
 

 

 

 

NABOR INTERESNIH DEJAVNOSTI 2021/2022 

CENTRALNA ŠOLA 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1. 

(max. 15 

učencev) 

Pravljični krožek 

 

Učenci se seznanijo z interesno dejavnost PRAVLJIČNI 

VRTILJAK je namenjena učencem 1. razreda. Izvajala se bo v 

petek 0.  šolsko uro. Kot vse interesne dejavnosti, je tudi ta 

namenjena predvsem sprostitvi učencev. 

SUZANA MLAKAR 

 

petek, 0. šolska ura 

1.-3. 

Zabavno računalništvo 

 

Učenci in učenke boste spoznavali kako  varno uporabljati 

svetovni splet, se urili v oblikovanju različnih dokumentov  in 

se seznanili s programom za programiranje. 

ZAJKO MARJANA 

 

Po dogovoru 

1.-6. 

Jezikajmo po francosko 

 

Merci, Madame, Tour de France, parfum...vse to so francoske 

besede. Bi se jih želeli naučiti še več? Vas zanima, kaj je 

pravzaprav Eifflov stolp, zakaj so Francozi razvili parfum in 

kdo je Napoleon? Vse to in še več izveste na interesni 

dejavnosti Jezikajmo po francosko. Au revoir! 

TINA DIMEC 

IVANJKO 

 

ponedeljek, 8. ura ( 

na 14 dni) 

2. 

Ustvarjalne urice 

 

Dejavnost bo namenjena učencem in učenkam, ki bi želeli 

dodatno uriti ročne spretnosti, se prepustiti ustvarjalnosti in 

razvijati čut za estetiko. 

ZAJKO MARJANA 

 

Po dogovoru. 

3. 

Dramski krožek 

 

Dramski krožek je namenjen učencem 3. razreda.  Namen 

dramskega krožka je učence navdušiti nad gledališčem.  

Učenci bodo na vajah igrali, plesali, peli, izdelovali sceno, se 

učili govorno izražati, prepustili se bodo pravljičnemu svetu 

ŠLOGAR NATALIJA 

 

torek, 13:35 - 14:20 



in neskončni otroški domišljiji. Vaje so sproščujoče in 

naporne, zabavne in zahtevne, polne novih izzivov, izkušenj 

ter lepih doživetij.  Imaš tremo pred nastopanjem? Nič 

hudega. Naučimo se tudi to, kako jo premagati. 

3. 

Rišem, slikam, oblikujem in se zabavam 

 

Dejavnost bo namenjena učencem, ki radi ustvarjajo in si 

želijo dodatno razvijati domišljijo, kreativnost. 

BARBARA LAZIČKI 

Po dogovoru. 

4.-9. 

Otroška folklorna skupina Spominčice 

 

Spoznavali in ohranjali bomo slovenske ljudske pesmi, plese, 

igre in običaje,  krepili narodno zavest in skrbeli za bogat 

kulturni utrip. 

MOJCA PAŽON 

ČONŽEK 

 

po dogovoru z 

učenci 

4. a 

Bralni podvigi 

 

Urili bomo bralne tehnike, ozaveščali pomen branja kot 

vrednote (za razumevanje, za užitek) in poustvarjali različna 

besedila. 

MOJCA PAŽON 

ČONŽEK 

 

ponedeljek, 5. ura 

4. b 

Bralne urice  

 

Dejavnost je namenjena učencem, ki radi prebirajo knjige, o 

njih debatirajo, poustvarjajo in urijo retoriko, bralne 

strategije ter kakovost branja. 

ŽAGAR GABRIJELA 

 

četrtek, 0. ura 

4. c 

Bralni podvigi 

 

Z učenci 4. c, ki bodo vključeni v ID-Bralni podvigi, bomo 

ozavestitili pomen branja kot vrednota (za razumevanje, za 

užitek). Usvojili bomo različne strategije in tehnike branja 

(glasno, doživeto). Ponotranjili bomo besedila in poustvarjali 

na različne umetniške načine (dramatizacije, pesnenje, 

pripovedovanje ….) 

JANJA BEK 

 

četrtek, 0. ura 

4., 5. 

Učna pomoč učencem 4. in 5. razreda pri TJA 

 

V okviru teh ur bom nudila učno pomoč učencem 4. in 5. 

razreda, ki nimajo dodeljenih ur DSP, nudila učno pomoč pri 

predmetu angleščina. 

NUČ JOŽICA 

 

Ure bom izvedla v 

dogovoru z učenci 

posameznih 

razredov glede na 

njihov urnik. 

4., 5., 8. Priprave na šolsko tekmovanje v angleškem črkovanju NUČ JOŽICA 



 

Učenci, ki jih zanima angleško črkovanje, se bodo v okviru 

teh ur pripravljali na šolsko tekmovanje. 

 

Dan in učna ura 

bosta določena 

naknadno v skladu z 

urnikom 

zainteresiranih 

učencev. 

4., 5. 

Likovni krožek II.VIO 

 

Interesna dejacvnost je namenjena učencem 2. triade, ki 

kažejo poseben interes, željo in talent po ustvarjanju z 

različnimi materiali. Sodelovali bomo na raličnih natečajih, 

razstavljali izdelki na zunanjih in notranjih panojih, predvsem 

pa razvijali fino motoriko in občutek za estetskost. 

ŽAGAR GABRIJELA 

 

petek, 0. ura 

4.-6. 

Jezikajmo po špansko  

 

Učenci bodo na igriv in dinamičen način spoznali osnove 

tega čudovitega jezika, dotaknili pa se bomo tudi kulture 

špansko govorečih dežel. Spoznali bomo njihove navade, 

hrano, glasbo, ples in še kaj, kar te dežele naredi tako topole 

in odprte.   

TINA DIMEC 

IVANJKO 

 

ponedeljek, 8. ura 

na 14 dni 

5. 

To sem jaz - Jezikovno kompetenten  

 

Priprava na Cambridge izpit. 

MATEJA VIDOVIČ 

 

Po dogovoru z 

učenci, v aplikaciji 

TEAMS zaradi 

vključevanja 

učencev obeh 

podružnic. 

II. VIO 

(glede na 

interes pa 

tudi III. 

VIO) 

Vesela šola 

 

Ponujeno učencem II. VIO. Vsebine, predpisane in 

pripravljene s strani MK se rešujejo računalniško, ni potrebna 

revija PIL. 

MARJANA FÜHRER 

 

petek, 0. ura 

5.-7. 

Rap ID prostovoljstvo 

 

Interesna dejavnost bo namenjena učencem, ki so 

pripravljeni narediti nekaj več, se razvijati, medgeneracijsko 

povezati, spoznavati in povezati z mlajšimi učenci. . 

BARBARA LAZIČKI 

 

Po dogovoru 

5.-8. Knjižničarski krožek IŽANC ZDENKA 



 

Krožek je namenjen učencem od 5. do 8. razreda. Člani 

krožka se bodo podrobneje seznanili, kaj vse se skriva za 

vrati knjižnice, sodelovali bodo pri opremljanju knjižničnega 

gradiva, postali knjižničarji za en dan in spoznali, 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. 

 

po dogovoru z 

vpisanimi učenci 

6. 

Dodatni izzivi iz znanja angleščine za 6. razrede 

 

Vzporedno z učno snovjo trening jezikovnih spretnosti na 

posameznih področjih. 

KLEMENTINA KRALJ 

 

torek, 6. ura. 

6. 

Cambridge Movers 

 

Priprave na mednarodni jezikovni izpit. 

ČAKŠ GABI 

 

ponedeljek 0. ura ali 

online izvedba 

popoldne 

6.-8. 

EKO kviz 

 

Učenci in učenke, če vas zanimajo ekološke vsebine in se 

zavedate pomena varovanja okolja in ekološkega osveščanja 

ter bi radi poglobili znanje s področja okoljske vzgoje, se 

priključite k interesni dejavnosti, v sklopu katere bodo 

potekale tudi priprave na šolsko in državno tekmovanje. 

ZAJKO MARJANA 

 

Po dogovoru. 

6.-9. 

Priprave na matematična tekmovanja 

 

Priprave na šolska in državna tekmovanja: Matemček in 

Logična pošast za učence 6. in 7. razreda, državno 

tekmovanje iz matematike (za učence, ki se nanj uvrstijo).  

 

ŽUPANEC JELKA 

 

Po dogovoru pred 

tekmovanji 

6.-9. 

Šolska skupnost- otroški parlament 

 

Delovanje šolske skupnosti oziroma šolskega parlamenta je 

skupnost predstavnikov vsakega oodelka, ki kritično 

ovrednoti, argumentira in debatira o šolskih in otrokovih 

temah. 

ČAKŠ GABI 

 

petek, 0. ura ali 

ponedeljek 6. ura 

7. 
Cambridge KET 

 

JOŽICA NUČ 

 



Učenci se bodo pripravljali na opravljanje mednarodnega 

izpita Cambridge KET. 

usklajeno z urnikom 

učencev 

7.-9. 

Mladi z zeleno energijo naprej 

 

Učenci bodo v okviru interesne dejavnosti "Mladi z zeleno 

energijo naprej" nadaljevali z aktivnostmi trajnostnega 

razvoja,kot smo jih predvideli v projektu Erasmus + za 

učence med 12 in 14 letom starosti. Skupaj z učenci 

partnerskih šol iz Francije, Portugalske, Romunije in Avstrije 

bomo razvijali načine, kako z majhnimi koraki v vsakdanjem 

življenju ohranjati naš planet zelen in prijazen tudi za 

prihodnje generacije. 

TINA DIMEC 

IVANJKO 

 

Po dogovoru ( v 

skladu z učenci 

partnerskih šol) 

7.-9. 

ID Priprave na Glasbeno olimpijado 

 

ID je namenjena učencem, ki se odločijo za sodelovanje na 

glasbenem tekmovanju Glasbena olimpijada, ki poteka na 

šolskem in državnem nivoju. 

MARJA ŠPES 

 

ponedeljek, 0. ura 

(1. polletje), 

ponedeljek, 7. ura 

(2. polletje). 

8. 

Priprave na tekmovanje  

 

Učence 8. razredov bomo vzpodbujali k doseganju višje 

ravni znanja, temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in 

samostojnejšemu učenju s pomočjo razpoložljivih virov, IKT 

tehnologije ter odkrivanje učencev, ki so nadarjeni za 

angleščino. 

MATEJA VIDOVIČ 

 

po dogovoru z 

učenci preko 

aplikacije TEAMS 

8. 

Tutorstvo 

 

učenje učenja, pomoč sošolcu 

MATEJA VIDOVIČ 

 

petek, 5. uro na 14 

dni 

8. 

Spodbujanje branja v TJA 

 

V sodelovanju z FF, oddelkom za anglistiko in njenimi 

študenti se bodo naši osmošolci urili v prebiranju knjig v 

angleščini. 

NUČ JOŽICA 

 

Dan in učna ura 

bosta določena 

naknadno v skladu z 

urnikom sodelujočih 

učencev. 

8. 

Etwinning projekt 

 

mednarodno povezovanje s šolami v projektu 

MATEJA VIDOVIČ 

 

po dogovoru z 

učenci 



8., 9. 

Kemijski krožek 

 

Priprave na šolsko kemijsko tekmovanje za učence 8. in 

učence 9.razreda 

TEREZIJA GJURAS 

 

četrtek, 0.ura 

8., 9. 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

 

Učenci spoznajo zdrav način prehrajenjevanja in pomen 

gibanja za zdrav način življenja, kar je najpomembnejše tudi 

za bolnike s sladkorno boleznijo. 

BRIGITA SAJKO 

 

Četrtek, 0. ura 

oziroma preko MS 

Teams 

8., 9. 

Priprava na tekmovanja 

 

Pri interesni dejavnosti se ucenci pripravljajo na tekmovanja 

pri predmetih matematika in fizika. Učenci 8. in 9. razreda se 

pripravljajo na tekmovanje Matemček, Logična pošast in 

Fizikalno tekmovanje. 

ESIH URŠKA 

 

Po dogovoru pred 

tekmovanjem 

9. 

Priprave na mednarodni Cambridge PET for schools izpit  

 

Priprave na mednarodni Cambridge PET for schools izpit iz 

znanja angleščine za devetošolce 

ANDREJA MAŠERA 

 

Po dogovoru z 

učenci 

 

 

 

  



POŠ KOSTRIVNICA 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1. - 5. 

Otroška folklorna skupina Vrelčki 

 

Spoznavali in ohranjali bomo slovenske ljudske pesmi, plese, 

igre in običaje,  krepili narodno zavest in skrbeli za bogat 

kulturni utrip. 

MOJCA PAŽON 

ČONŽEK 

 

torek, 0. ura 

1., 2. k in 

3., 4., 5. k 

Igrajmo se gledališče 

 

Učenci pridobivajo sproščen in radoveden odnos do 

gledališke umetnosti, razvijajo govorne, izrazne, igralske in 

druge sposobnosti ter spretnosti obvladovanja telesa v 

prostoru. Dejavnost spodbuja učenčevo vedoželjnost in 

ustvarjalnost ter jezikovno, govorno in bralno zmožnost. Z 

ustvarjalnim pridobivanjem gledališkega znanja ozaveščamo 

pomen kulturnega delovanja in razvoja. Na vajah ter 

nastopih si mladi gledališčniki razvijajo pozitivno 

samopodobo in dobre odnose med soigralci, se usmerjajo k 

pozitivnim načinom razmišljanja in krepitvi vrednot, se 

sproščajo in skrbijo za dobro počutje. Sodelovanje učencev 

na nastopih pripomore k dvigu njihove samozavesti, 

navajajo se na vključevanje v družbeno okolje, pozitivna 

naravnanost pa poglablja vez med šolo in zunanjo javnostjo. 

MARTIN 

DRUŠKOVIČ 

 

sreda, 6. ura 

(izmenično v dveh 

mehurčkih: en teden 

1., 2. k; naslednji 

teden 3., 4. 5. k.) 

4., 5. 

Računalništvo Kostrivnica 

 

S pomočjo tabličnih računalnikov bodo učenci spoznali 

osnove urejanja besedil in naredili predstavitve. Spoznali 

bodo Oblak 365 in njegove dodatne funkcije ter se poigrali 

s kodiranjem iger. 

MITJA ŠTORMAN 

 

po dogovoru 

 

 

 

  



POŠ SVETI FLORIJAN 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1. - 5. 

Ročna dela 

 

Pri interesni dejavnosti Ročna dela bodo učenci šivali, pletli, 

kvačkali in podobno. Ročna dela razvijajo koordinacijo med 

roko in vidom, označijo pot nevronskim potem, ki jih 

možgani pozneje preoblikujejo v razumevanje individualnih 

besed in jih oblikujejo v smiselno komunikacijo. Otroci 

doživljajo ugodje ob delu, razvijajo ročne spretnosti, 

delavoljnost in zmožnost koncentracije. Razvija se občutek 

za lepo in harmonično, otroci pa razumejo ustvarjalni proces.  

Pletenje, kvačkanje in šivanje bo sprva enostavno, nato pa 

vedno bolj  zahtevno. Pridobljena natančnost in spretnost 

krepita samozavest učencev. 

MAUKO PURGAJ 

SONJA 

 

četrtek, 6. ura in 

petek, 6. ura 

1. - 5. F 

OPZ na POŠ SF 

 

otroški pevski zbor, sistemiziranih 70 ur letno 

PLEMENITAŠ 

MELITA 

 

četrtek, 6. ura in 

petek, 0. ura 

4., 5. 

Računalništvo Sveti Florijan 

 

S pomočjo tabličnih računalnikov bodo učenci spoznali 

osnove urejanja besedil in naredili predstavitve. Spoznali 

bodo Oblak 365 in njegove dodatne funkcije ter se poigrali 

s kodiranjem iger. 

MITJA ŠTORMAN 

 

po dogovoru 

 


