
Angleška bralna značka (English Reading Badge) - ERB 
Angleška bralna značka je bralno tekmovanje v tujih jezikih, pri katerem učenci preberejo 
predpisano število kratkih knjig (5) v angleškem jeziku. Na spletu učenci lahko najdejo tudi 
slušno besedilo in vaje za pripravo na branje. Učenci z branjem v angleščini bogatijo svoj 
besedni zaklad, hkrati pa se z dodatnimi aktivnostmi, ki so v vsaki knjižici, navajajo spremljati 
besedilo. Učenci potem, ko preberejo knjige in rešijo naloge, zapišejo kratko vsebino 
prebranega. Tekmovanje poteka predvidoma v začetku marca.  
 
*** 
                                                                                Mentorica: Barbara Stegnar 
                                          

 

 

 

 

Nemška bralna značka - EPI Lesepreis 
Nemška bralna značka je bralno tekmovanje v nemščini. Učenci bodo prebrali predpisane 
knjige (2 -3) v nemškem jeziku. Pogosto je knjigam priložen tudi CD, s katerim učenci razvijajo 
tudi slušno razumevanje. Na srečanju nemške bralne značke se bomo  pogovorili o novem 
besedišču in vsebini prebranih knjig. Učenci bodo obogatili svoj besedni zaklad, reševali 
zanimive naloge in se udeležili tekmovanja za nemško bralno značko, ki bo v marcu. 
                                                                               

Mentorica: Ksenja Čebašek 

 

Knjižničarski krožek 

Pri knjižničarskem krožku se bomo seznanili z nakupom knjig in vpisovanjem novih knjig v 

računalnik. Opremljali bomo nove knjige, iskali in razvrščali knjige po knjižnih policah in mlajšim 

učencem pomagali pri iskanju knjižnega gradiva. Popravljali bomo poškodovane knjige. 

Seznanili se bomo z računalniško izposojo in vračanjem knjig in se preizkusili v 

praksi.  Knjižnico bomo aranžirali in naredili prijazno uporabnikom. Za učence bomo sestavljali 

nagradne  knjižne uganke. Novembra bomo obiskali knjižni sejem v Ljubljani. Srečevali se 

bomo enkrat tedensko v času predure. 

                                                              

                                                                              Mentorica: Ksenja Čebašek 
 
 
Logika 
Interesna dejavnost Logika je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki bi radi svoje znanje 
preizkusili na tekmovanju. ID Logika bo potekala le v septembru in oktobru dvakrat tedensko po 
eno šolsko uro do šolskega ( v septembru) oz. državnega tekmovanja (v oktobru).  Spoznali 
bomo izjavno logiko, logične razpredelnice, sudoku, spoznali viteze, ki vedno govorijo resnico in 
oprode, ki vedno lažejo... 

 

Če te logika veseli, reši logično nalogo:  

Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši hčeri je ime Maja. Najmlajši je sin z imenom Avgust. 
Najmlajši hčeri je ime Julija. Kako je ime četrtemu otroku?        

 
Mentorica: Andreja Jagodic 

 
 
 



Astronomija 
Astronomija je interesna dejavnost namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Spoznali bomo 
telesa v vesolju: razliko med planetom in zvezdo, med kometom in utrinkom, razložili nastanek 
mrkov in luninih men. Spoznali bomo nekaj ozvezdij in se s pomočjo njih orientirali. Naučili se 
bomo uporabljati zvezdno karto. Izračunali bomo s kolikšno hitrostjo drvi Zemlja okoli Sonca; 
kako visoko na nebu je opoldan Sonce v določenem kraju na dan enakonočja, ... Pridobili bomo 
veliko znanja, ki ga bomo preizkusili na tekmovanju. 

 

 

 

Kaj je na sliki?    Mentorica: Andreja Jagodic 

 
Robotika 
Interesna dejavnost je namenjena pripravi na tekmovanje RoboCup Junior Rescue Line. 
Interesne dejavnosti se lahko udeležijo učenci, ki so v osmem razredu obiskovali izbirni predmet 
robotika v tehniki.  
Tekmovanje poteka na regijski, državni in mednarodni ravni. Priprave na tekmovanje bodo 
potekale od začetka januarja naprej.   

 
 
 

Mentorica: Špela Jenko 
 
 
 
 
 
 
 
Vesela šola 
Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko 
povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi 
s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. 
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. 
Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki 
se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. 
  

S sodelovanjem v Veseli šoli spoznavaš različna zanimiva področja človekovega delovanja in 
svet narave ter družbe. Veselo šolo najdeš kot tiskano prilogo v reviji Pil in kot učno pot na 
spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu: 
  
- spoznavaš različne pomembne organizacije 

- se seznanjaš s koristnimi spletnimi stranmi 
- se uriš v angleščini in nemščini 
- brusiš svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja 

- širiš svoje znanje. 
  
Tekmuješ torej zato, ker tako treniraš možgane in se na zabaven način naučiš več! Če zraven 
dobiš še kakšno nagrado za trud, se pa tudi ne boš pritoževal, kajne? V šolskem letu 2017/18 
smo že drugič na naši šoli imeli državno prvakinjo Vesele šole.  
                                                                                   

 Mentorica:Tanja Šalamon Rodič 
 

http://www.mladinska.com/pil
http://www.veselasola.net/index_html
http://www.veselasola.net/za-mulce/nagradne-igre/sodeluj-v-nagradnih-igrah


Mladina in gore 
Tekmovanje Mladina in gore je ekipno tekmovanje (štirje učenci), namenjeno osnovnošolcem 
zadnjega  triletja. Mladi tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z vseh področij in oblik 
planinskega delovanja. 
Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni v novembru in januarju. Od septembra potekajo 
priprave na tekmovanje.  

Mentor :Primož Črnilec 
 
 
Planinska šola 
Planinska šola poteka preko programskih usmeritev za izvajanje programov Planinske zveze 
Slovenije. Namenjena je usposabljanju in pripravi na samostojno in varnejše gibanje v gorskem 
svetu. Planinska šola se izvaja na planinskih pohodih in taborih. V šolskem letu je vsak mesec 
organiziran planinski pohod ter trije planinski tabori. 
 V mesecu majo bo izveden tridnevni tabor (Planinski tabor), v juniju pa petdnevni tabor (Planinski 
tabor Laz). 
 

 
Mentorja: Primož Črnilec in Rok Polajnar 

 
Mladi popotnik 
Pri tej interesni dejavnosti vsako leto pripravimo izlet v tujino. Cilj potovanja določimo skupaj z 
učenci in učitelji spremljevalci. Organizacijo prepustimo turistični agenciji, kjer se dogovorimo, 
kaj si bomo z učenci v določeni državi ali mestu ogledali. Vedno damo poudarek na značilnostih 
pokrajine, zgodovine države, ogledamo si pomembna mesta, muzeje ter  naravne in 
zgodovinske znamenitosti izbrane države.  
Izlet je v času zimskih počitnic. Navadno potujemo z avtobusom in dvakrat prespimo.  

 

 

 
 
 
 
 

Mentorica: Nada Kralj 
 
 

Geografski krožek 

Interesna dejavnost je namenjena pripravi na tekmovanje iz znanja geografije. Sestavljeno je iz 
dveh delov: prvega določi Zavod za šolstvo, ki vsako leto določi temo, ki jo morajo učenci 
predelati. Letošnja tema trenutno še ni določena. Drugi del tekmovanja pa je namenjen 
terenskemu delu v okolici šole. Učenci spoznavajo naravne in družbene dejavnike v okolici 
šole. Uporabljajo karto in kompas,določijo tip površja,  opazujejo vreme, ki ga povežejo s 
podnebjem, določijo rastlinstvo in rabo tal v okolici, značilnosti naselja, poselitev in promet. 

Tekmovanje poteka na treh ravneh/šolsko, območno in državno. Priprave se bodo začele v 
mesecu oktobru. 

          

 

 

 

Mentorica: Nada Kralj 
 



 
Odbojka 1 in Odbojka 2 
Pri Odbojki 1 bodo učenci spoznavali bomo osnovno motoriko odbojke, osnovne tehnične in 
taktične elemente. Odbojka 2 namenjena sproščeni igri odbojke, spoznavanju s pravili, pripravi 
na šolska športna tekmovanja ter za učenke, ki že obvladajo osnovne elemente odbojkarska 
igre na višjem nivoju. 
 

Mentor: Rok Polajnar 

Novinarski krožek 

Ta interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Učence bom seznanila z 
veščinami novinarskega dela. Predstavila jim bom osnovne novinarske žanre. Po ogledu 
časopisov, oddaj bomo razmislili,  katere so veščine dobrega novinarja. Pripravljali bomo 
intervjuje, reportaže, poročila za Žarke. Novinarji se radi pohvalijo, da njim v službi ni nikoli 
dolgčas. Mladi novinarji, če se boste zavzeto lotili novinarskih nalog, tudi vam ne bo! 
                                                                                                                                                         
                                                 Mentorica: Maruša Robida 
 
 
 
 
 
 
 

Šolski novinar intervjuva dramskega igralca Gojmirja 
Lešnjaka. 

 
Učenci se bodo seznanili z veščinami novinarskega dela in osnovnimi novinarskimi žanri. Spoznali bodo, katere so 
veščine dobrega novinarja. Pripravljali bomo intervjuje, reportaže, poročila za  Žarke. 
 

Biologija 

Pripravljali se bomo na tekmovanje iz znanja biologije. Tema letošnjega tekmovanja 
Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije. 
Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za 
Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem. 
Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol. 

 
 
 
 
Mentorica: Lucija Lah 

 

 

 

 
Filmska dejavnost je namenjena pripravi na tekmovanje Književnost na filmu. Učence 
spodbuja k pisanju ustvarjalnih in domiselnih idej. Pri dejavnosti bodo postavili klasične literarne 
predloge v sodoben čas, pisali scenarij, igrali, režirali, snemali in montirali kratki film. 

Mentorica: Katja Golouh 

Alpsko smučanje 
Pri interesni dejavnosti Alpsko smučanje bo poudarek na vodenem smučanju, vadbi in korekciji ter  
izpopolnjevanju tehnike alpskega smučanja in bordanja.   
        Mentorica: Katja Ogorevc Ahačič 
 



Origami 
Dejavnost je namenjena učencem 6. razreda. 
Kos papirja, zgiban na različne načine, se lahko spremeni v zanimive like in telesa. Razvijali 
bomo motorične spretnosti, domišljijo in  razmišljanje.  
                    

 
 
 
Mentorica: Jerneja Vraber Jagodic 

                        

 
Badminton 
Pri interesni dejavnosti se bodo učenci naučili osnovnih udarcev in servisa badmintona ter pravil 
igre v enojicah in pri igri dvojic. Pri tem bomo razvijali bodo hitrost, koordinacijo in natančnost. 
Pripravili bomo ekipo za šolsko tekmovanje. 
       

Mentorici: Katja Ogorevc Ahačič in Štefka Svetelj 
 
 

Starejši orffov orkester »FORBAND« 6.-9. razred 

V skupino »FORBAND« vabimo vse, ki bi radi z lastnimi ali šolskimi orffovimi  instrumenti 
poustvarjali  znane skladbe iz zakladnice  zabavne in klasične glasbe. Lani smo nastopili tudi 
srečanju orffovih skupin Slovenije ORFFOMANIJA 2018,  popestrili šolske  in občinske 
prireditve. Kaj pa nas čaka v naslednjem šolskem letu? Kako zvenijo najnovejše uspešnice v 
priredbah za našo skupino? Pridružite se nam  in boste postali del te glasbene zgodbe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentor: Dane Selan 

 
 
 
 
Slovenska bralna značka 
Učenci višajo  bralno kulturo, izboljšujejo bralno pismenost, razvijajo razumevanje prebranega 
in vrednotijo ter se pogovarjajo o prebranih delih. Vsako leto so nagrajeni s priznanjem, za 9-
letno sodelovanje pa prejmejo knjižno nagrado. 

 

Mentorica: Magda Ropret 

 

Male sive celice  
Kviz Male sive celice preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev in je 
priprava na tekmovanje ter krepi splošno razgledanost. Sestavljen je iz različnih tipov nalog in 
različno vsebino: matematika, logike, poznavanje kulturne dediščine, šport, družba, astronomija, 
kemija, biologija, tehnika, gospodinjstva, zgodovina, geografija, človeško telo in glasba. 
Posebnost kviza je tudi možganski labirint, kjer  z zakritimi očmi v prostoru iščemo črke (8) in v 
zadanem času sestavimo najdaljšo besedo. http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/ 

Mentorica: Žana Bečić 

http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/


VoiceThread - English for Fun 

Interesna dejavnost je namenjena vsem sedmošolcem, ki bi radi z ustvarjalnostjo in svežimi 
domislicami dokazali in poglobili znanje angleščine, hkrati pa se s končnim izdelkom predstavili 
na šolskem ter državnem tekmovanju. Ker več glav več vé, boste med seboj sodelovali v parih 
ali skupinah do 5 učencev. Naše aktivnosti bodo vključevale kreativno pisanje, samostojno delo, 
igranje vlog in snemanje videoposnetka.  

 
      

 Mentorica: Ana Satler 

 
Keramika 
Je interesna dejavnost, ki poteka  v okviru projekta »Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti na OŠ« - Javna agencija SPIRIT Republike Slovenije. 
V šolskem letu 2018/2019 bomo v okviru interesne dejavnosti Keramika izvajali naslednje 
aktivnosti: 

 izdelovanje dekorativne in uporabne keramike (posoda, nakit, dekorativni izdelki, 
figuralna keramika) 

 razstava keramičnih izdelkov ob koncu šolskega leta 
 sodelovanje z lokalnim lončarskim ateljejem 
 sodelovanje z lokalnimi podjetji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentorica: Maja Okorn 

 

 

 

              

Podjetništvo 
Z učenci bomo razvijali ustvarjalno mišljenje preko iger in različnih tehnik (de Bono, Doris 
Korda). Spoznali bomo temeljne značilnosti podjetništva. Pri usvajanju novih znanj se bomo 
povezovali z lokalnim okoljem. Usmerjeni bomo v ustvarjalne rešitve problemov oz. izboljšave 
vezane na šolski prostor. Obiskali bomo več podjetnikov v lokalnem okolju. 

 
Mentorici: Maja Okorn in Darja Višnar 

 
 
 

Šolski radio 
Vsak teden bodo učenci pripravili vsebine za oddaje in se javljali preko šolskega radia. 
Udejstvovanje bo zajemalo novinarsko in poročevalsko delo, preizkusili se bodo lahko v 
glasbeno-uredniškem delu in urili veščine govornega nastopanja. 

Mentor: Andrej Cej 

 
 



 
Filmska vzgoja z osnovami izdelave filma 
Rad gledaš filme? Si ustvarjalen? Krožek je namenjen filmski vzgoji, ustvarjanju in inovativnosti. 
Ogledali si bomo nekaj kratkih filmov, se pogovarjali o vsebini, spoznali osnove snemanja, pisali 
scenarije, posneli nekaj kratkih filmov in se učili montiranja.  
. 
 
        Mentorja: Tanja Bogataj in Andrej Cej 
 
Čebelarski krožek  

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda, ki si želijo spoznati in 
izpopolniti z delom čebelarja. Pri čebelarskem krožku bomo spoznavali ustroj čebelje družine, 
anatomije čebel in njihovih bolezni. Urejali bomo šolski čebelnjak. Izdelovali bomo čebelarske 
izdelke, pripomočke za gojenje čebel in se ukvarjali s sladkim medom. Dejavnost bo potekala v 
učilnici za tehnični pouk in pri šolskem čebelnjaku.  

   
Mentor: Andrej Cej 

 

Gozdna učna pot – učenec vodič 
V letošnjem letu bomo v okviru ID Gozdna učna pot izvedli naravoslovni dan za učence 7. 
razredov (ND bodo pripravili učenci 8.r). Učenci osmih razredov, ki so se lansko leto odločili za 
vodenje ND se v letošnjem šolskem letu prijavijo na ID. 

 

Mentorici: Milena Renko in Jana Šturm 
 

 

Plastično maketarstvo - PLAČLJIVO 

Plastično maketarstvo je konjiček, katerega namen je izdelati maketo letala, ladje, avtomobila, 

motorja, lokomitive itd.  

Maketa mora biti tako po barvi in obliki čim bolj podobna pravemu objektu, katerega maketo 

izdelujemo. Pri mladih tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost, preciznost in zavzetost, ki 

slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem življenju. 

Interesna dejavnost se bo izvajala 1x tedensko po 2 šolski uri (90 minut) v učilnici Tehnične 

vzgoje. Vabljeni učenci in učenke od 3. do 9. razreda. 

Dodatne informacije: 040 285 723, maketarstvo@gmail.com 

 
        Mentor: Bine Logar 
 
 

 

 

 
 


