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LIKOVNI KROŽEK za MLAJŠE USTVARJALNI KROŽEK LIKOVNI_KIPARSKI KROŽEK 

KDO? PP1, 2 + 1. in 2. razred KDO?4., 5., 6. razred KDO? 
KDAJ?1x tedensko po pouku KDAJ? 1x tedensko po pouku KDAJ? 1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Lara Likar 
 
Ustvarjali bomo po določenih principih pomoči z 

umetnostjo, kar pomeni, da bomo poleg likovnih 

izdelkov svojo pozornost posvečali tudi procesu 

ustvarjanja likovnih del. Srečali se bomo z 

risanjem, slikanjem, grafiko, kiparjenjem, 

fotografijo. Zabavali se bomo. Razvijali bomo 

likovni jezik in izražanje posameznika. Iskali bomo 

močna področja in interese. Pri tem pa našli tudi 

nove prijatelje! 

Potrebuješ dobro voljo in čisto nič drugega. 

Zapomni si, vsak lahko ustvarja, prav vsak! 

 

IZVAJA: Klaudija Kovač 

 

OSNOVNI CILJI: 

- razvijanje fine motorike in 

grafomotorike 

- krepitev pozornosti in koncentracije  

- krepitev razumevanja slušnih 

navodil 

 

IZVAJA : Leskovšek  Ela 
 
Dejavnost bo potekala enkrat tedensko 8. 

Šolsko uro. Večinoma bo zajemala 

oblikovanje gline.  

 
 



 
USTVARJANJE Z GLASBENIMI CEVMI PEVSKA, GLASBENA SKUPINA 

KDO? PP1, 2 + 1. in 2. Stopnja PP KDO? PP + NIS po dogovoru 
KDAJ?1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Alja Lečnik 
 

KDAJ? 1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Drobnič Bine 

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. 
 

 
Dejavnost bo potekala izven pouka, nekajkrat 

mesečno oz. v odvisnosti z nastopi v 

dopoldanskem in popoldanskem času. Dejavnost 

je namenjena izbranim učencem PPVI in NIS 

programov. 

 



  



PRAVLJIČARNICA RAČUNANJE JE IGRA ŠPANŠČINA 
KDO? PP1, 2 + 1. in 2. razred KDO? NIS 4.-8. razreda KDO? 
KDAJ?1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Lara Likar 

KDAJ? 1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Ema Dolenc 
 

KDAJ? 1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Špela Fras 

Si že slišal za Zverjasca in njegovega sinčka 

Zverjaščka?. Si se kdaj gnetel na metli s staro 

štrigo? Si se kdaj spraševal zakaj je Lara 

kosumlja klepetulja izgubila glas? Jaz sem o 

vsem tem že slišala v pravljicah. Zato vabim 

tudi tebe, da si mi pridružiš in prisluhneš 

pravljicam. Prebrala ti jih bom tako, da si jih 

boš za vedno zapomnil. Po branju, pa bomo 

vsebine poustvarili. To pomeni da jih bomo 

narisali, napisali, zaigrali in vse kar zabavnega 

spada v lonec, dokler pravljic ne bo konec.  

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. Dodatna znanja so 
podkrepljene z reševanjem problemov, 
navezujejo pa se na tematiko drugih 
predmetov posameznega razreda. 

Španščina je namenjena učencem, ki jih 

zanima španski jezik in kultura špansko 

govorečih dežel.  

 
 
  



GOZDNE IGRALNE URICE BRANIČEK OTROŠKI PARLAMENT 
KDO? PP1, 2 + 1. in 2. Razred NIS KDO? kdorkoli KDO? 5. – 9. razred 
KDAJ? 2X mesečno 
IZVAJA: Jana Konda in Barbara 
Jerina 

KDAJ? 1x tedensko  
IZVAJA: Jeršan Kojek Helena 

KDAJ? Občasno (marec-oktober) 
IZVAJA: Jasna Zebec in Klaudija 
Kovač 

 
Igralne urice se izvajajo zunaj, v naravnem 

okolju (šolski vrt, bližnji travnik, gozd v 

okolici…) z naravnimi materiali .  

Tja se bomo odpravili peš, lahko tudi s šolskim 

kombijem. Otroci bodo par dni pred izvedbo, 

dobili prijavnico oz. obvestilo kam gremo, kaj 

potrebujejo oz. kdaj se vrnemo.  

Igralne urice bodo potekale v strnjeni obliki (2-
3 ure) 
 
 
 
 

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 bomo: 

- postali člani Bibliobusa  

- se srečevali ob prebiranju pravljic, zgodbic ali 

odlomkov mladinske literature  

- napisali ali nadaljevali pesem ali zgodbo 

- ilustrirali pravljico 

- spoznali in ustvarjali kamišibaj 

- in drugo 

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 

 

  



POPOLDNEVI ZA MLADOSTNIKE Z MAS LEGO KROŽEK 
KDO? PP + 6. – 9.  razred KDO? 4., 5., 6., razred 
KDAJ?  občasno KDAJ? 1x tedensko po pouku 
 IZVAJA: Saša Uršnik 
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).  

 

IZVAJA: Klaudija Kovač 
 
OSNOVNI CILJI: 

- razvijanje fine motorike in 
prostorske orientacije 

- razvijanje ustvarjalnega mišljenja   
- krepitev pozornosti in koncentracije 

 

 

  



KUHARSKI KROŽEK ZELIŠČNI KROŽEK 
KDO? 2. – 6. razred+PP mlajši KDO? PP3 – PP8 
KDAJ? 1x tedensko 
IZVAJA: Radivojević Monika 

KDAJ? Občasno 
IZVAJA: Rode Barbara in Barbara 
Tard 

Kdaj veš, da je olje dovolj vroče, da lahko 
spečeš hrustljav krompirček? Znaš skuhati 
okusno in zdravo 
kosilo v pol urice? In kaj, ko mame ni doma, 
da bi pripravila večerjo? Kateri je najboljši 
recept za 
praznične piškote? 
Če si učenec/ka od drugega do šestega 
razreda, se nam lahko pridružiš na 
kuharskem krožku, kjer boš 
dobil/a odgovore na vsa zgoraj zastavljena 
vprašanja. In še kakšnega več ;) 

Učenci bodo spoznavali različna zelišča in 

njihovo praktično uporabo. Ob tem si bodo 

krepili čut za naravo, skrb za okolje, prostor 

in rastline. Naučili se bodo skuhati čaj, 

zeliščno mazilo, sirup...   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPROSTITVENE DEJAVNOSTI IGRE Z ŽOGO KOLESARSKI KROŽEK 
KDO? PP3 – PP6 + NIS 5.-9. razred KDO? učenci 2. In 3. triade KDO? učenci 5. razreda 
KDAJ?1x tedensko po pouku KDAJ? 1x tedensko  KDAJ? 2 uri na teden 
IZVAJA: Maša Čmer 
 
Elementi pilatesa, joge in razteznih vaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVAJA: Janez Čmer 
 
igre z žogo (nogomet, košarka): 

- predstavitev osnovne tehnike in 
taktike obeh kolektivnih iger. 

 

IZVAJA: Jasna Zebec 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
  



BALINANJE PLESNA SKUPINA (PP) PLESNA SKUPINA (NIS) 
KDO?  PP6 – PP7 KDO? Učenci PP  KDO? učenci od 1. -9. razreda 
KDAJ?1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Barbara Rode 
 

KDAJ? 1x tedensko po pouku 
IZVAJA: Jasna Zebec 

KDAJ? 1x tedensko 
IZVAJA:: Špela Fras in Maša Čmer 

Učenci bodo spoznali različne oblike igre z 
balinčki: balinanje, petanko, raffo. Urili 
se bodo v elementih bližanja, različnih 
načinih metanja krogel, elementih zbijanja 
krogel. Spoznali bodo pravila igre in različne 
oblike iger ( posamezno, dvojice, 
ekipno). 
ID bo potekala v sodelovanju z OŠ Maksa 
Pečarja, OŠ Fužine, Balinarskim 
društvom Zarja in Specialno olimpiado. 
 

 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. 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
  



POHODNIŠTVO 
KDO? učenci 12+ let 
KDAJ? občasno 
IZVAJA: Barbara Jerina 
Organiziramo  5 do 7 izletov, ki so bodisi med 

tednom, po drugi uri. bodisi ob koncu tedna ko je 

vreme primerno.  Pred izletom udeleženci dobijo 

vabilo, na katerem so osnovne informacije, na izlet 

se prijavijo s prijavnico, ki je priložena. Z učenci se 

pogovorimo o izletu, potrebni opremi, 

prevozih…Na izlete se odpeljemo z mestnim 

avtobusom, osebnimi avtomobili s starši mladih 

planincev ali s šolskim kombijem.  Po izletu gredo 

samostojno domov ali pa jih pridejo iskat starši. 

Skupaj urejamo tudi pano (planinski kotiček) v avli 

šole , utrinke objavljamo na šolski internetni strani.  

 
 
 
 
 
 
 

Likovno delo: “Ptica” Avtorica: Pika Zorc 

Priredila in oblikovala: Lara Likar  


