
NAPOVEDANE INTERESNE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

PREDMETNA  STOPNJA - ŠENČUR 
 

MALE SIVE CELICE 
Kviz Male sive celice preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev. Sestavljen je iz različnih vrst vprašanj, ki 
naslavljajo sedem vrst inteligentnosti: gibalno, jezikovno, logično – matematično, prostorsko, glasbeno, medosebno in intrapersonalno. 
Dvaintrideset tekmovalnih šol iz osmih različnih regij Slovenije se preizkusi v bralni pismenosti, znanju matematike, logike, poznavanje 
kulturne dediščine, športa, družbe, astronomije, kemije, biologije, tehnike, gospodinjstva, zgodovine, geografije, človeškega telesa in 
glasbe. Posebnost kviza je tudi možganski labirint, kjer  z zakritimi očmi v prostoru iščemo črke (8) in v zadanem času sestavimo 
najdaljšo besedo. http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/. V letošnjem letu se pridruži še dodatna igra Hitri lončki. 
                                                                                                                                                                                                                     Mentorica: Žana Bečić 

 

ŠOLSKI RADIO 
Si ustvarjalen/-a, komunikativen/-a, se želiš preizkusiti kot govorec/-ka na radiu? 
 
Pridruži se radijski ekipi naše šole! 
 
Interesna dejavnost šolski radio je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki si želijo ustvarjati zanimive in aktualne vsebine ter 
pripravljati oddaje za šolski radio. Vabljeni vsi, ki bi si želeli ustvarjati zanimive vsebine in se preizkusiti kot »spikerji« na radiu.  
                                                                                                                                                                                     Mentorica: Ana Marija Lednik  

TURISTIČNI PODMLADEK 

Turistični podmladek je ID, pri kateri se vsako leto udeležimo turističnega festivala. Tam učenci iz vse Slovenije predstavijo svoje ideje 
v povezavi z domačim krajem ter se potegujejo za priznanja. Letos bomo nekaj pripravili na temo vode in dobrega počutja. 

Če imaš veliko dobrih zamisli, rad delaš v skupini, raziskuješ domači kraj, ali rad nastopaš, se nam pridruži.  

 

                                                                                                                                                               Nada Kralj, Maja Okorn, Darja Višnar 

http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/


BITI MLAD JE ZANIMIVO - letošnji izziv 

Učenke in učence 7., 8.  in 9. razreda vabim na zanimive skupinske debate. Naša srečanja se bodo tematsko vrtela okrog nas samih. 
Spoznati sebe in razumeti druge - ne bo  več znanstvena fantastika. Vabim vse, ki razmišljate o sebi, o svetu, o odnosih...Pridi, če 
meniš, da ti bo ustrezalo. Pridi, če meniš, da to ni zate. In spremeni pogled na skupinski klepet.  

Debatni krožek bom vodila psihologinja Mateja Potočnik Poljanšek. 

 

 

 

                                    

 

 



 

MLADI POPOTNIK 

 
Pri tej interesni dejavnosti vsako leto pripravimo izlet v tujino. Cilj potovanja določimo skupaj z učenci in učitelji spremljevalci. Organizacijo 
prepustimo turistični agenciji, kjer se dogovorimo, kaj si bomo z učenci v določeni državi ali mestu ogledali. Vedno damo poudarek na značilnostih 
pokrajine, zgodovine države, ogledamo si pomembna mesta, muzeje ter  naravne in zgodovinske znamenitosti izbrane države.  

Izlet je v času zimskih počitnic. Navadno potujemo z avtobusom in dvakrat prespimo. 

                                                                                                                                                                                                                             Nada Kralj 

                                                                      

 

 

 
MLADINA IN GORE 

Interesna dejavnost Mladina in gore je namenjena pripravam na šolsko športno tekmovanje Mladina in gore. Je ekipno tekmovanje (štirje učenci) 
učencev zadnjega triletja. Učenci tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z vseh področij in oblik planinskega delovanja. Tekmovanje poteka na 
regijski in državni ravni v novembru in januarju. Od septembra potekajo priprave na tekmovanje.  
    

                                                                                                                                                                                                        Maja Sirše in Primož Černilec 

 



PODJETNOST - POGUM 

Podjetnost je pojem, ki predstavlja eno od kompetenc za vseživljenjsko učenje. Učenci bodo v okviru projekta POGUM v tem šolskem 
letu raziskovali kulturno dediščino našega kraja in jo spoznali od blizu. Obiskali nas bodo tudi različni strokovnjaki, kot so arheologi, 
restavratorji in umetnostni zgodovinarji in nam naše lokalne znamenitosti predstavili na terenu ter v obliki zanimivih in poučnih 
delavnic. Mi bomo pridobljeno znanje s pridom širili naprej znotraj naše šole in njenih podružnic. O pomenu kulturne dediščine bomo 
ozaveščali tudi širšo lokalno skupnost s predstavitvami in članki, objavljenimi v lokalnem časopisu Jurij. Učenci bodo pri interesni 
dejavnosti širili svoja obzorja in razvijali številne veščine pomembne za življenje (prikazane tudi na spodnji sliki). V življenju je zelo 
pomembno, da smo iznajdljivi, da nas ni strah novih izzivov in da vztrajamo. Če si POGUMEN, se nam pridruži! 

Maja Okorn in Darja Višnar 
 

                                                                          

http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_sl


LOGIKA 
je interesna dejavnost namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki bi radi svoje znanje preizkusili na tekmovanju. ID Logika bo potekala 
v septembru in oktobru približno dvakrat tedensko po eno šolsko uro do šolskega (v septembru) oz. državnega tekmovanja (v 
oktobru).  Soočili se bomo z zanimivimi matematičnimi ugankami, se naučili reševati naloge z izjavno logiko in reševali logične 
razredelnice, sudokuje ter se “naučili” tujih jezikov. 

                          
Če te logika veseli, reši logično nalogo:  
Navedeni so trije stavki v estonščini in njihovi prevodi: teiepereheakaru—dobri medved vaše družine; teie hea karu pere—družina 
vašega dobrega medveda; teie karu hea pere—dobra družina vašega medveda. Ugotovite in napišite, katera estonska beseda kaj 
pomeni v slovenščini. 

  Ana Petek Rahmatullin 
 

 
LOGIČNA POŠAST 

je interesna dejavnost namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki želijo svoje znanje logike poglobiti in se pozabavati z logičnimi 
operacijami.  Razvijali bomo logične veščine in logično mišljenje še poglobili preko razvedrilnih, zabavnih nalog ter različnih logičnih 
izzivov. Namenjena je pripravi na tekmovanje Logična pošast. ID bo potekala v aprilu in maju dvakrat tedensko po eno šolsko uro do 
šolskega oz. državnega tekmovanja. 

Ana Petek Rahmatullin 
 
 
 

STEFANOVO PRIZNANJE 
je interesna dejavnost namenjena učence 8. in 9. razreda, ki želijo razviti in poglobiti svoje znanje in veščine na področju fizike in 
fizikalnega eksperimentiranja. Učenci bodo izpopolnili svoje znanje iz raziskovalnega ter eksperimentalnega dela preko različnih 
fizikalnih eksperimentov in se naučili samostojnega ugotavljanja, napovedovanja rezultatov in zapisovanja razlag.. Priprave na 
tekmovanje bodo potekale od novembra do maja.  

 Andreja Jagodic 
 

 



ASTRONOMIJA 
je interesna dejavnost  namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Spoznali bomo telesa v vesolju: razliko med planetom in zvezdo, med 
kometom in utrinkom, razložili nastanek mrkov in luninih men. Spoznali bomo nekaj ozvezdij in se s pomočjo njih orientirali. Naučili 
se bomo uporabljati zvezdno karto. Izračunali bomo hitrost Zemlje okoli Sonca, višino opoldanskega Sonca v določenem kraju na dan 
enakonočja.. Pridobili bomo veliko znanja o vesolju, ki ga bomo preizkusili na 
tekmovanju.                                                                                                                               

Andreja Jagodic                        

    Kaj je na sliki? 

 

 
 
 

KRESNIČKA 
Si želiš poglobiti znanje iz naravoslovja in narediti zabavne eksperimente? Interesna dejavnost Kresnička je namenjena spodbujanju 
eksperimentalnega dela učencev, razvijanju naravoslovnega mišljenja in znanja o eksperimentiranju. Namenjena je učencem 6. in 7. 
razreda, ki želijo postati mladi raziskovalci in si želijo širiti svoje znanje naravoslovja. 

Ana Petek Rahmatullin/Andreja Jagodic 
 

 

 

 



       ČEBELARSKI KROŽEK - CEJ 
 
Pri čebelarskem krožku bomo spoznavali ustroj čebelje družine, anatomije čebel in njihovih bolezni. Urejali bomo šolski čebelnjak. 
Izdelovali bomo čebelarske izdelke, pripomočke za gojenje čebel in se ukvarjali s sladkim medom. 
 
 

                                     
 

ODBOJKA 1 

Spoznavali bomo osnovno motoriko odbojke, osnovne tehnične in taktične elemente. Vse skupaj naj bi nas pripeljalo do sproščene 
igre male odbojke. 

                                                                                                                                                                                           Rok  Polajnar 

 

ODBOJKA 2 

Sproščena igra odbojke, spoznavanje s pravili, priprava na šolska športna tekmovanja (za učenke, ki že obvladajo osnovne elemente 
odbojkarska igre na višjem nivoju) 

                                                                                                                                                                                              Rok  Polajnar                                                                                                                                                                                 



PLASTIČNO MAKETARSTVO (Maketarski krožek) 

 Želiš izdelati maketo letala, ladje, avtomobila, motorja, lokomotive,…? 

 Kar pomeni, da bomo na krožku sestavljali, izdelovali in barvali plastične delčke v celoto, pri čemer bomo pozorni, da bomo kot 
izdelovalec makete v podanem merilu strmeli k čim večji natančnosti ter posnemanju pravega predmeta. 

 Udeleženci ob vpisu prejmejo plastično maketo in se ob koncu šolskega leta  brezplačno udeležijo maketarskega tekmovanja. Barve, 
nožke in lepila kupimo s skupnim fondom, zato je prispevek staršev na otroka 13 € na mesec (Prispevek se obračunava mesečno na 
položnici, ki jo prejmete s strani šole). 

 Interesna dejavnost Plastičnega maketarstva se bo izvajala 1x tedensko po dve šolski uri (90 minut). 

  

UVODNO SREČANJE: po dogovoru z izvajalcem 

 Predvideni termin Interesne dejavnosti: po dogovoru z izvajalcem   

 Vabljeni učenci in učenke od 6. do 9. razreda. 

Lep maketarski pozdrav. 

Mentor  Bine Logar 

040 285 723                                                                                                   

maketarstvo@gmail.com 

info@miniatures.si      

                             



 ORFFOVA SKUPINA 6.-9.R 

 FORBAND 1 

 

                                                        

Vabimo vse učence/ke 6.-9. razreda, ki rad/e igrajo/te na orffova glasbila, da se pridružijo/te 
šolski orffovi skupini, ki  na naši deluje že vrsto let. 

Živahni ritmi, znane melodije v družbi sovrstnikov postanejo še zanimivejši, če jih pomagaš izvajati. Tako spoznaš koliko truda, veselja, 
potrpežljivosti je bilo potrebno, da je skladba zazvenela kot je treba-obenem pa ti  odlična izvedba pusti občutek, ki ti ga nihče ne more 
vzeti: s svojim trudom in vztrajnostjo si doprinesel/la, da je med poslušalce poletela LEPOTA GLASBE. Lepota, ki nežno poboža človeško 
dušo in kliče: VREDNO JE! 

GLASBA ME OBLIKUJE V BOLJŠEGA ČLOVEKA IN UČI DELOVANJA V SKUPNO DOBRO, ZATO VABLJENI V ORFFOVO SKUPINO 
6.-9.RAZREDA.                                                                                            

                                                                                                                                                                    Učitelj DANE SELAN 



 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Nemška bralna značka je bralno tekmovanje v nemščini. Učenci bodo prebrali predpisani knjigi (1-2) v nemškem jeziku. Pogosto je 
knjigam priložen tudi CD, s katerim učenci razvijajo tudi slušno razumevanje. Na srečanju nemške bralne značke se bomo  pogovorili o 
novem besedišču in vsebini prebranih knjig. Učenci bodo obogatili svoj besedni zaklad, reševali zanimive naloge in se udeležili 
tekmovanja za nemško bralno značko, ki bo v marcu. 
 

                                                                                                                                                                  Ksenija Čebašek 

 

 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 

Pri knjižničarskem krožku se bomo seznanili z nakupom knjig in vpisovanjem novih knjig v računalnik. Opremili bomo nove knjige, 
iskali in razvrščali knjige po knjižnih policah in mlajšim učencem pomagali pri iskanju knjižnega gradiva. Popravljali bomo poškodovane 
knjige. Seznanili se bomo z računalniško izposojo in vračanjem knjig in se preizkusili v praksi.  Knjižnico bomo aranžirali in naredili 
prijazno uporabnikom. Za učence bomo sestavljali nagradne  knjižne uganke. Novembra bomo obiskali knjižni sejem v Ljubljani. 
Srečevali se bomo enkrat tedensko v času predure. V aprilu pa bo sledil zaključek naših srečanj z Večerom s knjigo. 
 

                                                                                                                                                              Ksenija Čebašek 

 
PLANINSKA ŠOLA 

poteka preko programskih usmeritev za izvajanje programov Planinske zveze Slovenije. Namenjena je usposabljanju in pripravi na 
samostojno in varnejše gibanje v gorskem svetu. Planinska šola se izvaja na planinskih pohodih in taborih. V šolskem letu je vsak mesec 
organiziran planinski pohod ter trije planinski tabori.  
              
                                                                                                                                                       Primož Černilec, Rok Polajnar, Maja Sirše 
 

 
 
 



 

VESELA ŠOLA 
Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko 
pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. 
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim 
učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. 
  
S sodelovanjem v Veseli šoli spoznavaš različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Veselo šolo najdeš 
kot tiskano prilogo v reviji Pil in kot učno pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu: 
  
- spoznavaš različne pomembne organizacije 
- se seznanjaš s koristnimi spletnimi stranmi 
- se uriš v angleščini in nemščini 
- brusiš svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja 
- širiš svoje znanje. 
  
Tekmuješ torej zato, ker tako treniraš možgane in se na zabaven način naučiš več! Če zraven dobiš še kakšno nagrado za trud, se pa 
tudi ne boš pritoževal, kajne?  
                                                                                                                                                                          Tanja Šalamon Rodič 
 
 
 

ID BIOLOGIJA 
Tudi v tem letu bodo imeli učenci osmih in devetih razredov možnost izbrati interesno dejavnost Biologija. Pripravljali se bomo na 
tekmovanje iz znanja biologije. Tema letošnjega tekmovanja so pajkovci. Na spletni strani proteus.si si o vsebini in poteku tekmovanja 
lahko preberete še več. S pripravami bomo začeli takoj v septembru. Priporočam, da rezervirate priporočeno gradivo v knjižnicah.  
 
Priprava na tekmovanje iz biologije: 
Tema tekmovanja v šolskem letu 2021/2022 so Pajkovci, učenci pa bodo poznali naslednja področja:  splošne značilnosti pajkovcev 
(zgradba telesa, življenjski cikel, življenjska okolja, prehranjevanje);  življenjski stili pajkovcev;  ekologija in vedenje;  vloga v 

http://www.mladinska.com/pil
http://www.veselasola.net/index_html
http://www.veselasola.net/za-mulce/nagradne-igre/sodeluj-v-nagradnih-igrah


ekosistemu;  zgodovina raziskovanja pajkovcev na Slovenskem;  naravovarstveni status skupine;  gospodarski pomen skupine;  skupine 
pajkovcev in njihove značilnosti: - pajki križevci, - pajki skakači, - klopi, - pršice, - škorpijoni, - suhe južine, - paščipalci.  Da bo 
tekmovanje zadostovalo kriterijem za uvrstitev najboljših tekmovalcev na mednarodna tekmovanja, bo v tekmovanje zajeto tudi 
poznavanje splošne učne snovi biologije. Dodatna gradiva in priporočeno literaturo v povezavi z letošnjo temo tekmovanja bomo objavili 
v drugi polovici avgusta 2021. Šolsko tekmovanje bo v sredo, 20. oktobra 2021 ob 13.00, državno pa v petek, 3. decembra 2021 ob 15.00. 
Šolsko tekmovanje bo trajalo 45 minut, državno pa 90 minut.  

 

                                                                                                                                                                                        Lucija Lah 

 

 

 

NOVINARSKI KROŽEK 
Ta interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Učence bom seznanila z veščinami novinarskega dela. Predstavila jim 
bom osnovne novinarske žanre. Po ogledu časopisov, oddaj bomo razmislili,  katere so veščine dobrega novinarja. Pripravljali bomo 
intervjuje, reportaže, poročila za  Žarke. Novinarji se radi pohvalijo, da njim v službi ni nikoli dolgčas. Mladi novinarji, če se boste zavzeto 
lotili novinarskih nalog, tudi vam ne bo! 
                                                                                                                                                                                                    

 Šolski novinar intervjuva dramskega igralca Gojmirja Lešnjaka 
                                                                                                                                                                                                           Maruša Robida 

 

 
 
 
 



ZIMSKO ŠPORTNI TABOR V KRANJSKI GORI 
 
SI ŽELIŠ DOŽIVETI ZIMSKO ŠPORTNO OBARVAN VIKEND V KRANJSKI GORI? 
UŽIVAŠ V SMUČANJU, DRSANJU, POHODNIŠTVU IN TEKU NA SMUČEH? 
TABOR JE NAMENJEN UČENCEM OD 6. DO 9. RAZREDA 
 
NEKAJ UTRINKOV S PRETEKLEGA LETA: 
 

     
 

   

                                                                                                               PETRA TOMIĆ LESAR IN KATJA OGOREVC AHAČIČ 
 
 

 

BOOKWORMS - KNJIŽNI MOLJI  (Spletno bralno tekmovanje) 

Učenci preberejo eno, dve ali tri izmed treh angleških knjig (naslovi so določeni). Več knjig bodo prebrali in bolje odgovarjali na 
vprašalnik, več možnosti bodo imeli, da osvojijo več točk in morda tudi eno od privlačnih nagrad. Učenec kadarkoli in večkrat  rešuje 
naloge preko spleta.   

Barbara Stegnar 

 



ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 

Šolski otroški parlament omogoča učencem, da spregovorijo in predstavijo svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v 
obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. 

Parlament bo deloval v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje predstavnikom oddelkov od 4. do 9. razreda. Izbrali bomo delegacijo 
za občinski otroški parlament, na katerem bo izbrana delegacija za regijski otroški parlament, kjer bodo izvoljeni predstavniki, ki bodo 
zastopali interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                Jerneja Vraber Jagodic 

 

 

ORIGAMI 

Dejavnost je namenjena učencem 6. razreda. 

Kos papirja, zgiban na različne načine, se lahko spremeni v zanimive like in telesa. Razvijali bomo motorične spretnosti, domišljijo 
in  razmišljanje. 

   

Jerneja Vraber Jagodic 

 

 

 
 

 



BADMINTON 1 IN 2 
 
Pri Badmintonu se bomo naučili in vadili osnovne udarce in servis, se naučili pravil igre v enojicah in pri igri dvojic. Pri tem bomo 
razvijali hitrost, preciznost, koordinacijo gibanja. Pripravljali se bomo na šolsko tekmovanje in izbor ekipe na medobčinska in področna 
tekmovanja, kot tudi ekipna tekmovanja. 
 

 

                                                                                                                                                                     Katja Ogorevc Ahačič in Štefka Svetelj 
 

 

POT - Udeleženci lahko pričakujejo izjemno zanimivo dejavnost, ki bo začinjena z zanimivimi in predvsem drugačnimi nalogami kot 
običajno. Dejavnost se odvija v obliki tekmovanj na terenu, po vsej Sloveniji, in je v tesni povezanosti s tekmovanjem Mladina in gore. 
Vabimo vse, ki jih zanima orientiranje v naravi, da se prijavijo. Zagotovo vam ne bo žal. 

 

 

ID ALPSKO SMUČANJE 
ID alpsko smučanje bo potekala v dveh sklopih ur, glede na vremenske in snežne razmere. Prvi sklop  ur bo organiziran med novoletnimi 
počitnicami, drugi sklop pa med tednom po pouku kot priprava na tekmovanje glede na snežne in vremenske razmere. 
Vodeno smučanje, vadba in korekcije  nadaljevalne in izpopolnjevanje tehnike alpskega smučanja in bordanja. 
Bordanje in smučanje med vratci,  
Priprava in izbor šolske ekipe za tekmovanje. 
 
 
 

Katja Ogorevc Ahačič, Janja Gorjanc 
 
 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 
Učenci višajo  bralno kulturo, izboljšujejo bralno pismenost, razvijajo razumevanje prebranega in vrednotijo ter se pogovarjajo o 
prebranih delih. Vsako leto so nagrajeni s priznanjem, za 9-letno sodelovanje pa prejmejo knjižno nagrado. 

Magda Ropret 



 
TEHNIKE RISANJA 

ID je namenjena vsem, ki se želite izpopolniti v različnih tehnikah risanja, slikanja z uporabo in preizkušanjem različnih materialov 
kot priprava za nadaljnje izobraževanje na likovnem področju. 

Maja Okorn 
 
 
 

POT 
Udeleženci lahko pričakujejo izjemno zanimivo dejavnost, ki bo začinjena z zanimivimi in predvsem drugačnimi nalogami kot običajno. 
Dejavnost se odvija v obliki tekmovanj na terenu,  po vsej Sloveniji, in je v tesni povezanosti s tekmovanjem Mladina in gore. Vabimo 
vse, ki jih zanima orientiranje v naravi, da se prijavijo. Zagotovo vam ne bo žal.  

 
Primož Černilec 

 
 


