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Izdala OŠ Gornji Petrovci 

Računalniško oblikovanje: Johann Laco 

Gornji Petrovci, avgust 2016 



Spoštovani starši in učenci! 

 

Brošuro s ponudbo interesnih dejavnosti že poznate. Zaradi pozitivne izkušnje iz 

prejšnjih let smo se tudi v letošnjem šolskem letu odločili za predstavitev interesnih 

dejavnosti za šolsko leto 2016/17. 

 

Da bi zagotovili večjo kvaliteto, smo zastavili nekaj postopkov, za katere menimo, da 

bodo koristile učencem pri izboru in odločitvi za obiskovanje krožkov: 

- z brošuro o ponujenih interesnih dejavnostih boste starši in učenci dobili 

vpogled v vsebino in obliko dejavnosti,  

- informirani boste, katerim učencem, oz. za kateri razred priporočamo 

dejavnost, 

- tako boste otroku lahko pomagali pri izboru tistih dejavnosti, ki so zanj 

najprimernejše, 

- s prijavnico pa boste učenca prijavili k  interesni dejavnosti. 

 

Strokovni delavci šole priporočamo, da si vsak učenec izbere vsaj eno interesno 

dejavnost (krožek) in maksimalno tri dejavnosti.  

K vsaki interesni dejavnosti se bo učenec pisno prijavil in se s tem zavezal, da jo bo 

redno obiskoval vse do izteka vsebin dejavnosti oz. do konca šolskega leta. 

Želimo, da dileme povezane s krožki, starši rešujete pri mentorju, razredniku ali 

svetovalni delavki. Enako želimo reševati tudi težave z morebitnim nerednim 

obiskovanjem krožkov in poiskati vzroke, predvsem pa rešitev za nastale težave. 

Iz odgovorov in predlogov v anketah vidimo, da interesnim dejavnostim starši dajete 

velik pomen, zato želimo ustvariti take pogoje za delo, da bi imeli učenci z 

obiskovanjem interesnih dejavnosti veliko veselja! 

Prijetno in uspešno šolsko leto vam želim. 

 

 

 Dušanka Lainšček Grkinič, 

 svetovalna delavka 
 



Knjigobube  (Ivanka Grah)  

Število ur: 30 

Čas in kraj izvajanja: enkrat tedensko v učilnici. 

Ciljna skupina: učenci prvega, drugega in tretjega razreda, ki imajo radi pravljice, 

igre, pogovor in učenje. Ob ustvarjanju pobarvanke bomo združili vse zgoraj navedeno 

in se imeli lepo.  

Pobarvana pravljica vabi otroke, da jo barvajo, lepijo vanjo različne stvari in rišejo. 

 

 Knjige takšne in drugačne, 

 Nam zelo so vse privlačne. 

 Jih radi vsak dan beremo 

 In vedno lepe stvari odkrivamo. 

 Gremo z njimi na pravljični potep, 

 Ob njih spoznavamo ves širni svet, 

 Berem in gubam čelo, 

 Učne vse me smo Knjigobube. 

 Bi želeli tudi vi med nas? 

 Elmer-slonček in vsi pravljični junaki vabijo vas. 

 

 

 

 

Naravoslovni krožek (Danica Rems) 

Število ur: 15 

Kraj izvajanja: učilnica naravoslovja, teren 

Ciljna skupina: učenci 6. razreda 

HERBARIJ 

Vsebina 

- Učenci spoznajo herbarij kot sistematično urejeno zbirko posušenih rastlin 

namenjeno dokumentiranju rastlinstva določenega geografskega območja v 

določenem času. 

- Pri praktičnem delu izdelajo herbarij:  

o Kako nabiramo? 

o Kaj nabiramo? 

o Določevanje 

o Sušenje 

o Označevanje in shranjevanje  

- Ob spoznavanju rastlin ozavestijo vedenje, da so le-te osnova življenja na 

Zemlji. 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin47uR5N7OAhUBFxQKHe3ZBUoQjRwIBw&url=http://www.cvijet.info/forum/forum_posts.asp?TID%3D6937&psig=AFQjCNFRoml1GTp-Geqjn6A6XpXo3tKABw&ust=1472290467873104


Dramski krožek (Melita Bračko Hakl) 

Število ur: 38 

Čas in kraj izvajanja:  vsak teden ura oz. dve uri po urniku, v 

učilnici ali telovadnici 

Ciljna skupina: učenci, ki radi nastopajo na odru od 1. do 5. razreda 

Medpredmetno povezovanje:  dramski krožek, otroški pevski zbor 

Cilji in vsebine: 
 

VSEBINE 

 Kratke igre vlog 

 Dramske igre 
 

      Učenci:  

 z veseljem govorno nastopajo; 

 govorijo glasno, razločno, knjižno pravilno z ustrezno mimiko; 

 se znajo vživeti v drugo osebo in jo zaigrati; 

 razlikujejo glavne in stranske osebe v predstavi ter zaznavajo njihove lastnosti 
in čustvena stanja; 

 opazujejo prvine gledališke igre, svoja opažanja primerjajo in utemeljujejo; 

 razumejo dramsko dogajanje; 

 izdelujejo sceno in kostume; 

 svoje delo predstavijo na različnih prireditvah; 

 udeležijo se območnega srečanja otroških gledaliških skupin. 
 

 

 

Logična pošast  (Bojana Keršič Ružič) 

Število ur: 20 

Ciljna skupina: učenci 1. - 8. razreda  

Cilji: 

- razvijanje veščin logičnega mišljenja 

- reševanje razvedrilnih nalog in problemov polnih izzivov, s poudarkom na 

matematični logiki 

- priprava na tekmovanje (šolsko, državno) 

Vsebine: 

- razvedrilne in logične naloge: latinski kvadrati, futošiki, sudoku, poišči mine, 

mostovi, pravokotniki in kvadrati, gobelin, zajčje igre, dominosa, dežela 

lažnivcev, logične razpredelnice, logične karte, šahovski problemi 

 

  



Folklora (Barbara Čeh) 

Število ur: 15 

Ciljna skupina: učenci od 6. -  9. razreda  

   

 

Ples je sodobno izrazno sredstvo. Telo je plesni instrument – z njim sproščamo 

čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. 

Učenci spoznavajo različne oblike in tehnike sodobnega plesa. Sodobna plesna tehnika 

navdih črpa iz različnih plesnih zvrsti (hip-hop, balet, ljudski plesi,…). Pri sodobnem 

plesu je poudarek predvsem na razvijanju ustvarjalnosti in sposobnosti plesne 

improvizacije. 
 

 

Križanke in uganke (Melita Bračko Hakl) 

Število ur: 20 

Čas in kraj izvajanja:  vsak teden ena ura po urniku, v učilnici  

Ciljna skupina: učenci od 1. - 4. razreda 

 

Vsebine 

 uganke 

 križanke 

 kvizi 

 igre 

 

Učenci:  

 razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja; 

 skozi igre pridobivajo nova znanja; 

 spoznavajo in rešujejo naloge zabavnega tipa; 

 se preizkušajo v samostojnem sestavljanju nalog; 

 usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo; 

 pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju stališč; 

 navajajo se na kritičnost pri vrednotenju. 

                        Vsebine    Cilji 

Otroške igre, izštevanke, 

Posmehljivke 

- se sprostijo, razigrajo, razbremenijo ob 

znanih oz. novih igrah 

Igre, šege in navade, običaji 
- spoznajo in se seznanijo z raznimi igrami, 

šegami in navadami 

Ljudske pesmi 
- spoznajo ljudske pesmi 

- pojejo ljudske pesmi 

Ljudski plesi 
- učenje plesa po plesnih korakih  

- učenje ljudskega plesa 

Splet ljudskih plesov 
- več ljudskih plesov združiti v splet 

- pripraviti postavitev na odru 



Otroški pevski zbor (Luka Ščavničar) 

Število ur: 76 

Čas izvajanja: torek, četrtek 

Ciljna skupina: učenci 1. - 5. razreda 

  

 

Vsebine Cilji 

Enoglasne slovenske ljudske in 

umetne pesmi z inštrumentalno 

spremljavo   

- pojejo že znane slovenske ljudske in 

umetne pesmi 

- spoznajo besedila in melodije novih 

pesmi  in se jih naučijo zapeti   

- pesmi zapojejo ob inštrumentalni 

spremljavi 

Enoglasne tuje ljudske in umetne 

pesmi z inštrumentalno spremljavo 

- spoznajo besedila in melodije novih 

pesmi  in se jih naučijo zapeti   

- pesmi zapojejo ob inštrumentalni 

spremljavi 

Nastopi na šolskih in krajevnih 

prireditvah 

- priprava na nastope 

- nastopi na različnih proslavah in 

prireditvah 

 

 
 

Ples (Tadeja Bencak Kerčmar) 

Število ur: 20     Ciljna skupina: učenci 1. triletja 

Prostor: telovadnica ali učilnica 

Plesali bomo otroške plese, rokenrol, valček, polko, plese na zabavno glasbo, igrali se 

bomo plesne igre, s plesi potovali okrog sveta, razgibavali se bomo ob elementih 

otroške aerobike, naučili se bomo osnovnih korakov modernih plesov, igrali gibalne 

igre s petjem BANSI… Učenci bodo lahko tudi sami pokazali svoje koreografije in 

naučili plesne korake svoje prijatelje v skupini.  

Ob različnih priložnostih (na občinski in šolski ravni) se bomo tudi predstavili.  

Ples  pomaga pri razvijanju otrokovega občutka za disciplino, obvladanju lastnega 

telesa, obvladanju ritma in prostora, razvija celotne otrokove psihomotorične 

sposobnosti in spretnosti.  



Cilj plesne vzgoje v šoli  je skrb za telesno zdravje otrok s preventivnim in 

terapevtskim delovanjem pri različnih motnjah in telesnih okvarah drže zaradi 

dolgotrajnega sedenja in prenašanja učbenikov. Ples v šoli je ples za vse. Pri plesnih 

dejavnostih so estetski cilji najbolj izraženi. S 

plesom si učenci prisvajajo tudi norme vedenja, 

zato je zelo pomembno, da gojimo ples v šolski 

dobi vsakega odraščajočega otroka. 

Učenci si poleg pridobivanja plesnih spretnosti 

veliko pridobijo tudi na področju javnega 

nastopanja in na samopodobi.  

 
  

 
Kolesarski krožek (Tadeja Bencak Kerčmar) 

Število ur: 30     Ciljna skupina: učenci petega razreda 

Prostor: računalniška učilnica, šolsko igrišče- spretnostni poligon, cestišče 

 

Usposabljanje za vožnjo s kolesom obsega: 

- teoretično usposabljanje  (december, januar, februar) 

- praktično usposabljanje. (poligon/jesen; cestišče/pomlad) 

 

Učenci si pridobijo spretnosti, znanja in pravilno presojo za varno vožnjo s kolesom, 

se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na 

cestišču, poznajo sestavne dele kolesa, namen in 

delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa 

in znajo pravilno vzdrževati kolo, znajo varovati 

sebe in druge udeležence v prometu, se usposobijo 

za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za 

krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do 

varstva narave. 

Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem 

preverjanju, prejmejo kolesarsko izkaznico.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Lego Dacta in Izdelava izdelka iz papirja (Bojana Keršič Ružič) 

Število ur: 38 

LEGO DACTA 

Ciljna skupina: učenci 1. - 6. razreda 

Cilji: 

- reševanje  zastavljenih  nalog, ki so vsebinsko 

povezane z učnimi vsebinami  predmetov 

spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika in družba 

- reševanje zastavljenih problemov, razvijanje zamisli, spodbujanje domišljije in 

nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela  

- predstavitev izdelka in ustno sporočanje 

Vsebine: 

- Izdelava izdelka z gradniki lego (npr. letališče, pristanišče, otroško igrišče, viličar, 

žerjav, traktor, tovornjak, helikopter,..) 

 

 

IZDELAVA IZDELKA IZ PAPIRJA 

Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda 

Cilji:  
- izdelava skice in delavniške risbe za izdelek 

- izdelava izdelka iz papirja po določenih 

merilih 

- reševanje zastavljene naloge, razvijanje 

natančnosti in kreativnosti pri izdelavi 

izdelka 

  

Vsebine: 

- Izdelava izdelka iz papirja (npr. lanterna, darilne škatlice, mlin na veter, 

hranilnik, etui za CD,…) 

 

 
  

http://www.google.si/imgres?q=lego+kocke&um=1&hl=sl&biw=1280&bih=763&tbm=isch&tbnid=fpp6SntPd7UJKM:&imgrefurl=http://www.bolha.com/igrace-otroska-oprema/igrace/ustvarjalne-igrace/kocke/lego-kocke-6426-super-cycle-center-1287963104.html?aclct=1372672705&docid=R_LWSSha0-VrBM&imgurl=http://mmc.bolha.com/1/image/149771/150029/LEGO-kocke-6426-Super-Cycle-Center_51d152c16f0e6.jpg&w=384&h=288&ei=ZXkXUpK_N8HK4ASq4ICQCQ&zoom=1&iact=rc&dur=375&page=3&tbnh=136&tbnw=190&start=55&ndsp=31&ved=1t:429,r:82,s:0,i:335&tx=105&ty=67


 

Mladinski pevski zbor  (Luka Ščavničar) 

Število ur: 76 

Čas izvajanja: torek, četrtek 

Ciljna skupina: učenci 6. - 9. razreda 

Petje v pevskem zboru: 

 seznanja z lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih 

narodov, 

 razvija smisel za večglasno muziciranje in pevce usposablja za skupinsko 

glasbeno umetniško poustvarjanje, 

 intenzivno razvija glasovne in muzikalne sposobnosti, 

 omogoča praktično spoznavanje glasbenoteoretičnih in 

oblikovnih zakonitosti ter pridobivanje glasbenega 

besednjaka, pojmov in pravil, 

 omogoča kakovostno množično muziciranje, 

 uvaja v skupno reševanje problemov za doseganje 

skupnih ciljev, 

 na nastopih in koncertih seznanja poslušalce z lepoto zborovske glasbe in  jim 

omogoča estetsko doživljanje, 

 vzgaja za multikulturno družbo, hkrati pa razvija in ohranja lastno kulturo ter 

naravno dediščino, skrbi za prenos nacionalne in  občečloveške dediščine ter 

razvija nacionalno zavest, 

 vpliva na dobro psihično počutje pevcev in poslušalcev. 

 

Računalniški krožek »SCRATCH« (Martina Horvat)  
 

NAUČI SE PROGRAMIRATI IN POSTANI RAČUNALNIŠKI MAČEK 
Število ur: 30 

Ciljna skupina: učenci 4. – 6. razred 

Vsebina: Scratch  je eden novejših programskih jezikov, ki je bil narejen za učenje 

programiranja. Z učenci in učenkami bomo spoznali osnove programiranja, naučili se 

bomo programirati računalniške igre, izdelovati  animacije ali interaktivne zgodbe. 

Prav tako se bodo tudi pripravljali na mednarodno tekmovanje v informacijski in 

računalniški pismenosti Bober. 

 

Cilji:  

 seznanjenje z osnovami programiranja, 

 razvijajo osnovno logično mišljenje, 

 raziskovanje s pomočjo enostavnega grafičnega vmesnika. 

 



Robotika (Drago Gašpar) 

Število ur: 35 

Ciljna skupina: učenci 7. – 9. razreda  

Cilji: 

Pri krožku  robotika učenci pridobivajo osnovna spoznanja 

o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o 

elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško 

vodenje, o čutilnikih (senzorjih), ki so vgrajeni v 

konstrukcijo in omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s 

temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. 

Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. 

Vsebina: 

Krožek bo organiziran v ustrezno opremljeni računalniški učilnici. Delo bo 

potekalo pretežno v praktični obliki. V ospredju je konstruiranje modelov 

računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih 

značilnostih robotike. 

Pri pridobivanju praktičnih izkušenj bodo uporabljali sestavljanko Lego 

MINDSTORMS, s katero  zgradijo  delujoče robote in naprave, računalniško 

krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. S sestavljanko lahko zgradijo 

in sprogramirajo robota, ki bo počel vse, kar mu bo učenec ukazal!  

Na robota lahko namesti senzorje, ki kontrolirajo 

motorje in se odzivajo na svetlobo, dotik, barvo... 

V nadaljevanju bodo s pomočjo programskega 

paketa krmilili virtualnega robota na računalniku, 

kjer bodo lahko izvajali iste akcije kot na realnem 

robotu. Lahko izvajajo gibe, zanke, nastavljate 

hitrosti in končani program bi bilo možno  prenesti 

na robotski  krmilnik. 

 

Modeliranje s programom SketcUp (Drago Gašpar) 
 

Število ur: 38   
Ciljna skupina: učenci 6. – 9. razreda  

 

Cilji: 

- tekmovalci po skici iz izometrične/pravokotne projekcije z računalniškim 

programom za modeliranje Google Sketchup izdelajo 3D model telesa, 

- tekmovalci po svojih zamislih izdelajo zahtevani funkcionalni model, 

- tekmovalci merijo dimenzije prejetega predmeta in izdelajo 3D model. 



Vsebina: 

Gre za program, s katerim je možno natančno modelirati 

(ustvarjati) telesa poljubnih oblik. Z znanjem 

pridobljenim pri interesni dejavnosti bi učence 

spodbudili k uporabi programa in navajali na druga 

orodja za 3D modeliranje. 

 

Vključitev v interesno dejavnost priporočam vsem učencem od 6. do 9. razreda, 

ki:  

 imajo veselje do dela z računalnikom, 

 bodo nadaljevali šolanje v tehničnih smereh (strojništvo, arhitektura, 

gradbeništvo,….), 

 si bodo v življenju  želeli izdelati izdelke po lastnih idejah.  

 

Nekaj najboljših učencev bo ob koncu šolskega leta sodelovalo na tekmovanju v 

modeliranju s programom SketchUp. V lanskem šolskem letu smo imeli 

pomurskega in državnega podprvaka v modeliranju. 
 

 

 

Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije s programom  CiciCAD  (Drago 

Gašpar) 

Število ur: 38 (istočasno z modeliranjem) 

Ciljna skupina: učenci 7. – 9. razreda  

Vsebina: 

Pri interesni dejavnosti Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije z 

računalniškim programom CiciCAD učenci izpopolnijo znanje za pripravo 

tehnične in tehnološke dokumentacije. Vsak učenec samostojno načrtuje z 

računalnikom načrt (delavniško risbo ali sestavno risbo) za določen predmet, ki 

si ga sam izbere. Pri tem zna uporabljati merilne pripomočke ( kljunasto merilo) 

in računalniški program CiciCAD, ki je poenostavljena verzija programa 

AutoCAD. Pri načrtovanju se nauči vsa pravila za pripravo tehnične 

dokumentacije.  

 

Nekaj najboljših učencev bo ob koncu šolskega leta sodelovalo na tekmovanju iz 

znanja konstruktorstva in obdelave gradiv. V okviru tega tekmovanja smo imeli 

precej odličnih rezultatov, tudi nekaj državnih prvakov. 

 

  



Športni krožek (Josip Gregorec) 

Nogomet - dečki (3. triada )   
 

Vsebina: 

 izpopolnjevanje tehnike teka in stopnjevanje  hitrosti 

 tehnika z žogo 

o vaje za pridobivanje občutka za žogo, z različnimi deli stopala, oz.  

noge 

o poigravanje z žogo v zraku 

o vodenje žoge s spremembami smeri 

o udarjanje žoge z različnimi deli stopala 

o sprejemanje žoge 

o odvzem žoge 

  tehnika vratarja 

o lovljenje nizkih, polvisokih in visokih žog, metanje žoge 

 posamična taktika 

 skupinska taktika 

o odkrivanje in napadanje v igri 

o igra- moštvena taktika 
 

Cilji: 

- zanesljivo izvajanje tehnično-taktičnih elementov v igri, 

- medsebojno sodelovanje v igri, 

- naučiti se pravila igre in jih spoštovati, 

- spoštovanje nasprotnika. 
 

Odbojka - dečki in deklice  - 3. triada 
 

Vsebina 

- gibanje brez žoge 

- osnovni tehnični elementi 

- taktične naloge ob mreži 

- napadalni udarec, igra v obrambi 

- sprejem servisa, blok 

- podajanje žoge naprej in nazaj čez glavo 

- sojenje tekme 

- sodniški znaki 

- skupinska taktika 
 

Cilji: 

- zanesljivo izvajanje tehnično-taktičnih elementov v igri, 

- medsebojno sodelovanje v igri, 

- naučiti se pravila igre in jih spoštovati, 

- spoštovanje nasprotnika. 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://s2.mojalbum.com/3455192_17388748_17775039/nogomet-u12-nk-tolmin-nk-kobarid/nogomet-u12-nk-tolmin-nk-kobarid.jpg&imgrefurl=http://www.mojalbum.com/idrsko/nogomet-u12-nk-tolmin-nk-kobarid/nogomet-u12-nk-tolmin-nk-kobarid/17775039&h=363&w=640&tbnid=I1j-aCcJM8DI-M:&zoom=1&docid=KVgeCCLh4pv2KM&ei=XBD3U5aNNdGO4gSiqIGoCQ&tbm=isch&ved=0CIUBEDMoSTBJ&iact=rc&uact=3&dur=1369&page=3&start=62&ndsp=34
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.kamnik.si/resources/files/pic/dogodki/maj_2010/rol._vrtiek/odbojka13-1.jpg&imgrefurl=http://www.kamnik.si/novice/Dijaki-SCRM-ja-osvojili-2-mesto-v-drzavnem-prvenstvu-dijakov-v-odbojki-14-05-2010&h=332&w=500&tbnid=xFJCOASen0YcsM:&zoom=1&docid=Y9IE7_SfmUYL5M&ei=DBH3U9uOLqeH4gTmn4GABA&tbm=isch&ved=0CC0QMyglMCU49AM&iact=rc&uact=3&dur=648&page=16&start=531&ndsp=39


Nogomet (Kristijan Marinič)  

CILJNA SKUPINA: 

- učenci od 4. do 6. razreda. 

  PROSTOR: telovadnica, zunanje igrišče. 

 

 

 

Vsebine Cilji 

Izvedba tekmovanja med učenci. Učenci dosegajo čim boljše rezultate. 

Izvajanje nalog z žogo. Naučijo se osnovnih elementov tehnike 

nogometa. 

Pravilno gibanje na igrišču. Razvijanje vseh oblik gibanja. 

 

Poznavanje pravil in igranje 

nogometa. 

Dostojanstveno prenašajo poraz in zmago; 

imajo spoštljiv in prijateljski odnos do 

tekmecev; naučijo se osnovnih pravil 

nogometa. 

 

 

 

 

 

 

 

Športni krožek (Kristijan Marinič) 

CILJNA SKUPINA: 

- učenci od 1. do 3. razreda. 

 

 

Vsebine Cilji 

Izvajanje različnih športnih 

elementarnih iger. 

Učenci sodelujejo v športnih igrah, 

upoštevajo navodila. 

Spoznavanje osnovnih športnih 

disciplin. 

Učenci spoznajo igro in pravila malega 

nogometa, košarke, odbojke in rokometa. 

Učenci izvajajo naravne oblike 

gibanja ter moštvene igre z žogo. 

Učenci hodijo, tekajo, preskakujejo ovire v 

telovadnici ali naravi ter sodelujejo v 

preprostih moštvenih igrah z žogo. 

Učenci izvajajo atletske prvine. Učenci tečejo, vadijo visoki in nizki štart, 

izvajajo štafetni tek, met žvižgača. 

Učenci izvajajo gimnastične 

prvine. 

Spoznavajo preproste gimnastične prvine 

pri ogrevanju, prevalu naprej in nazaj, 

preproste vaje na parterju. 

 

  



Turistični krožek  (Bojana Keršič Ružič in Urška Marčič)   

Število ur: 40  

Čas izvajanja: po dogovoru 

Ciljna skupina: učenci od 6. -  9. razreda  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   Vsebine                       Cilji 

TURISTIČNI BONTON 
- spoznajo turizem kot turisti, gostje 

in gostitelji 

- se vključujejo v turistično 

življenje v domačem kraju 

- spoznajo, kako pridobiti in 

posredovati informacije 

- spoznajo in vrednotijo naravno in 

kulturno dediščino domačega kraja 

- raziščejo osnove za razvoj turizma 

v domačem kraju 

- izdelajo spominek, brošuro o 

domačem kraju 

- spoznajo in se urijo za turistično 

oglaševanje 

- sodelujejo v projektu Turizmu 

pomaga lastna glava 

OSNOVE ZA RAZVOJ 

TURIZMA V DOMAČEM 

KRAJU 

TURISTIČNO 

OGLAŠEVANJE  

IN INFORMACIJE 

 

PROJEKT  

TURIZMU POMAGA 

LASTNA GLAVA  
(tema festivala: Potujem, torej 

sem) 
 



Deklamacija (Tadeja Bencak Kerčmar) 

Število ur: 10    Ciljna skupina: učenci od 1. -5. razreda 

Prostor: učilnica 

 

Krožek je namenjen vsem učencem, ki radi nastopajo. 

Učenci bodo pripravljali govorne interpretacije 

nedramskih zvrsti, predvsem poezije, vadili pravilno držo 

telesa pri samostojni deklamaciji, vadili pravilno in 

izrazno deklamiranje. Besedila bodo doživeto 

interpretirali, tako da bodo pokazali lastno inovativno 

razumevanje besedila. Vadili bodo sproščeno nastopanje, 

trenirali govorno izražanje in pomnenje. Z nastopi si bodo 

učenci pridobivali izkušnje za boljšo samopodobo, se 

potrjevali in družili. Z intenzivnimi vajami se bodo 

pripravljali na šolsko in mednarodno tekmovanje.  

 

 

 

 

Likovno ustvarjalni krožek (Tadeja Bencak Kerčmar) 

Število ur:  30  Ciljna skupina: učenci od 1. - 4. razreda 

Prostor: učilnica  

 

Namen krožka je druženje in spoznavanje različnih 

likovnih tehnik in likovnih področij. Izražali se bomo z 

različnimi materiali in ustvarjali na različne teme. 

Razvijali bomo ustvarjalnost, kreativnost, domišljijo,... . 

Razvijali bomo sposobnost opazovanja in zaznavanja, 

razvijali motorično koordinacijo in spretnost uporabe 

risarskega in drugega orodja.  Učili se bomo veščin 

kritičnega mišljenja do likovnega dela.  

Sodelovali bomo  na likovnih natečajih, razstavah, 

pripravljali dekoracije za šolske prireditve in skrbeli za lep 

in urejen videz šole. 
 

 

 


