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INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 4. RAZREDA 

 

NARAVOSLOVNE 
 

Raziskujemo svoje okolje 1 
 
Izvajalec: Ksenija Šket 
 
Narava je za otroka nekaj imenitnega. Z učenci raziskujemo, ustvarjamo, razvijamo svoje spretnosti in 
interese. V okolici šole nam različne površine (gozd, travniki, ribniki, mlake, vrtovi …) ponujajo izjemno 
možnost opazovanja in proučevanja tako rastlin kot tudi živali ter naravnih pojavov, ki jih srečamo v 
vsakdanjem življenju. Kadar se odločimo ostati v razredu, izvajamo različne poskuse (izbruh vulkana, 
podvodni vulkan, poskusi z vodo, avtomobilček na balonski pogon, odkrivamo skrivnostno pisavo …). 
Razvijamo pozitiven odnos do naravoslovnih ved ter naravo spoznavamo v drugačni luči. 
 

Življenje čebel in čebelarjev 
 
Izvajalec: Damjana Kralj 
 
Namen interesne dejavnosti je spoznavanje narave, čebel, njihovega življenja in čebelarjenja. Pobližje 
spoznamo, kako čebele živijo, se prehranjujejo in zakaj so pomembne za ljudi. Ogledamo si čebelnjak, 
delo čebelarjev in čebelarsko opremo. Glavni pridelek čebel je med, mi pa natančneje spoznamo tudi 
druge pridelke, kot so cvetni prah, vosek, propolis in matični mleček. Med uporabimo nato tudi pri 
pripravi hrane. 
 

 

KULTURNE 
 

Knjigo bube (za učence 1. in 2. razreda) 
 
Izvajalec: Natalija Šlogar 
 
Interesna dejavnost skozi pravljice, pesmice in ustvarjanje otroke popelje v domišljijski svet. Namen 
dejavnosti je spodbujanje bralnih navad in neskončne domišljije otrok ter izražanje njihove kreativnosti. 
Sčasoma postajajo bolj samozavestni in komunikativni. Pri Knjigo bubah si vsak otrok izdela svoje 
knjižno kazalo, naprstne lutke, mini gledališče oziroma oder za lutke, svojo maskoto Knjigo bubo, lutko 
na palici in še marsikaj. 
 
 

Glasba in ples z roko v roki 1 – ritmika 
 
Izvajalec: Tanja Pirš 
 
Interesna dejavnost omogoča druženje vsem, ki imajo veselje do glasbe, plesa in ritma. Namen 
dejavnosti je spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti in izvirnosti ter doživljanje plesa kot nekaj prijetnega, 
sproščujočega. Otroke navajamo na oblikovanje pozitivnih odnosov med plesalci in na sodelovanje v 
skupini. Sodelujoči osvajajo številne nove veščine, kot npr. razvijanje koordinacije z gibalnimi 
nalogami, povezava ritma in melodije, ustvarjanje in utrjevanje različnih plesnih koreografij, doživljanje 
lastne aktivnosti in razvijanje samozavesti. Cilj te interesne dejavnosti je tudi predstavitev na različnih 
prireditvah. 
 
 

Glasba in ples z roko v roki 1 – folklora 
 
Izvajalec: Mojca Kmetec 
 
Pri tej interesni dejavnosti se učenci seznanjajo s poustvarjanjem otroškega ljudskega izročila, 
predvsem pevskega in plesnega. Eden izmed namenov te dejavnosti je tudi srečanje s kulturo naših 
prednikov. Rezultat našega dela, ki ga bomo z veseljem pokazali tudi navzven, pa bodo kakovostne 
odrske postavitve.  
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Lutka oživi 1 (za učence 2. in 3. razreda) 
 
Izvajalec: Janja Bek, Marta Weilguni 
 
Namen interesne dejavnosti je predvsem spoznavanje različnih lutk in rokovanje z njimi. Pozornost 
posvečamo jeziku kot objektu igre, kjer se osredotočamo na poslušanje, razumevanje in doživljanje le-
tega. Otroci osvajajo številne nove veščine, kot so vživljanje v vloge, animiranje z lutko, uskladitev 
gibanja lutke in teksta, izdelava lutk in pravilno rokovanje z njimi. Rezultat našega druženja pa bo 
priprava lutkovne predstave in sodelovanje na lutkovnih srečanjih, pri čemer bodo učenci ves čas 
aktivno sodelovali s svojimi idejami tako za predstavo kot tudi pri izdelovanju lutk.   
 
 

Cici zborček 
 
Izvajalec: Marja Špes 
 
Interesna dejavnost povezuje vse mlade ljubitelje glasbe in petja, ki si želijo sodelovanja v zboru. Skozi 
prepevanje otroških pesmic, igro in ples se navajamo na sodelovanje v otroškem pevskem zboru. 
Namen dejavnosti je navajanje na petje in nastopanje v zboru ter ustvarjalno druženje skozi glasbo za 
otroke. 
 
 

Zborček ljudskih pesmi 
 
Izvajalec: Mojca Kmetec 
 
Namen interesne dejavnosti je spoznavanje nepoznanih otroških ljudskih pesmi. Pesmi pojemo v 
troglasju. Pozornost posvetimo tudi malim talentom, ki igrajo harmoniko, violino ali ljudske inštrumente. 
Posebnost dejavnosti je tudi ta, da otroci pojejo ob spremljavi ljudskih inštrumentov.  
 
  

PRAKTIČNE 
 

Svet rokodelskih čudes (za učence 3. do 5. razreda) 
 
Izvajalec: Leonida Medved 
 
Učenci pri interesni dejavnosti razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, ročne spretnosti, sodelovalnost in 
vztrajnost. Seznanjajo se z različnimi materiali (papir, blago, vrvica, umetne mase, les, glina, drugi 
naravni materiali) in različnimi tehnikami izdelave (šivanje, vezenje, prelaganje, oblikovanje, 
izrezovanje, lepljenje, nizanje  ipd). Skozi dejavnost nastajajo različni končni izdelki, kot so npr. 
svečniki, stojalo za pisala, obeski iz vrvice ali blaga, namizne dekoracijske rože, ogrlice ali broške iz 
fimo mase, okrasni krožniki, origami, okrasna embalaža, lutka, keksi  in podobno. Ob koncu lahko 
sodelujoči izdelke odnesejo tudi domov. Material za delo prispevajo tudi učenci sami. 
 
 

Les je lep in uporaben (za učence 3. in 4. razreda)  
 
Izvajalec: Oliver Frlić 
 
Pri interesni dejavnosti učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost gradiva v vsakdanjem 
življenju, raziščejo primere predmetov iz obravnavanega gradiva, oblikujejo zamisel zanje in jih 
načrtujejo. Skozi dejavnost učenci zamisel skicirajo, izberejo ustrezna gradiva za izdelavo izdelka in ga 
izdelajo iz njih, lahko ga kombinirajo tudi z drugimi gradivi, preverijo njegovo funkcionalnost in 
predlagajo dopolnitve, pri čemer uporabijo ustrezna orodja, pripomočke in postopke za obdelavo 
gradiva (merjenje, zarisovanje, striženje, rezanje, spajanje, sestavljanje …). Nato nastajajo predvideni 
izdelki: glasbilo – palčke, ograja za vrt, zaboj za igrače, slonček/račka/mucka na kolesih, vprežni voz, 
posteljica za medvedka, šah, ptičja hišica in izdelki v povezavi z ostalimi projekti na šoli.  
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Ustvarjamo iz papirja in gline 
 
Izvajalec: Branka Unverdorben 
 
Sproščeno in kreativno likovno ustvarjanje iz papirja v sklopu interesne dejavnosti je namenjeno in 
usmerjeno predvsem v zadovoljevanje otrokovih potreb po aktivnosti in ustvarjalnosti. Pridobljene 
izkušnje pri rokovanju s papirjem, kjer se gradi na storilnostni motivaciji z zastavljenim konkretnim 
ciljem, izdelati predmet, ki bo imel uporabno vrednost, učencu omogočajo, da je pri delu ves čas 
dejaven, uri svoje ročne, intelektualne in vedenjske sposobnosti. Namen dejavnosti je spontano 
pridobivanje delovnih navad, veselja do dela ob premagovanju ovir in napora, ki bo nagrajen z 
izdelkom. Skozi druženje učenci na neprisiljen in spontan način razvijajo tehniško mišljenje, 
prepoznavajo lastne potenciale in interese, urijo koordinacijo gibov, spoznavajo uporabnost in namen 
papirnih gradiv in delovnih tehnik, razvijajo pomen urejenosti in doživljanja lepega ob kreiranju novih 
lastnih likovnih zamisli, ki vzpodbujajo, da postanejo vešči in novega znanja željni učenci. 
 
 

JEZIKOVNE 

 

Berimo skupaj (za učence od 2. in 3. razreda) 

 
Izvajalec: Karla Koražija  

 
Interesna dejavnost je namenjena učencem 2. in 3. razreda. Na vsakem srečanju bom učencem 
prebrala (povedala) vsaj eno pravljico, odvisno od njene dolžine. Če bodo želeli, bodo lahko brali tudi 
učenci sami. Izbirala bom med knjigami slovenskih in tujih avtorjev, pri čemer bodo imeli prednost 
domači pisatelji. Vsebine bodo primerne starosti učencev, poudarek pa bo predvsem na temah, ki se 
učencev dotaknejo preko različnih čustvenih doživetij in vzgojnih trenutkov.   
Namen interesne dejavnosti je sprostitev, hkrati pa tudi spodbujanje bralnih navad, izražanja in 
razmišljanja, razvijanja pozitivnih vrednot. 
Interesna dejavnost bo potekala predvidoma na 14 dni. 
 
 

Jezikajmo skupaj 1 - po angleško (za učence od 1. do 3. razreda) 
 
Izvajalec: Gabi Čakš  
 
Angleščina je v zgodnjem obdobju otrokovega življenja in učenja pomemben del otrokovega 
izobraževanja. Angleščina, ki poteka v obliki interesne dejavnosti v vseh oddelkih od prvega do 
vključno tretjega razreda, učencem omogoča, da enkrat tedensko usvajajo jezik na sproščen, zabaven 
in celosten način. Vodilna metoda dela je vodena igra, skozi katero učenci urijo spretnost poslušanja in 
govornega sporočanja, v tretjem razredu pa že usvajajo nekaj bralnih in opismenjevalnih strategij. 
Angleščina je umeščena v urnik in zagotavlja kontinuiteto učenja tujega jezika. Učenci skozi pesmi, 
uganke, zgodbe in dojemanje sveta skozi druga predmetna področja (matematika, spoznavanje okolja, 
šport in glasba) usvajajo jezik. Jezikovni vnos je bogat, pester in raznolik, učenci pa to znanje brez 
napora in dodatnih težav skladiščijo v svojem besednem zakladu. 
 
 

Jezikajmo skupaj 1 - po francosko 
 
Izvajalec: Tina Dimec Ivanjko 
 
Učenci s pomočjo vseh petih čutil, torej sluha, tipa, vonja, okusa in vida, pri interesni dejavnosti 
spoznavajo ta čudoviti jezik in ga nevede usvajajo. Brez slovničnih in pravopisnih pravil razvijajo 
osnove komunikacije in spoznajo besedišče, ki je otrokom blizu. Namen interesne dejavnosti je, da 
poleg novih besed razvijajo tudi strategije učenja tujega jezika, kar je trdni temelj za kasnejše, resnejše 
učenje jezikov, saj ritma, ki ga usvojijo preko pesmic in izštevank, ne bodo pozabili. 
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Jezikajmo skupaj 1 - po špansko 
 
Izvajalec: Tina Dimec Ivanjko 
 
Španščina je temperamenten jezik in tudi interesna dejavnost je temu primerna. Otroci preko igre, 
pesmi in gibanja spoznajo izgovorjavo, intonacijo in melodijo jezika. Tako na naraven način, brez 
učbenikov in zvezkov, spoznajo osnovno besedišče španščine, naučijo pa se tudi, kako se sploh 
učimo tujih jezikov. Lahko bi rekli, da je glavni cilj španskih uric, poleg osnov komunikacije, pri otrocih 
zbuditi zanimanje za tuje jezike in premostiti kulture razlike.   
 
 

MISELNE 

 

Brihtne glave 1 
 
Izvajalec: Helena Mikša 
 
Namen interesne dejavnosti je reševanje zanimivih in logičnih nalog, s katerimi se učenci učijo logično 
razmišljati in utemeljevati stvari. Pogoste dejavnosti so igranje »miselnih« iger, reševanje nalog iz 
logike, iskanje in reševanje le-teh na spletu, urejanje zbirke lastnih miselnih nalog, zavozlank, 
premetank, rebusov in podobno. Cilj našega druženja je spoznavanje zanimivih in poučnih tem ob 
prebiranju revije Ciciban ter sodelovanje na tekmovanju Cici Vesela šola. 
 
 

Zabavna matematika (za učence od 2. do 4. razreda) 
 
Izvajalec: Leonida Špiljak 
 
Pri interesni dejavnosti učenci s pomočjo atraktivnih spletnih strani razvijajo sposobnosti spretnega in 
zanesljivega računanja. K razmišljanju in reševanju zapletenih matematičnih problemov, ki so hkrati 
lahko tudi izziv, jih spodbujajo matematične igre. Učenci skozi leto s pomočjo računalniškega 
programa LEFO tekmujejo v hitrem in zanesljivem računanju. 
 
 

Računalniško opismenjevanje (za učence 1. in 2. razreda) 
 
Izvajalec: Marjana Zajko 
 
V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. 
Namen interesne dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe. 
Učenci spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Vsebinsko izhajamo iz okolja, ki je 
učencem blizu, ga dobro poznajo in jim je zato zanimivo. Cilj interesne dejavnosti je osvojitev znanja, ki 
je prenosljivo in uporabno na različnih področjih. Način dela pri učencih spodbuja ustvarjalnost, 
sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. 
 
 

Skok s šahovskim konjem (za učence 1. do 4. razreda) 
 
Izvajalec: Iztok Majcenovič 
 
Šah je prostočasna in športna dejavnost, ki mlade usmerja v družbo znanja. Kot miselna igra 
neomejenih možnosti pomaga predvsem mladim razvijati mnoge sposobnosti, kakršne še posebej 
potrebujejo. Šah je zagotovo najbolj razširjena miselna igra na svetu, ki v sebi združuje elemente igre, 
športa, filozofije, umetnosti, znanosti, kulture in vrsto pozitivnih lastnosti pomembnih za razvoj 
ustvarjalne osebnosti. Pri interesni dejavnosti bodo učenci lahko igrali šah in tekmovali  med sabo. 
Rezultat našega dela bodo šolski turnirji, simultanke z boljšimi in znanimi šahisti in udeležba na 
občinskih in šolskih šahovskih  tekmovanjih.  
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ŠPORTNE 
 

Med dvema ognjema – pozabljena spretnost 
 
Izvajalec: Marko Čonžek 
 
Interesna dejavnost je namenjena učencem od 2. do 4. razreda. Pri interesni dejavnosti imajo učenci 
možnost spoznati tudi druge podobne elementarne igre z žogo kot npr.: dodgeball, »klobasar«, »vroč 
krompir« … Glavna cilja dejavnosti sta spoznavanje pravil različnih osnovnih iger z žogo in razvoj 
motoričnih sposobnosti za lažje usvajanje in razumevanju iger z žogo v 2. in 3. Triletju. Poseben 
poudarek je namenjen »fairplayu«. Cilj interesne dejavnosti je poudarjanje zdravega življenjskega 
sloga,  v okviru katerega bodo odigrane medrazredne in medšolske tekme. 
 
 

Igre nekoč 
 
Izvajalec: Mojca Kmetec 
 
Otroška igra daje svojstven pečat vsakemu otroštvu in obogati življenje vsakega posameznika. Vse 
odlike, ki jih vsebuje otroška igra, oblikujejo mlado osebnost in vplivajo tudi na naše nadaljnje življenje. 
Namen interesne dejavnosti je  omogočiti otrokom, da bodo ti pečati čim lepši in da jih bo čim več. 
 
 

Otroška gibalna olimpijada 
 
Izvajalec: Petra Polajžer 
 
Namen interesne dejavnosti je sledenje zdravemu življenjskemu stilu. Vsebine bodo zato izbrane tako, 
da bomo z njimi uresničili cilje, ki pa so odvisni od potreb otrok. V ospredju je dobro poznavanje stanja, 
da lahko sploh opredelimo cilje. Vsebinsko je interesna dejavnost zelo zanimiva, a hkrati učinkovita, 
saj učence navaja na oblikovanje dejavnega življenjskega sloga. 
 
 

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA 
 

NARAVOSLOVNE 
 

Naravoslovno-kemijski krožek (za učence od sedmega do devetega razreda) 
 
Izvajalec: Terezija Gjuras 
 
Pri tej interesni dejavnosti učenci razvijajo razumevanje naravoslovnih in kemijskih pojmov skozi  
različne aktivnosti, ki vključujejo praktično delo z mikroskopom, terensko delo v gozdu in ob vodi,  
kemijske eksperimente in  diskusijo s  problemsko zastavljenim pristopom. Pomemben del našega 
druženja bo načrtovanje strategije reševanja problemskih nalog in avtentičnih vprašanj. 

 

 

Raziskujemo svoje okolje 2 (za učence od 7. do 9. razreda) 
 
Izvajalec: Igor Bahar 
 
Osrednja teme interesne dejavnosti je raziskovanje značilnosti osamelega krasa Formilske doline. Na 
tem prostoru so na majhnem kosu površja prisotni številni kraški pojavi, ki še niso bili opisani. Z učenci 
bomo zato prehodili celotno dolinico in narisali zemljevid kraških pojavov. Te pojave bomo potem še 
posneli s kamero in opisali v popotnem dnevniku. Končni izdelek našega druženja bo učna pot z 
vodnikom za vedoželjne pohodnike. 
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Raziskujemo svoje okolje 2 
 
Izvajalec: Nataša Berk 
 
Osnovni cilj interesne dejavnosti je vzgoja za pozitiven odnos do turizma, okolja in domačega kraja. 
Spoznavali bomo osnovne turistične pojme in odkrivali naravne ter družbene značilnosti Rogaške 
Slatine z okolico. Skozi naše druženje se bomo lotili aktivnosti, kot so obujanje že nastalih projektnih 
nalog, hkrati pa bomo razvijali sposobnost kulturnega komuniciranja, javnega nastopanja in se 
vključevali v turistično življenje domačega kraja. Program dela bo prilagojen usmeritvam šole, 
načrtovanim akcijam, prireditvam v kraju ter temam turističnih festivalov. Ves čas bomo prepletali 
teoretične in praktične teme ter terensko delo. 
 
 

Tehnika nas obdaja 
 
Izvajalec: Oliver Frlić 
 
Skozi interesno dejavnost učenci spoznavajo tehnološka odkritja v zgodovini, le-ta povezujejo z 
moderno tehnologijo, iščejo njihove osnove v vsakodnevnih pripomočkih, orodjih, vozilih … Skozi 
druženje igrače, pripomočke in orodja razstavljajo ter ugotavljajo način delovanja in hkrati določajo tudi 
tehnološke osnove, predlagajo izboljšave, popravke in podobno. Predvidena gradiva za raziskovanje 
so stara orodja iz šolske delavnice, igrače, ki vsebujejo različne pogone, pripomočki pri pouku, v 
kuhinji, ročna orodja, pokvarjeni računalniki iz šolske računalnice, stari mobilni telefoni ali stari analogni 
telefoni. 
 
 

KULTURNE 
 

Glasba skozi doživetja  
 
Izvajalec: Marja Špes 
 
Namen interesne dejavnosti je spoznavanje širokega sveta glasbe – od glasbenih prireditev, izvajalcev 
in dogodkov, povezanih z glasbo. 
 
 

Šolski band (za učence od 6. do 9. razreda) 
 
Izvajalec: Goran Koražija 
 
Interesna dejavnost obsega številne raznolike aktivnosti kot so spoznavanje z igranjem inštrumentov in 
petjem v sestavu, z delom in ozvočevalno opremo, spoznavanje različnih glasbenih stilov in obdobij 
glasbene zgodovine, soočenje z delom v glasbeni skupini (prilagajanje, vaje, harmonije) in same vaje. 
Rezultat dela v interesni dejavnosti bomo pokazali pri nastopanju na šolskih prireditvah in proslavah. 
 
 

Sprehod skozi zgodovino domačega kraja 
 
Izvajalec: Irena Gavez 
 
Pri interesni dejavnosti bomo spoznavali življenje ljudi na našem področju ter prav tako nastanek in 
razvoj zdravilišča. Delo bo večino časa potekalo v šoli, nekaj pa bodo učenci naredili (poiskali) doma 
ter tudi na terenu. Kar se tiče vsebine bomo izbirali med številnimi tematskimi področji kot npr. šege in 
običaji, iskanje zgodovinskih virov, zbiranje zgodb (ustno izročilo), razvoj kulture, nastajanje raznih 
društev in podobno. 
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Mladi dopisniki 2 
 
Izvajalec: Vanja Užmah 
 
Namen interesne dejavnosti je spremljanje aktualnih dogodkov v razredu in na šoli. Na podlagi tega 
učenci po skupinah ali individualno zapišejo reportažo oz. krajši opis dogodkov, kar opremijo še s 
fotografijami. Cilj dejavnosti je prav tako, da se učenci preizkusijo tudi v literarnem poustvarjanju. Poleg 
tega se spoznajo z uredniško skupino Rogaških novic, kjer spoznajo poklic dopisnika. 
 
 

PRAKTIČNE 
 

Kuharski podvigi (za učence 5. in 6. razreda) 
 
Izvajalec: Štefka Dečman 
 
Pri interesni dejavnosti se učenci poučijo o prehrani, ki zagotavlja in ohranja zdravje, o pomembnosti 
varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina njene priprave. Z načrtovanjem praktičnih vaj  razvijajo 
ustvarjalnost, ekonomičnost in zavest o pomenu samooskrbe in uporabe lokalno pridelane hrane. 
Pomembne so aktivnosti za ohranjanje ljudskega izročila in razvijanje kulturne zavesti otrok (narodne 
jedi), spodbujanje in usmerjanje učencev k ustvarjalnosti v smislu spoznavanja prehranjevanja 
lastnega in drugih narodov ter razvijanje ročnih spretnosti. 
 
 

Ustvarjalne delavnice - ročna dela (za učence 5. in 6. razreda) 
 
Izvajalec: Štefka Dečman 
 
Pri interesni dejavnosti se učenci naučijo osnov različnih ročnih spretnosti s  poudarkom na kvačkanju 
in pletenju. Izdelajo lasten uporaben izdelek in tako poleg ročnih spretnosti razvijajo tudi ustvarjalnost 
in smisel za ekonomičnost ter estetiko. Cilj dejavnosti je otroke naučiti osnov kvačkanja in pletenja ter 
jih spodbujati in usmerjati k ustvarjalnosti v smislu spoznavanja tradicije in razvijanja ročnih spretnosti. 
 
 

Les in leseni izdelki (za učence od 5. do 9. razreda) 
 
Izvajalec: Oliver Frlić 
 
Pri interesni dejavnosti učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost gradiva v vsakdanjem 
življenju, raziščejo primere predmetov iz obravnavanega gradiva, oblikujejo zamisel zanj in ga 
načrtujejo. Namen dejavnosti je, da učenci zamisel sami skicirajo, izberejo ustrezna gradiva za 
izdelavo izdelka in utemeljijo izbiro ter ga nato tudi izdelajo. Skozi dejavnost načrtujemo izdelavo 
predvidenih izdelkov: glasbenih pripomočkov, bobnarskih palčk, športnih pripomočkov, palic za 
baseball, zabojev za krompir, matematičnih računal, poštnih nabiralnikov in ostalih izdelkov v povezavi 
z ostalimi projekti na šoli. 

 

 

Zeliščarstvo 
 
Izvajalec: Vanja Užmah 
 
Pri interesni dejavnosti učenci spoznavajo avtohtona slovenska zelišča, jih tipajo, vonjajo in okušaje ter 
tako le-ta spoznavajo skozi celotni zaznavni kanala. Iz zelišč učenci pripravljajo kulinarične dobrote in 
zapisujejo razne recepte, nato pa jih spomladi sejejo na šolskem vrtu poleg ostalih kulturnih rastlin. 
Namen dejavnosti je učence naučiti osnov vrtnarjenja in kulturnega obdelovanja zemlje. 
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Ustvarjanje brez meja 
 
Izvajalec: Branka Unverdorben 
 
V sklopu interesne dejavnosti imajo učenci možnost izbire likovne dejavnosti po lastni presoji in 
interesu na osnovi sposobnosti, talenta in razpoložljivih materialov. Likovna dejavnost bo tako 
usmerjena predvsem v zadovoljevanje učenčevih individualnih potreb po aktivni ustvarjalnosti. Glavni 
namen dejavnosti je na povsem sproščen in raziskovalen način pridobivati nove izkušnje pri rokovanju 
z različnimi vsakdanjimi kot tudi likovnimi materiali in izdelati uporaben estetski izdelek. Učencem bo 
omogočeno, da bodo pri  delu ves čas dejavni, samostojni in svobodni, lahko se bodo vključevali v 
skupinsko ali projektno delo, krepili komunikacijske veščine ter prepoznavali potrebe po koristni in 
kulturni izrabi prostega časa. 
 
 

Podjetnost 
 
Izvajalec: Vanja Užmah 
 
Skozi interesno dejavnost se učenci seznanijo z osnovnimi termini podjetništva. Prav tako razvijajo 
svoje zamisli in ideje o ustanovitvi podjetja za mlajše inovativne generacije, kjer se preizkusijo v 
pisanju poslovnega načrta. Poleg tega učenci spoznajo uspešnega podjetnika v kraju in napravijo načrt 
poslovanja lastnega podjetja, kjer razmišljajo, kako uspeti kljub težkim gospodarskim pogojem po 
svetu in doma. 
 
 

JEZIKOVNE 

 

Pst, tukaj delamo predstavo! (za učence 8. in 9. razreda) 
 
Izvajalki: Klavdija Namurš, Matejka Tirgušek  
  
Interesna dejavnost povezuje vse, ki jih zanimajo interesna področja, kot so branje, pisanje, 
ustvarjanje, gledališka in scenska dejavnost. Osrednji namen dejavnosti je priredba književnega dela 
za dramatizacijo in kot končni izdelek gledališka uprizoritev, kjer učenci sami aktivno sodelujejo in 
soustvarjajo. Izhodišče za delo je roman za mlade o soočanju z medvrstniškim nasiljem in boju proti 
njemu z naslovom Loterija avtorice Beth Goobie.  
 
 

Urice v francoščini 
 
Izvajalec: Tina Dimec Ivanjko 
 
Pri interesni dejavnosti bomo dokazali, da se tega jezika učimo ravno tako hitro in uspešno kot ostalih. 
Za učenje osnov sporazumevanja bomo izkoristili bogato zakladnico francoskih glasbenih in filmskih 
ustvarjalcev in kdo ve, morda pa nas prav to navdihne, da kaj ustvarimo tudi sami. 
 
 

Knjiga išče bralca (za učence 6. razreda) 
 
Izvajalec: Zdenka Ižanc 
 
Namen interesne dejavnosti je spoznati, da je lahko knjiga zelo dober pripomoček za kvalitetno 
preživljanje prostega časa, za igro, zabavo in širjenje obzorij. Poudarek bo na pogovorih o (prebranih) 
knjigah, izražanju mnenj, vzbujanju vedoželjnosti in navduševanju za branje. Ves čas bo v ospredju 
skrb za kvalitetno srečanje s knjigo. Vključeni učenci bodo v okviru te dejavnosti opravili tudi bralno 
značko. 
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Jezikajmo skupaj 2 
 
Izvajalca: Nina Gašparac, Mitja Štorman 
 
Namen interesne dejavnosti je poglabljanje znanja s področja govora, razumevanja, branja in pisanja v 
nemškem jeziku. Skozi druženje bomo jezik spoznali malo drugače, ga utrdili in poglobili, se naučili 
jasno izražati in zagovarjati svoja stališča. Naš cilj je priprava na izpite FIT IN DEUTSCH1, FIT IN 
DEUTSCH2, GOETHE ZERTIFIKAT B1, kjer učenci pridobijo mednarodni certifikat kot dokazilo o 
svojem znanju. 
 
 

Bralni vikend – noč branja 
 
Izvajalci: Jožica Nuč, Nina Gašparac, Tina Dimec Ivanjko 
 
Knjiga za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje kreativnega in kritičnega razmišljanja 
ob/med/po branju, doživljanje branja kot dogodka so (z namenom družiti se in spoznavati sebe in svet) 
le nekateri izmed mnogih ciljev povezanih z branjem na tovrstni način, ki jim bomo sledili pri tej 
interesni dejavnosti. Raznovrstne metode in oblike potovanja po literarni galaksiji naj bi se prepletale z 
zaupnimi pogovori, prešernim smehom, pa vendar tudi z malce spanja na zaključnem dogodku, noči 
branja. 
 
 

MISELNE 
 

Jaz – debatnik 
 
Izvajalec: Gabi Čakš 
 
Učencem želimo poleg pestrega nabora izvenšolskih dejavnosti ponuditi interesno dejavnost, pri kateri 
se učijo poslušati drugo mnenje, oblikovati svoje stališče na kulturni ravni vzajemnega spoštovanja do 
sogovorca, pretehtati slabe in dobre trditve ter (po)iskati možne predloge in rešitve za rezultat, ki 
temelji  na dokazih, primerih in podpori vseh govorcev. Namen dejavnosti je razvijanje učenčevih 
govornih spretnosti, spoznavanje osnov retorike in učenje kritičnega mišljenja do izpostavljenega 
problema. Učenci se naučijo poiskati raznovrstne informacije in svoje mnenje podkrepiti z ustreznimi 
dokazi in raziskavami. 
 
 

Logomanija (1. skupina: 5., 6. razred, 2. skupina: 7., 8. razred) 
 
Izvajalec: Zdenka Petek 
 
Pri tej dejavnosti bodo učenci na zanimiv način razvijali logično sklepanje in v sproščenem duhu 
spoznavali nove zakonitosti. Vsebine so prilagojene sposobnostim in interesom učencev. Vsaka 
skupina bo opravila 12 ur v dveh delih (jesenskem in pomladanskem). V prvi skupini bomo spoznali 
načine reševanja nalog, v drugi pa jih bomo nadgradili. Nekatere vsebine skupin so enake, toda razlika 
je v težavnosti. 
 
 

Računalniška robotika - konstruiranje  s konstrukcijsko zbirko Fischertechnik (za učence od 5.                      

do 7. razreda) 
 
Izvajalec: Branko Krošel 
 
Fischertechnik so konstrukcijske zbirke ustvarjene za učence, ki jim pomagajo pri načrtovanju in 
učenje skozi igro, vse to pa jim omogoča, da se potopijo  v svet tehnologije, tako širijo znanje in 
razumevanje. Samostojna izgradnja Fischertechnik modelov spodbuja logično razmišljanje in 
ustvarjalnost, podpira naravno sposobnost mladih umov za razumevanje tehnologije v pravem pomenu 
besede. Fischertechnik kompleti za učence tako brezmejno dopuščajo domišljijo, saj se vsi gradbeni 
kompleti dopolnjujejo med seboj. Delovanje naprav se nam zdi samoumevno, zato bomo pri interesni 
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dejavnosti spoznali, kako delujejo in kaj nam omogočajo ali preprečujejo. Naša dejavnost bo 
konstruiranje, ki se bo izvajalo z zbirkama: E-tec (elektrotehnika) in mehanika + statika. 
 
 

Hitro in zanesljivo z računanjem 
 
Izvajalec: Jelka Županec 
 
Interesna dejavnost je namenjena urjenju veščine spretnega in zanesljivega računanja na pamet s 
števili iz različnih številskih množic z računalniškim programom Lefo. Učenci sprotno spremljajo svoj 
napredek računanja na pamet in se lahko udeležijo brezplačnega tekmovanja na državni ravni. Namen 
dejavnosti je tudi ta, da se osvojene veščine urijo tudi doma s pomočjo računalniškega programa. 
 
 

Brihtne glave 2 
 
Izvajalec: Marjana Führer 
 
Namen interesne dejavnosti je z razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela razvijati veščine 
logičnega razmišljanja in pridobivanje dodatnega znanja. Učenci usvajajo številne spretnosti, kot sta 
npr. razvoj in učenje sodelovanja in timskega dela pri reševanju problemov in pridobivanje novih 
spoznanj s pomočjo računalniških programov. 
 
 

Skok s šahovskim konjem (za učence 5. in 6. razreda) 
 
Izvajalec: Iztok Majcenovič 
 
Šah je prostočasna in športna dejavnost, ki mlade usmerja v družbo znanja. Kot miselna igra 
neomejenih možnosti pomaga predvsem mladim razvijati mnoge sposobnosti, kakršne še posebej 
potrebujejo. Šah je zagotovo najbolj razširjena miselna igra na svetu, ki v sebi združuje elemente igre, 
športa, filozofije, umetnosti, znanosti, kulture in vrsto pozitivnih lastnosti pomembnih za razvoj 
ustvarjalne osebnosti. Pri interesni dejavnosti bodo učenci lahko igrali šah in tekmovali  med sabo. 
Rezultat našega dela bodo šolski turnirji, simultanke z boljšimi in znanimi šahisti in udeležba na 
občinskih in šolskih šahovskih  tekmovanjih.  
 
 

OSEBNOSTNE 
 

Jaz – tutor 
 
Izvajalec: Brigita Sajko 
 
Tutorstvo je dejavnost, kjer si učenci med seboj pomagajo pri usvajanju znanja. Učenec – tutor 
pomaga ostalim med poukom, znotraj svojega razreda oziroma skupine, ali pa pred in po pouku. 

Učenec – tutor je oseba, ki nesebično deli svoje znanje s sošolci. Kadar tutorji pomagajo sošolcu, 
veliko naredijo  tudi zase, saj s tem utrjujejo tudi svoje znanje, česar se zavedamo in poudarjamo pri 
interesni dejavnosti. Tutorske ure izvajajo predvsem pred pisnimi preizkusi znanja. 
 
 

Prostovoljstvo – Pegazov dom 
 
Izvajalec: Petra Železnik 
 
Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih 
sistemov, vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno 
negovati in ustrezno vrednotiti, saj je delo z ljudmi in za ljudi. V okviru interesne dejavnosti na šoli in 
izven nje spodbujamo medsebojno pomoč, spoštovanje, hvaležnost, sodelovanje, povezanost, 
odgovornost, strpnost, nenasilje in drugo. Otroci prostovoljci sodelujejo s Pegazovim domov starejših 
Rogaška Slatina. Sodelovanje z varovanci doma poteka na različne načine, skozi obiske, pogovore, 
nastope, delavnice, družabne igre ali sprehode. Prostovoljstvo v Pegazovem domu zelo pozitivno 
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vpliva na medsebojne oziroma medgeneracijske odnose med mladimi in starejšimi v lokalni/občinski 
skupnosti. 
 
 

To sem jaz 2 – prva pomoč 
 
Izvajalec: Gabrijela Žagar 
 
Pravilna izvedba prve pomoči lahko reši dragoceno življenje. Pogosto v nujnih stanjih ne moremo ali ne 
znamo nuditi ustrezne pomoči. Pripravljenost pomagati je ena najvišjih vrednost, ki jih človek zmore. 
Pri interesni dejavnosti se učimo teoretičnih in praktičnih znanj, ki lahko nekomu morda rešijo življenje. 
Razvijamo pozitiven in human odnos do sočloveka, navajamo učence na pravilen in spoštljiv odnos do 
sošolcev, staršev ter ostalih ljudi. Poudarek je na strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Z učenci bomo 
znanje pokazali na regijskem tekmovanju šolskih ekip prve pomoči. 
 
 

To sem jaz – jezikovno kompetenten (učenci od 5. do 9. razreda) 
 
Izvajalci: Jožica Nuč, Gabi Čakš, Mateja Vidovič, Andreja Mašera 
 
Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki želijo poglobiti in preveriti svoje znanje angleščine na 
področju kompetenc poslušanja, branja, pisanja in govora. Učence spodbujamo, da spremljajo svoj 
napredek. Pri tej interesni dejavnosti spoznajo kulture angleško govorečih dežel, se srečajo z 
naravnimi govorci angleščine, spoznajo avtentična besedila v angleščini in pridobijo svojo prvo izpitno 
izkušnjo. 
 

 

Učenje učenja (za učence od 4. do 6. razreda) 

 
Izvajalec: Urška Šipec 
 
Eden izmed glavnih ciljev interesne dejavnosti je učence vzpodbujati k pridobivanju znanj, spretnosti in 
veščin iz vseh taksonomskih stopenj ter jih skozi praktične delavnice naučiti se učiti. Pri učencih 
gradimo pozitivno zaupanje v lastne sposobnosti, samopodobo in samospoštovanje, kar omogoča 
prepoznavanje njihovih sposobnosti, interesov, talentov in želja, ki jih je mogoče razvijati. Namen 
dejavnosti je razvijati kompetence vseživljenjskega učenja ter vrednote, kot so enakopravnost, 
medsebojno spoštovanje, sodelovanje in medsebojna pomoč, solidarnost, sprejemanje drugačnosti in 
razvijanje strpnosti. Skozi leto izvajamo številne aktivnosti kot npr. pojmovanje učenja, testiranje in 
analiziranje učnih navad in stilov učenja, samouravnavanje učenja in učne strategije, izdelovanje 
zapiskov, povzetkov, miselnih vzorcev, razvijanje ustvarjalnosti pri učenju, sprostitvene tehnike, ki 
pomagajo pri učenju, in še mnogo drugega zanimivega in uporabnega. 
 
 

ŠPORTNE 
 

Nogomet (za učence in učenke od 6. do 9. razreda) 
 
Izvajalec: Janko Bastašič  
          
V šolskem letu  2015/16 bo ID nogomet potekala v treh skupinah in sicer starejši učenci, mlajši učenci 
ter učenke enkrat  tedensko. Otroci bodo osvajali osnovne tehnične in taktične elemente nogometne 
igre, spoznavali pravila igre in pravila fair playa. Vse tri skupine se bodo udeležile tekmovanj na 
medobčinski ravni in morebitnih regijskih in državnih tekmovanjih.     


