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INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA 
 

JEZIKOVNE 

 

Angleščina 

 
Izvajalec: Gabi Čakš 
 
Angleščino v zgodnjem obdobju otrokovega življenja in učenja, kot pomemben del otrokovega 
izobraževanja smo na VIZ. II OŠ Rogaška Slatina prepoznali že zelo zgodaj. 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, 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 bodo skozi pesmi, uganke, zgodbe in dojemanje sveta skozi 
druga predmetna področja (matematika, spoznavanje okolja, šport in glasba) usvajali jezik. Jezikovni 
vnos je bogat, pester in raznolik, učenci pa to znanje brez napora in dodatnih težav skladiščijo v 
svojem besednem zakladu. 

 

 

KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

Otroška folklorna skupina Vrelčki 

 
Izvajalec: Mojca Pažon 

 
Poustvarjali bomo izključno otroško ljudsko izročilo naših krajev, ljudske plese, pesmi in običaje ter se 
aktivno vključevali v kulturne in turistične aktivnosti v kraju in drugod. 
Takole bo še naprej odmevalo v nas: »Saj folklornik se izmed vseh spozna, dobro poje, gode, rajat 
zna… «   
Biti folklornik OFS VRELČKI pomeni čast, zato bomo z delom nadaljevali in ga prenašali na mlajše 
generacije.  
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
Sodelovanje na srečanjih otroških folklornih skupin, sodelovanje na mednarodnem festivalu otroških 
folklornih skupin Na gregorjevo, v Rogaški Slatini, priložnostni nastopi. 

 

 

Ujemi ritem 

 
Izvajalec: Martin Druškovič 
 
Učenci razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti obvladovanja telesa v prostoru. Ker ustvarjalno 
pridobivajo glasbeno-plesno znanje, ozaveščajo pomen glasbenega delovanja in razvoja. Na vajah ter 
nastopih si razvijajo pozitivno samopodobo in dobre odnose med soplesalci, se usmerjajo k pozitivnim 
načinom razmišljanja in krepitvi vrednot, se sproščajo in skrbijo za dobro počutje. 

 

 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

ABC šport 

 
Izvajalec: Petra Polajžer 
 
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne 
navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli 
poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno 
vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne 
posledice današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih 
mladih generacij. 
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Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. S primerno športno vadbo navajamo učence 
na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; 
razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno 
težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na 
številna druga področja učenčevega razvoja. 
Interesna dejavnost ABC  šport je  namenjena učencem prvega in drugega obdobja, vključuje vsebine, 
ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine 
idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. 
Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vključuje dejavnosti treh 
sklopov, katerim učitelj nameni tretjino časa. 
Prvi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: teki, 
dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek in aerobika. 
 
Drugi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, 
natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z loparji, ravnotežne spretnosti in zadevanje tarč.  
 
Tretji sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: akrobatika, 
skoki in borilni športi 

 

 

MISELNE 

 

Cici vesela šola 

 
Izvajalec: Petra Dragojević 

 
Cici vesela šola je obogatitvena dejavnost v oddelku podaljšanega bivanja, katera je namenjena 
učencem od 1. - 3. razreda. Pri Cici veseli šoli  vsak mesec obravnavamo vnaprej določene teme, s 
katerimi pripravljamo učence na Cici Veselošolski dan. Cilj popestritvene dejavnosti je širjenje znanja 
na področju kulturne oz. estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike. 

 

 

Logika (za učence 4. in 5. razreda) 

 
Izvajalec: Marta Strniša, Martin Druškovič 
 
Učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposabljajo za njihovo uporabo: razvijajo sposobnost 
logičnega mišljenja in natančnega izražanja, usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo, pridobivajo 
samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, razvijajo sposobnost 
medsebojnega komuniciranja, izražajo svoje misli, spoznavajo miselne sposobnosti drugih, se 
usposabljajo za timsko delo, spoštujejo argumente drugih, pripravljajo se na šolsko tekmovanje. 

 

 

OSTALE DEJAVNOSTI 
 

Šolska hranilnica 

 
Izvajalec: Marta Strniša 
 
Namen šolske hranilnice je, da se že otroci naučijo varčevanja in pridobivanja spoštljivega odnosa do 
denarja. S tem bodo dobili tudi dobro popotnico za shranjevanje in  razpolaganje z denarjem, ko bodo 
odrasli. V šoli lahko varčujejo za CŠOD, plavalni tečaj,… 

 

 

Živimo zdravo z naravo 

 
Izvajalec: Marjana Gregorčič, Petra Dragojević 

 
Interesna dejavnost Živim zdravo z naravo temelji na krepitvi in spodbujanju odgovornega odnosa do 
sebe, drugih in našega okolja. Interesna dejavnost je usmerjena predvsem v praktično in sodelovalno 
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delo, katerega učenci pomagajo soustvarjati s svojimi idejami, predlogi in željami. Glavni cilji interesne 
dejavnosti so: krepitev okoljske odgovornosti, spodbujanje kreativnosti in ročnih spretnosti, izmenjava 
idej, učinkovita raba naravnih virov, spoznavanje pomena samooskrbe s hrano ter razvijanje pozitivnih 
medsebojnih odnosov. 

 

 

S srcem za srce 

 
Izvajalec: Martin Druškovič 
 
Sodelujemo v humanitarnih akcijah, ki jih organizirajo Rdeči križ, Unicef in Karitas. S sodelovanjem na 
srečanjih ostarelih krajanov in upokojencev polepšamo trenutke starejšim in potrebnim pomoči. Pri 
učencih razvijamo pozitivne vrednote, spodbujamo spoznavanje in sprejemanje novosti, vezanih na 
kulturo bivanja in odnos do življenja. 
 

 

Turistične in druge dejavnosti v kraju 

 
Izvajalec: Marjana Gregorčič, Marjana Plemenitaš 

 
Učenci in učitelji sodelujemo v različnih aktivnostih. Z nami se povezujejo: Svet KS Kostrivnica, 
Turistično društvo Kostrivnica, KO RKS Kostrivnica, Društvo upokojencev Kostrivnica, Gasilsko 
društvo Kostrivnica, Športno društvo Kostrivnica, Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica, VVO 
Rogaška Slatina, enota Studenček. Razvijamo pozitivne vrednote in navajamo učence na vključevanje 
v zdravo družbeno okolje. Sodelovanje na nastopih in razstavah pripomore k dvigu samozavesti, 
pozitivna naravnanost pa poglablja vez med šolo in okoljem. 

 

 

Šolska knjižnica 

 
Izvajalec: Petra Dragojević 
 
V našem umu se skriva nešteto potencialov in preko branja se jim lahko zelo približamo, jih odkrijemo 
ter razvijamo. Z branjem postajamo aktivni ustvarjalci svoje prihodnosti. Branje knjig je zelo 
pomembno za človeka, saj s tem razširi svoj besedni zaklad, poveča koncentracijo, spodbuja domišljijo 
ter razmišljanje o prebranem. Šolska knjižnica ponuja učencem pester izbor knjig, s katerimi si lahko 
učenci vzamejo intimen čas zase, v katerem se lahko poglobijo v lastne misli. 
 

 

Mladi planinci 

 
Izvajalec: Dragan Šućur in zunanja sodelavka Darinka Turnšek 

 
 
Učenci na izletih spoznavajo našo domovino, njene naravne lepote in raznolikost. Hoja je nepogrešljiv 
del zdravega življenja, saj je temeljna oblika človekovega gibanja, je najpreprostejša in zelo učinkovita 
dejavnost. Učenci se navajajo na hojo po planinskih poteh ter pridobivajo znanja, ki so potrebna za 
izletniško in pohodniško delovanje. Izleti se navezujejo na učno snov, ki jo učenci spoznavajo pri drugih 
predmetih; posebna pozornost je namenjena temam, ki prispevajo k naravovarstvenemu ozaveščanju. 
 

 

Pasavček 

 
Izvajalec: Petra Dragojević 

 
Projekt Pasavček je mednarodni projekt za spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev 
ter varnostnih pasov med vožnjo z avtomobilom. Osnovni cilj projekta je povečati pozornost otrok in 
njihovih staršev na pravilno uporabo varnostnih pasov in sedežev med vožnjo. Projekt poteka od 
oktobra do aprila v času podaljšanega bivanja. 
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Pravljične urice 

 
Izvajalec: Marjana Plemenitaš 
 
Dejavnost spodbuja učenčevo ustvarjalnost, jezikovno – govorno zmožnost in vedoželjnost, oblikuje 
odnos do branja ter razvija bralno zmožnost. 
Učenci poslušajo pripovedovanje in branje pravljic, predstavijo svoje najljubše pravljice iz bralnega 
nahrbtnika ter oblikujejo bralni dnevnik. Izmed prebranih pravljic bomo izbrali eno in jo pripravili za 
dramatizacijo. Izdelali bomo sceno, izbrali glasbeno spremljavo ter v kulturnem tednu pripravili nastop 
za sošolce.  


