeni v 

knjižnico, kjer, pri poslušanju zgodbice v podelitev knjižnih 

nagrad za prve šolske, začnejo z Bralno značko. Učenci 

lahko 1 x tedensko prihajajo v knjižnico, kjer se z 

mentorjem pogovorijo o prebrani knjigi. 

Družba bralna značka Slovenije izdaja motivacijsko 

gradivo in priznanja za mlade bralce, ki jih učenci prejmejo 

ob koncu šolskega leta. Posamezne OZPM (Zveza 

prijateljev mladine) organizirajo tudi zaključne ekskurzije 

za zlate oznake. Gibanje je posebej naklonjen 

Cankarjevem domu, v katerem je vsako leto organizirana 

zaključna prireditev. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽABNI POPOLDNEVI ZA 

MLADOSTNIKE Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI (v nad. AM) 

Kdaj?: občasno 

Kdo?: učenci 6. in 9. razreda + PP 

Mladostniki z AM imajo težave na področju 
socialne integracije, komunikacije in 
fleksibilnosti mišljenja. V popoldanskem času 
se večina ne druži s prijatelji kot njihovi 
sovrstniki, ampak  najraje čas preživljajo za 
računalnikom, pred televizorjem ali na 
telefonu. Primanjkuje jim motivacije, 
imaginacije, samoiniciativnosti in 
samostojnosti, zato bodo zanje organizirane 
različne družabne dejavnosti tekom leta (obisk 
kinopredstave, bowling, božično sprehajanje 
po mestu, obisk slaščičarne, picerije, obisk 
koncerta v mestu, živalski vrt, ogled muzeja ter 
rojstnodnevna praznovanja).  

Cilji: Na ta način bodo pridobili nove izkušnje 
in spoznanja, krepili socialne, čustvene ter 
komunikacijske spretnosti, ki jih bodo lahko 
prenesli v širši življenski prostor.  Preizkušali se 
bodo v organizacijskih sposobnostih ter tako 
čim bolj aktivno preživljali svoj prosti čas s 
prijatelji. 

 

 

NARAVOSLOVNE USTVARJALNE 

DELAVNICE 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci 1. in 2. triade NIS 

Na delavnici bomo izvajali enostavne poizkuse 

ter preko njih spoznavali naravne zakonitosti. V 

drugem sklopu delavnic bomo izdelovali izdelke 

iz naravnih materialov. 

 

Dejavnost bo potekala po pouku.  

 

SPRETNI PRSTKI 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci od 1. do 3. razred + PP1 in PP2 

 

OSNOVNI CILJI:  

 razvijanje fine motorike in 
grafomotorike 

 predpriprava na pisanje 
 krepitev pozornosti in koncentracije 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO KROŽEK 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci od 1. do 4. razred 

Potrebščine: Lego ali Duplo kocke 

OSNOVNI CILJI:  

 razvijanje fine motorike in prostorske 
orientacije 

 razvijanje ustvarjalnega mišljenja 
 krepitev pozornosti in koncentracije 

 

 

 

 

VRTNARJENJE 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci višjih razredov (PP in NIZ) 

Od učencev se pričakuje določena mera 

socialne zrelosti.  

OSNOVNI CILJI: pridobivanje novih znanj in 

spretnosti, navajanje na timsko delo, ureditev 

šolskega okoliša … 

Dejavnost bo potekala po pouku.  

 

PRVA POMOČ 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci 8. in 9. razreda 

Interesna dejavnost Prva pomoč je namenjena 

najstarejšim učencem na šoli. Njen namen je 

ozavestiti učence o ključnem pomenu prve 

pomoči, to je da prvo pomoč lahko nudi vsakdo. 

Preko praktičnih vaj nudenja prve pomoči ter 

seznanjanja z osnovami teorije različnih 

poškodb in drugih bolezenskih stanj, se bodo 

učenci urili v znanju prve pomoči ter se ob koncu 

šolskega leta tudi preizkusili v pridobljenem 

znanju ter veščinah na lokalnem preverjanju 

osnovnošolskih ekip prve pomoči na RK 

Ljubljana.  

ID se bo izvajala predvidoma po pouku, enkrat 

tedensko.   

 

 



 

 

KIPARSKI KROŽEK 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: učenci različnih oddelkov 

 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko 8. 

šolsko uro, mogoče v sredo ali ponedeljek. 

Namenjena je predvsem učencem druge in 

tretje triade in PP oddelkom. Pogoj je interes 

za likovno udejstvovanje, predvsem za 

oblikovanje gline. 

 

 

 

 

USTVARJANJE Z GLASBENIMI 

CEVMI 

Kdaj?: 1x tedensko 

Kdo?: 1. triada + PP1 in PP2 

POTREBŠČINE: orffova glasbila, glasbene cevi 

(priskrbi izvajalec, si izposodi na šoli) 

OSNOVNI CILJI: 

 vzbujati veselje in pozitivna čustva do 

glasbe, 

 vzbujati zanimanje za glasbeno 

udejstvovanje, 

 razvijati odgovornost in smisel za 

sodelovanje pri skupnem muziciranju, 

 razvijati glasbene sposobnosti in 

izvajalske spretnosti, 

 peti in igrati ter poustvarjati glasbene 

vsebine, 

 aktivno poslušati glasbo, jo doživeti in 

prepoznati njene značilnosti, 

 navajati na izbiro glasbe glede na 

različne življenjske okoliščine, 

 ustvarjati glasbo. 
 

GLASBENA/PEVSKA SKUPINA 

Kdaj?: občasna dejavnost 

Kdo?: člane bo izbral učitelj glasbe 

 

Dejavnost bo potekala po pouku, nekajkrat 

mesečno oz. v odvisnosti z nastopi v 

dopoldanskem in popoldanskem času. 

Dejavnost je namenjena izbranim učencem PPVI 

in OŠPP programov. 

 


