
 

 

NABOR INTERESNIH DEJAVNOSTI 2022/2023 

CENTRALNA ŠOLA 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1.-3. r. 

Zabavno računalništvo 
Učenci se bodo seznanili s programiranjem v okolju Logo, z 
oblikovanjem wordovega dokumenta in 
varno uporabo svetovnega spleta. 

Marjana Zajko 
po dogovoru z 

učenci 

1.-3. r. 

Likovne izražanje 
namenjena učencem, ki imajo potrebo in željo po likovnem 
izražanju. Spodbuja otrokovo prvinsko likovno izražanje. 
Učenci imajo možnosti osebnega izražanja in pripovedi na 
likovni način, saj se največkrat prav s preprosto likovno 
tehniko lažje izrazijo in pokažejo tisto, kar velikokrat ne 
znajo ali ne morejo povedati. 

Teja Zorec 
po dogovoru z 

učenci 

1.-9. r. 
Kickbox in meditatcija 
za učence je raven vadbe prilagojena in približana igri, ki je 
zelo pomembna pri učnem procesu celotnega športa.  

Jože Ogris 
1x tedensko v 

kombinaciji z RaP 

1.-9. r. 
Šolski parlament- šolska skupnost 
razvijanje debatnih trditev, argumentacije in poglabljanje 
obravnavanih vsebin. 

Gabi Čakš 
V obdobju od 

novembra do aprila, 
pod dogovoru z 

učenci 

8. in 9. r.  

Priprave na kemijsko tekmovanje 
dejavnost se izvaja ločeno z učenci osmega in drugi termin 
z učenci devetega zaradi različnih vsebin tekmovanja po 
razredih. 

Terezija Gjuras 
usklajevanje z 

urnikom učencev in 
učitelja 

7.-9. r. 

Priprave na Glasbeno olimpijado 
spoznavanje zgodovine glasbe, skladateljev, slušno 
prepoznavanje, a-vista izvajanje, ustvarjanje avtorske 
skladbe in pevski nastop. 

Marja Špes 
torek, 0. ura 

6.-9. r. 

Igrajmo ukulele! 
spoznamo ukulele in se naučimo igrati preproste akordične 
spremljave. Naučimo se poiskati ustrezne akorde in 
oblikujemo različne vzorce ubiranja. 

Marja Špes 



7.-9. r. 

Geografsko raziskovanje domače pokrajine 
terensko raziskovanje domače pokrajine, snemanje poučnih 
filmov in izdelava pisnega in slikovnega poročila o raziskani 
pokrajini. Nadaljevanje raziskovanja iz preteklega šolskega 
leta. 

Igor Bahar 
po dogovoru 

5.-8. r. 

Turistika 
dejavnost je namenjena učencem predvsem druge in tretje 
triade, ki bodo zastopali našo šolo na državnem projektu 
»Turizmu pomaga lastna glava«. Pri dejavnosti prevladuje 
motivacijsko naravnano sodelovalno delo, ki ga poskušamo  
na zanimiv in dojemljiv pristop približati učencem. 
Naš poglavitni cilj je spoznavati naš domači kraj z bogato 
tradicijo in kulturno ter naravno dediščino. Prav tako je naš 
cilj izdelati raziskovalno nalogo ter jo predstaviti pred širšo 
javnostjo na tekmovanju oz. turistični tržnici. 

Barbara Lazički, 
Klementina Kralj 
po dogovoru z 

učenci 
po potrebi 1x do 3x 

tedensko 

8. in 9. r. 
Priprave na tekmovanja iz MAT in FIZ 
učenci se pripravljajo na fizikalno tekmovanje in 
matematično tekmovanje Matemček 

Urška Esih 
1 x tedensko oz. po 
potrebi 

5.-9. r. 

Jezikovne priprave na mednarodni Cambridge for 
Schools izpit 
učenci se pripravljajo na opravljanje mednarodnega 
Cambridge for School izpita v sodelovanju z International 
Mint House iz Ljubljane 

Gabi Čakš, 
Andreja Mašera, 
Mateja Vidovič 

Klementina Kralj 
1x tedensko po 

dogovoru 

8. in 9. r. 
Priprave na matematična tekmovanja 
učenci se pripravljajo na matematična tekmovanja Logična 
pošast. 

Tatjana Gorenjak 
1 x tedensko oz. po 

potrebi 

6.-9. r. 
Priprave na matematična tekmovanja 
učenci se pripravljajo na matematično tekmovanje za 
Vegovo priznanje 

Tatjana Gorenjak 
1 x tedensko oz. po 

potrebi 

4.-9. r. 

Knjižničarski krožek 
namen ID je seznanitev z osnovnimi pravili postavitve 
gradiva in delovanja šolske knjižnice in spremljanje knjižnih 
novosti. Spoznavajo nove vrste neknjižnega gradiva in 
različne aplikacije, povezane s knjižnico. Svoja spoznanja 
prenašajo na vrstnike. V ospredju je skrb za kvalitetno 
srečanje s knjigo. 

Zdenka Ižanc 
Po dogovoru z 

učenci /po pouku 

6.-9. r. 
Priprave na atletsko tekmovanje 
učenci druge in tretje triade se pripravljajo na atletsko 
tekmovanje po posamičnih disciplinah. 

Petra Polajžer 
pred in po pouku v 
mesecu aprilu maju 

in juniju 

3.-9. r. 
Planinski pohodi ob sobotah 
namen planinskih pohodov ob sobotah je navajanje učencev 
na športni in zdrav način življenja. 

Nataša Berk, 
Janja Bek, 

Snježana Soldat 



Aktivno preživljanje prostega časa. 
Razvijanje pozitivnega odnosa do narave, skrb zanjo in 
ozavestiti trajnostno mobilnost. 

Po dogovoru z 
učenci 

8. in 9. r. 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 
znanje, ki ga bodo učenci pridobili ob pripravi na tekmovanje 
ni namenjeno zgolj pridobivanju priznanj, temveč spoznanju 
o zdravem načinu življenja, izboljšanju prehranskih navad 
(zdrav način prehranjevanja) ter ozaveščanju pomena 
vsakodnevnega gibanja. 

Brigita Sajko 
četrtek 

7. a 

Med štirimi ognji 
učenci bodo z dejavnostjo nadgradili tehniko in taktiko igre, 
z igro bomo vplivali na razvoj motoričnih sposobnosti. 
Poseben poudarek bo namenjen fairplay-u v športu. 

Marko Čonžek 
v času oddelčne 
skupnosti, ker je 

oddelku dodeljenih 
35 ur oddelčne 

skupnosti 

6. in 7. r. 

Priprave na matematična tekmovanja 
učenci se pripravljajo na matematična tekmovanja 
Matemček, Logična pošast in tekmovanje za Vegovo 
priznanje. 

Jelka Županec 
1 x tedensko oz. po 

potrebi 
 

8. in 9. r. 

Programiranje z Arduino 
učenci spoznavajo osnove programiranja Arduino ploščice, 
seznanijo se z osnovami elektronike in vezav, načrtujejo 
projekte iz mehatronike, konstruktorstvo. 

Matej Špoljar 
1x tedensko, 

usklajevanje z 
urnikom učitelja in 

učencev 

4.-6. r. 

Vesela šola 
z razširjenimi vsebinami pridobivati nova znanja in razvijati 
veščine logičnega mišljenja. Pridobivati nova znanja s 
pomočjo računalnika. 

Marjana Führer 
1 x tedensko 

usklajevanje z 
urnikom učencev 

6.-9. r. 

Tutorstvo 
vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč učencem pri 
pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k 
njihovi učni in osebnostni uspešnosti. 

Mateja Vidovič 
četrtek, 6. uro oz. 

po dogovoru 

7. r. 
Tutorstvo 
pomoč pri doseganju znanja, dodatna razlaga snovi 

Gabi Čakš 
po dogovoru 

9. r. 

Priprave na mednarodno tekmovanje Best in English za 
9. razrede 
nadarjeni učenci se pripravljajo na sodelovanje na 
mednarodnem tekmovanju Best in English v vseh 4 
spretnostih 

Jožica Nuč 
sreda, 6. uro oz. po 

dogovoru 

5.-8. r. 
Tutorstvo TJA 
pomoč pri doseganju znanja, dodatna razlaga učne snovi 

Jožica Nuč 
četrtek, 6. uro oz. 

po dogovoru 



6.-8. r. 
Ura za nadarjene učence s področja slovenščine   
priprava in sodelovanje na kulturnih prireditvah šole in širše, 
gojenje skrbi za materinščino, literarno ustvarjanje   

Matejka Tirgušek 
četrtek, 0. ura oz. 

po dogovoru 

6.-9. r. 

Tutorstvo “Učenje kot izziv in veselje” 
prepoznavanje osebnostnih značilnosti in potreb  za dobro 
počutje in kakovostni napredek na področju učenja, znanja 
in vedenja - učenje za življenje. 

Branka 
Unverdorben 
usklajevanje z 

urnikom učencev in 
učitelja 

8. in 9. r. 

Likovno izražanje ob glasbi in gibu 
sproščanje in odpravljanje notranjih napetosti skozi likovno 
izražanje ob glasbi, pridobivanje socialnih kompetenc - 
učenje za življenje. 

Branka 
Unverdorben 
usklajevanje z 

urnikom učencev in 
učitelja 

5.-8. r. 

Turistika 
priprava celostne podobe za predstavitev in promocijo  naše 

šole na državnem projektu »Turizmu pomaga lastna glava«. 

Pri dejavnosti gre za  likovne dejavnosti naravnane na  

sodelovalno delo- učenje za življenje. 

Naš poglavitni cilj je spoznavati naš domači kraj z bogato 
tradicijo in kulturno ter naravno dediščino. Prav tako je naš 
cilj izdelati raziskovalno nalogo ter jo predstaviti pred širšo 
javnostjo na tekmovanju oz. turistični tržnici. 

Branka 
Unverdorben 

po dogovoru z 
učenci 

po potrebi 1x do 3x 
tedensko 

 

 

  



POŠ KOSTRIVNICA 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1.-5. k 
Pravljične urice 
učenje otroške dramske igre, doživljanje pravljic, 
spodbujanje branja, spodbujanje ustvarjalnosti 

Marjana Plemenitaš 
1x tedensko, torek 

13.00 - 13.45 

4. in 5. k 

Računalništvo 
učenci spoznajo osnove računalništva. Seznanijo se z 
zgodovino in razvojem računalnikov, spoznajo funkcije 
različnih računalnikov (prenosni računalnik, računalniška 
tablica, pametni telefoni...). Glede na možnosti se učenci 
seznanijo z osnovami kodiranja preko znanih iger. 
Preizkusijo se v različnih vlogah pri  snemanju lastnega filma 
(režiserja, scenarista, snemalca...) in z računalniškim 
programom “zmontirajo” lasten film. 

Mitja Štorman 
v 2. polletju 

(verjetno ponedeljek 
po pouku) 

4. in 5. k 

Žongliranje 
učenci se seznanijo z žongliranjem, z različnimi metodičnimi 
postopki, razvijajo koordinacijo gibanja, ročne spretnosti, 
gibalne in intelektualne sposobnosti, usvajajo vaje za razvoj 
koordinacije, ki so osnova za pridobivanje idej pri ustvarjanju 
novih iger in vaj. 

Martin Druškovič 
1 x tedensko, v 

ponedeljek od 13.15 
- 14.00 

4. in 5. k 
Dodatni izzivi iz angleščine 
Učenci se v skladu z učno snovjo urijo v dodatnih nalogah 
različnih težavnosti iz angleškega jezika. 

Klementina Kralj 
1x tedensko, torki 

8:15 – 9:00 

 

 

 

  



POŠ SVETI FLORIJAN 

Za katere 

razrede 
Naslov in opis interesne dejavnosti 

Izvajalec in urnik 

izvajanja 

1.-3. f 

Pravljični vrtiljak 
kot vse interesne dejavnosti, je tudi ta namenjena predvsem 
sprostitvi učencev. Vsaka ura se bo pričela s pravljično 
škatlo v kateri se bodo znova in znova skrivali novi pravljični 
predmeti in slike. To bo čarobna škatla, s pomočjo katere  
bo otroke poneslo med zgodbe. Prebirali bodo ljudske 
pravljice, umetne pravljice, slikanice, poslušali zvočne 
posnetke pravljic in si kakšno ogledali tudi preko projektorja. 
Pozornost bom namenila predvsem prebiranju ljudskih 
pravljic. 

Suzana Mlakar 
četrtek, 6. ura 

1.-5. f 

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. 

Sonja Mauko Purgaj 
ponedeljek, 6. ura 

1.-5. f 

Ritmika 
sodelujoči učenci z aktivnimi metodami in oblikami dela 
razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti obvladovanja 
telesa v prostoru, pozitivne odnose med soplesalci, krepijo 
odnos do dela, zaznavajo ritem. Spoznavajo učinek in 
uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za 
telo. S plesnimi točkami se predstavijo na načrtovanih in 
nenačrtovanih prireditvah v šoli in kraju. 

Alenka Klemenčič 
ponedeljek, 0. ura 
ponedeljek, 6. ura 

4.-5. f 

Računalništvo 
učenci spoznajo osnove računalništva. Seznanijo se z 
zgodovino in razvojem računalnikov, spoznajo funkcije 
različnih računalnikov (prenosni računalnik, računalniška 
tablica, pametni telefoni...). Glede na možnosti se učenci 
seznanijo z osnovami kodiranja preko znanih iger. 
Preizkusijo se v različnih vlogah pri snemanju lastnega filma 
(režiserja, scenarista, snemalca...) in z računalniškim 
programom “zmontirajo” lasten film. 

Mitja Štorman 
1. polletje 

 


