PUBLIKACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI
ŠOLSKO LETO 2022-23
Drage učenke, dragi učenci in spoštovani starši!
Na Osnovni šoli Šenčur vsako leto ponujamo pester nabor interesnih dejavnosti, s
katerimi spodbujamo sprostitev in poglabljanje področij, ki učence veselijo.
Pred vami je publikacija interesnih dejavnosti, ki se bodo učencem ponudile v
šolskem letu 2022-23. Večina interesnih dejavnosti se bo začela izvajati s 1.
oktobrom, nekatere se bodo izvajale v okviru ur podaljšanega bivanja, druge pa bodo
potekale v strnjeni obliki.
Izvajale se bodo tiste dejavnosti, za katere bomo zbrali dovolj prijav.
Pomembno je, da si učenci sami izberejo področja, ki jih zanimajo. Dragi učenci,
vabimo vas, da si izberete vsaj 1 interesno dejavnost, lahko tudi več, a razmislite, da
ne bo vseh obveznosti preveč.
Izbrano interesno dejavnost učenec mora obiskovati.
O časovni razporeditvi, začetku izvajanja in podrobnejši vsebini bodo učenci še
obveščeni s strani razrednikov.

Prijetno izbiranje!

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pedagoginjo Uršo Tomažič –
ursa.tomazic@os-sencur.si.

Urša Tomažič
šolska svetovalna delavka

mag. Stanka Naglič
ravnateljica
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1. INTERESNE DEJAVNOSTI ZA RAZREDNO STOPNJO NA
MATIČNI ŠOLI ŠENČUR
1. triletje
Interesna
dejavnost
Naša mala
knjižnica

Planinska
šola
Planinski
tabor v
okviru
planinske
šole

Učitelj

Razred

Marijana
Benedičič 1. – 3.r
Primož
Černilec,
Rok
Polajnar in
Maja Sirše 1. - 9.r

Planinski
tabor Laz

Primož
Černilec in
Rok
Polajnar
1. - 9.r
Primož
Černilec in
Rok
Polajnar
1. - 9.r

Nemščina
skozi igro

Ksenija
Čebašek

2., 3. r

Sprostitvene
urice
Orffova
skupina
FORBAND 1

Urša
Tomažič

2. in 3. r

Dane
Selan

2. – 5.r

Vanja
Klepec

3., 4.r

Vrtičkarji

Plastično
maketarstvo Bine Logar 3. – 9.r

Kratek opis dejavnosti
Skupaj bomo brali zanimive
knjige, po branju ustvarjali in se
igrali.

Termin

Četrtek, 6. ura

Pohodništvo, spoznavanje in
Ena sobota v
varstvo gorske narave, orientacija,... mesecu

3. dnevni planinski tabor
5. dnevni planinski tabor v
sodelovanju z MOPD Kranj-zaradi
specifike pri organizaciji in izvedbi
cena 230eur
Učenci se srečajo s prvimi
nemškimi besedami skozi igro (pri
plesu, petju, sprehodu v naravo, pri
kuhanju...). Skupina od 8 - 16
učencev.
Učenci na uricah spoznajo
preproste tehnike sproščanja,
osnove čuječnosti in skozi igro
krepijo pozitivno samopodobo ter
prepoznajo, kaj pomeni beseda
stres.
Učenci spoznajo osnovne tehnike
igranja na tolkala in lažje ljudske in
umetne skladbice.
Skrbeli bomo za šolski vrt, gojili in
zalivali šolsko gredo, spoznavali
bomo različne rastline in kako zanje
skrbeti, pozimi bomo skrbeli za
ptice. Skrb za okolico šole.
Sestavljali, izdelovali in barvali
bomo plastične delčke v celoto, pri
čemer bomo pozorni, da bomo kot
izdelovalec makete v podanem
merilu stremeli k čim večji

Maj 2023

Julij 2023

Dan po
dogovoru:
5. ura

Petek, 6. ura

Sreda, predura

Četrtek, 6. ura

OPZ Višaji

Slovenščina
za tujce

Dane
Selan
2. – 5.r
Maruša
Robida in
Ana Marija
Rožman
1.- 9.r

natančnosti ter posnemanju
pravega predmeta.
Udeleženci ob vpisu prejmejo
plastično maketo in se ob koncu
šolskega leta brezplačno udeležijo
maketarskega tekmovanja. Barve,
nožke, lepila kupimo s skupnim
fondom, zato je prispevek staršev
na otroka 15 € na mesec (Prispevek
se obračunava mesečno na
položnici, ki jo prejmete s strani
šole).
Za več informacij:
https://www.miniatures.si/back-tobasics-maketarski-krozki-2022
Učenci se spoznajo z enoglasnimi
in dvoglasnimi in lažjimi triglasnimi
ljudskimi in umetnimi skladbami.

Podpora učencem pri nadaljnjem
učenju slovenščine.

3. razred:
Torek, 13:30 –
15:00
Četrtek,
13:15 – 14:00

Po dogovoru

2. triletje
Interesna
dejavnost

Čebelarstvo

Planinska
šola

Učitelj

Razred

Andrej Cej
Primož
Černilec,
Rok
Polajnar in
Maja Sirše

4. do 9. r

Kratek opis dejavnostI
Vse o čebelah, čebelarstvu in
medenem svetu. Od cveta do
meda, od čebele do voska in
sveče.

1. - 9.r

Pohodništvo, spoznavanje in
varstvo gorske narave,
orientacija,...

Planinski
tabor Laz

Primož
Černilec in
Rok
Polajnar
Primož
Černilec in
Rok
Polajnar

Odbojka 1
Španske
urice

Rok
Polajnar
Urša
Tomažič

Planinski
tabor v okviru
planinske
šole

1. - 9.r

1. - 9.r

4. - 6.r
4. in 5. r

3. dnevni planinski tabor
5. dnevni planinski tabor v
sodelovanju z MOPD Kranj-zaradi
specifike pri organizaciji in izvedbi
cena 230eur

Učenje osnov odbojkarske igre.
Spoznavanje španskega jezika
skozi igro, pesmi in zgodbic.

Termin

Sreda 6. ura
(po 13:15)

Ena sobota v
mesecu

Maj 2023

Julij 2023
Četrtek,
13:50 -14:35
Sreda, 6. ura

Vrtičkarji

Vanja
Klepec

3., 4.r

Multipraktik

Helena
Dolinar

5.r

Skrbeli bomo za šolski vrt, gojili in
zalivali šolsko gredo, spoznavali
bomo različne rastline in kako
zanje skrbeti, pozimi bomo skrbeli
za ptice. Skrb za okolico.
Pri tej interesni dejavnosti bomo
ustvarjali okraske in praktične
predmete iz različnih materialov
glede na letne čase in praznike.
Spoznali bomo preprost
računalniški program za
izdelovanje križank in podobnih
nalog, posadili lončnice, pripravili
jed po preprostem kuharskem
receptu ipd.

Likovni
krožek

Manca
Herlec

4. – 5.r

Likovno ustvarjanje, izdelovanje
lutk in osnove šivanja.

OPZ Višaji

Dane
Selan

Plastično
maketarstvo
Orffova
skupina
FORBAND 1

2. – 5.r

Učenci se spoznajo z enoglasnimi
in dvoglasnimi in lažjimi
triglasnimi ljudskimi in umetnimi
skladbami.
Sestavljali, izdelovali in barvali
bomo plastične delčke v celoto, pri
čemer bomo pozorni, da bomo kot
izdelovalec makete v podanem
merilu stremeli k čim večji
natančnosti ter posnemanju
pravega predmeta.
Udeleženci ob vpisu prejmejo
plastično maketo in se ob koncu
šolskega leta brezplačno
udeležijo maketarskega
tekmovanja. Barve, nožke, lepila
kupimo s skupnim fondom, zato je
prispevek staršev na otroka 15 €
na mesec (Prispevek se
obračunava mesečno na položnici,
ki jo prejmete s strani šole).
Za več informacij:
https://www.miniatures.si/back-tobasics-maketarski-krozki-2022
Učenci spoznajo osnovne tehnike
igranja na tolkala in lažje ljudske
in umetne skladbice.

5. - 9. r

Mentorstvo učencem
prostovoljcem, ki so vključeni v
mrežo pomoči mladi mladim

2. – 5.r

Bine Logar 3. – 9.r

Dane
Selan
Špela
Jezeršek,
Urša
Tomažič,
Mateja
Prostovoljstvo Potočnik
Mladi mladim Poljanšek

Četrtek, 6. ura

Četrtek, 6. ura

Ponedeljek,
7. ura

Četrtek,
13:15 – 14:00

3. – 4. razred:
torek,
13:30 – 15:00
5. – 9. razred:
torek,
15:00 – 16:30
Sreda, predura

Po dogovoru

Slovenščina
za tujce

Maruša
Robida in
Ana Marija
Rožman

1.- 9.r

Podpora učencem pri nadaljnjem
učenju slovenščine.

Po dogovoru

2. INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PREDMETNO STOPNJO NA
MATIČNI ŠOLI ŠENČUR
Interesna
dejavnost

Učitelj

Razred

Čebelarstvo

Andrej Cej

4. - 9. r

Knjižničarski
krožek

Ksenija
Čebašek
Primož
Černilec,
Rok
Planinska
Polajnar in
šola
Maja Sirše
Primož
Planinski
Černilec in
tabor v okviru Rok
planinske šole Polajnar
Primož
Černilec in
Planinski
Rok
tabor Laz
Polajnar

Odbojka 1

Rok
Polajnar

Odbojka 2

Rok
Polajnar,
Klavdija
Jošt

Maruša
Robida
Magda
Bralna značka Ropret
Novinarski
krožek

Robotika

Špela
Jenko
Katja
Ogorevc
Ahačič in

Kratek opis dejavnosti
Vse o čebelah, čebelarstvu in
medenem svetu. Od cveta do
meda, od čebele do voska in
sveče.

Seznanitev z delom v knjižnici,
razporejanje knj. gradiva,
opremljanje novih knjig, priprava
nagradnih križank, aranžiranje
6. in 7. r knjižnice ...

1. - 9.r

1. - 9.r

Pohodništvo, spoznavanje in
varstvo gorske narave,
orientacija,...

1. - 9.r

3. dnevni planinski tabor
5. dnevni planinski tabor v
sodelovanju z MOPD Kranj-zaradi
specifike pri organizaciji in izvedbi
cena 230eur

4. – 6. r

Učenje osnov odbojkarske igre.

Namenjeno učencem, ki že igrajo
odbojko. Delno v smislu priprave
7. - 9.r
na tekmovanje.
Seznanitev z novinarskimi žanri,
priprava novinarskih prispevkov za
6. - 9. r. Žarke in druge časopise
Predstavitev petih prebranih liter.
6. - 9. r. del.

7. - 9.r

7. - 9.r

Termin

Sreda, 6. ura
(po 13:15)

Ponedeljek ali
petek, predura

Ena sobota v
mesecu

Maj 2023

Julij 2023
Četrtek,
13:50 – 14:35

Ponedeljek,
predura

Sreda, predura
Četrtek, 6. ura

Programiranje in sestavljanje z
lego spike prime roboti. Zaradi
omejenega števila robotov in
računalnikov je število prijav na ID Torek,
robotika omejeno na prvih 10
6. in 7. ura
prijavljenih učencev.
(na 14 dni)

Zimsko
Petra
športni tabor v Tomić
Kranjski Gori Lesar
Mateja
Biti mlad je
Potočnik
zanimivo
Poljanšek

7. - 9. r.

Alpsko
smučanje

Katja
Ogorevc
Ahačič
Katja
Ogorevc
Ahačič in
Janja
Gorjanc

Šolski radio

Ana Marija
Rožman

6. - 9. r.

Orffov
orkester
FORBAND 2

Dane
Selan

6. - 9.r

Igre z loparji

Mladinski
pevski zbor

Dane
Selan
Ana Marija
Erasmus
Rožman
Špela
Jezeršek,
Urša
Tomažič,
Mateja
Prostovoljstvo Potočnik
Mladi mladim Poljanšek
Sodobni ples
in tehnike
Klavdija
sproščanja
Jošt

Jerneja
Vraber
Origami
Jagodic
Boštjan
Šah
Gradišar
Mladi kuharski Andreja
mojster
Režek
Mladi
popotnik
Nada Kralj
Zdravko
Hrvaščina
Potočnik

6. - 9. r

6. - 9. r

Zimsko športne vsebine (alpsko
smučanje, tek na smučeh, drsanje,
pohodništvo)
V skupinski dinamiki se prepletajo
vsebine, ki mlade zanimajo, so za
njih aktualne in pomembne.
Za učence, ki si želijo sproščene
igre, spoznati osnovne udarce in
igre badmintona, namiznega
tenisa in tenisa.
Vodeno smučanje, vadba in
korekcije nadaljevalne in
izpopolnjevanje tehnike alpskega
smučanja. Priprava in izbor šolske
ekipe za tekmovanje.

6. - 9.r

Priprava oddaj za šolski radio.
Spoznavanje zahtevnejših tehnik
igranja na tolkala in izvajanje težjih
večglasnih ljudskih in umetnih
skladb.
Spoznavanje zahtevnejše pevske
tehnike in petje eno, dvo in
triglasnih ljudskih, zabavnih in
umetnih skladbic.

7. r.

Delo na temah Erasmus projekta.

5. - 9. r
7. – 9.
razred

6., 7. r
6. – 9. r
6. r
8., 9. r
7. – 9. r

Mentorstvo učencem
prostovoljcem, ki so vključeni v
mrežo pomoči mladi mladim
Sproščeno gibanje in izražanje
skozi nekatere moderne plesne
oblike
Kos papirja, zgiban na različne
načine, se lahko spremeni v
zanimive like. Razvijali bomo
motorične spretnosti, domišljijo in
razmišljanje.
Turnir v šahu, tekmovanje s šolami
v soseščini, učenje osnov šaha
Učenje zanimivih, dostopnih,
zdravih receptov od tu in tam.
Tridnevno potovanje v eno izmed
evropskih držav
Sproščeni pogovori o vsakdanjih
situacijah.

Januar-marec
2023

Torek, 6. ura

Torek, 6. ura

Po pouku in
pouka prostih
dnevih v
sklopih ur
Ponedeljek,
6. ura

Četrtek,
predura

Sreda,
6. in 7. ura
Sreda,
6. in 7. ura

Po dogovoru
Ponedeljek,
6. ura

Petek, predura
Ponedeljek,
6. ura
Sreda,
6. in 7. ura
Zimske
počitnice
Torek, 7. ura

Prešernova
Magda
bralna značka Ropret

Plastično
maketarstvo

Gledališki
krožek

Slovenščina
za tujce

6. – 9. r

6. – 9.r

Pogovori o prebranih knjigah.
Sestavljali, izdelovali in barvali
bomo plastične delčke v celoto, pri
čemer bomo pozorni, da bomo kot
izdelovalec makete v podanem
merilu stremeli k čim večji
natančnosti ter posnemanju
pravega predmeta.
Udeleženci ob vpisu prejmejo
plastično maketo in se ob koncu
šolskega leta brezplačno
udeležijo maketarskega
tekmovanja. Barve, nožke, lepila
kupimo s skupnim fondom, zato je
prispevek staršev na otroka 15 €
na mesec (Prispevek se
obračunava mesečno na položnici,
ki jo prejmete s strani šole).
Za več informacij:
https://www.miniatures.si/back-tobasics-maketarski-krozki-2022
Teoretično: spoznavanje procesa
nastajanja predstave
Praktično: ustvarjanje in
uprizoritev dramskega dela.

1. - 9.r

Podpora učencem pri nadaljnjem
učenju slovenščine.

Bine Logar 3. – 9.r

Kaja
Nakani
Maruša
Robida in
Ana Marija
Rožman

Četrtek, 6. ura

5. – 9. razred:
torek,
15:00 – 16:30

Četrtek, 6. ura

Po dogovoru

3. INTERESNE DEJAVNOSTI ZA RAZREDNO STOPNJO NA
PODRUŽNIČNI ŠOLI OLŠEVEK
Interesna
dejavnost

Naša mala
knjižnica

Pohodništvo

Učitelj

Nataša
Martinjak
Mira
Primožič,
Maja
Valant

2, 3. r

Termin
Kratek opis dejavnosti
Družili se bomo ob knjigah
slovenskih in tujih avtorjev,
spoznavali lastna čustva in čustva
drugih, se učili razumevanja ter
sprejemanja sveta okrog sebe. V
Ustvarjalniki bomo razvozlavali
uganke, pisali domišljijske recepte,
pesmi, risali, reševali detektivske
Ponedeljek, 6. ura
naloge in dramsko
ustvarjali.

2. – 5.r

Obisk bližnjih planinskih vrhov in
razvijanje pozitivnega odnosa do
gibanja v naravi.

Razred

Sobota (po
dogovoru)

Spretni prstki

Veronika
Svoljšak

Turnokolesarski
krožek

Primož
Černilec

Pevski zbor I - Mojca
Mavrica
Gabrijel

Na krožku bodo učenci razvijali
ročne spretnosti, izdelovali bodo
uporabne in okrasne izdelke iz
različnih materialov, razvijali
ustvarjalnost in inovativnost ter
pridobivali vztrajnost in natančnost
1. - 2.r
pri delu.
Turno-kolesarski krožek je
namenjen vsem otrokom, ki bi se
radi spoznali z gibanjem v naravi s
gorskim kolesom. Namen krožka
je, da se otroci naučijo pravilo
uporabljati kolo (Osnovni položaj,
zavijanje, zaviranje in varen
sestop iz kolesa), kar jim bo
pomagalo pri varni vožnji s
kolesom po prometnih poteh in
upoštevanju cestno prometnih
predpisov ter spoznavanju novega
čudovitega športa v naravnem
okolju….Dejavnost bo plačljiva in
bo potekala v sodelovanju z
vodniki turnokolesarskega odseka
1. - 5.r
pri Planinskem društvu Kranj.
Učenje zborovskih in ljudskih
skladb za OPZ, razvijanje vokalne
1. in 2. r tehnike ter muziciranja.

Pevski zbor II
- Zvezde

Mojca
Gabrijel

Vesela šola

Slavka
Weisseisen 4., 5. r

3. - 5. r

Učenje zborovskih in ljudskih
skladb za OPZ, razvijanje vokalne
tehnike ter muziciranja.
S sodelovanjem v Veseli šoli
učenci spoznavajo različna
zanimiva področja človekovega
delovanja in svet narave ter
družbe. Veselošolci širijo splošno
znanje in razgledanost,
spoznavajo različne pomembne
ljudi in organizacije, bogatijo
besedni zaklad v angleščini in
brusijo svoje sposobnosti
reševanja nalog in razumevanja.

Četrtek,
13:15 – 14:00

Po dogovoru s
starši (glede na
vpis)

Torek, 5. ura

Torek, 6. ura
(13:10 – 13:55)

Torek, 6. ura

4. INTERESNE DEJAVNOSTI ZA RAZREDNO STOPNJO NA
PODRUŽNIČNI ŠOLI VOKLO
Interesna
dejavnost

Učitelj

Naša mala
knjižnica

Darja
Višnar

Igrajmo se

Alenka
Kern

Dramski
krožek

Vanja
Umnik

Pevski zbor

Alenka
Kern

Razred

Kratek opis dejavnosti
Ob prebiranju slikanic tujih in
domačih avtorjev, bomo
spoznavali in poustvarjali literarna
dela, dotaknili pa se bomo tudi
medsebojnih odnosov in razvijali
2. in 3. r čustveno inteligenco.
Elementarne in moštvene igre,
razvoj koordinacije, ravnotežja,
1. in 2. r moči, vztrajnosti...
Pri DK se bodo učenci srečali s
kostumografijo, odrsko sceno in z
2. in 3. r vživljanjem v književne junake.
Učenje enoglasnih otroških pesmi,
1., 2. in razvijanje melodičnega in
3. r
ritmičnega posluha

Termin

Ponedeljek,
predura

Sreda, 6. ura

Sreda, predura
Sreda, 5. ura
(občasno tudi
četrtek, predura)

5. INTERESNE DEJAVNOSTI ZA RAZREDNO STOPNJO NA
PODRUŽNIČNI ŠOLI TRBOJE
Interesna
dejavnost

Učitelj

Razred

OPZ Vezaji

Andrej Cej

4., 5.r

Kratek opis dejavnosti
Učenci se spoznajo z enoglasnimi
in dvoglasnimi in lažjimi
triglasnimi ljudskimi in umetnimi
skladbami.

Termin

Petek, 6. ura

