
Predstavitev
interesnih dejavnosti
KI SMO JIH IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019



INTERESNE DEJAVNOSTI

• DEJAVNOSTI, KI SO JIH VODILI NAŠI UČITELJI

• 30 različnih dejavnosti

• Vključeni skoraj vsi učenci

LETOŠNJE LETO SMO BILI VKLJUČENI V 1. LETO POSKUSA UVAJANJA 
RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (GIBANJE IN ZDRAVJE ZA PSIHIČNO IN 
FIZIČNO POČUTJE)

• ZUNANJI MENTORJI (glasbena šola, športne dejavnosti)



ATLETIKA
• 14 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA

• Cilj interesne dejavnosti: osvajanje pravilne tehnike teka, skokov

in metov.

• Učenci so se udeležili tekmovanja v dvorani ter na prostem.

• Mentorica: Maja Nose Antončič



IGRIVA ATLETIKA

• 34 UČENCEV 2. IN 3. RAZREDA

• Program zajema osnovno motoriko, naravne oblike gibanja in 
različne atletske elemente, ki se prepletajo z igrami, štafetami
in tekmovanji. 

• Mentorica: Maja Nose Antončič



KOREKTIVNA TELOVADBA

• 6 UČENCEV 2., 4. IN 5. RAZREDA

• Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki imajo težave na
motoričnem področju.

• Posamezne vaje se prilagodijo individualnim sposobnostim
učencev.

• Mentorica: Maja Nose Antončič



PRVA POMOČ
• 15 UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA

• Mentorica: Maja Nose Antončič

• Učenci se seznanijo s postopki ukrepanja ob poškodovanem ali
nenadno zbolelem človeku na kraju dogodka oziroma v 
neposredni bližini. Postopke tudi preizkusijo na praktičnih
učnih primerih.

• Učenci so se udeležili regijskega tekmovanja iz znanja prve
pomoči (7. mesto), sodelovali so na 1. Igrah brez meja iz prve
pomoči, kot prostovoljci so poučevali mlajše učence o 
postopkih nudenja prve pomoči, sodelovali smo z reševalcem
iz ZD NM.





IGRE Z ŽOGO

• 26 UČENCEV 5. IN 6. RAZREDA

• Učenci so igrali igro nogometa, rokometa, košarke, odbojke, 
rugbya, Med dvema ognjema, hokeja.

• Udeleževali so se šolskih tekmovanj.

• Mentorica: Maja Nose Antončič



ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
(EPI reading badge)

Sodelovalo je 11 učencev iz 7. in 9. razreda.

Prebrali so pet knjig v angleščini, nato pa se udeležili še
tekmovanja, na katerem so dokazali, kako dobro so si
zapomnili vse zgodbe.

Trije učenci so osvojili zlato, pet pa jih je prejelo srebrno
priznanje.

Mentorica: Jana Jovič



LIKOVNI KROŽEK

• Nadgrajevali smo likovne in bogatili ročne spretnosti,

• razvijali ustvarjalnost,

• sproščali domišljijo,

• spoznavali nove likovne tehnike,

• sodelovali na likovnih natečajih…

• Mentorica : Andreja Novak Gabrič



RAZISKUJEM IN TEKMUJEM 2
10 učencev 2. a in 2. b razreda, mentorica: Bernarda Vrtačič Turk

Vtisi učencev:

Všeč so mi bili poskusi in tekmovanja. Bilo je zelo lepo. Tia Ana, 2.a

Všeč mi je bilo, ko smo reševali naloge. Hvala, ker ste nas veliko naučili.
Tinkara, 2.a

Najbolj so mi bile všeč naloge iz "kengurujčka" in "logične pošasti". Julija, 2.a

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo delali poskuse. Ledolov je bil najboljši. Žan, 2.b

Najbolj všeč so mi bila tekmovanja in poskusi. Eva, Maj, 2.b

Všeč mi je bilo, ko sem reševal gobelin in čokoladice, pa poskusi. Mark, 2.b

Meni so bile zelo všeč naloge iz "matemčka", "kengurujčka" in "logične
pošasti". Primož, 2.b

Všeč mi je bilo zato, ker sem vedel, da bomo dobivali priznanja. Naučil sem se
tudi malo matematike. Jan, 2.b





KVIZ MALE SIVE CELICE

• V šolskem letu 2018/19 je na pripravah za kviz sodelovalo 9 
učencev

• Izbrana ekipa je dosegla izvrstno 7. mesto (od skupaj 32 
prijavljenih ekip iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine)

Matej Šiško



BRALNA ZNAČKA

• Letos je bralno značko opravilo 206 učencev, od tega 7 

zlatih bralk.

• “Če želiš priti daleč v življenju, moraš prebrati veliko knjig.” –
Roald Dahl



PRVA POMOČ ZA MLAJŠE 
UČENCE (4. do 6. razred)

Učenci so se naučili:

• - o značilnostih požara in ravnanju v primeru le tega,

• - kaj je evakuacija in kako v tem primeru ravnati,

• - kako skrbeti za varnost v hiši,

• - kako se odzvati, ko vidiš nesrečo,

• - kako oskrbeti poškodovanca,

• - kaj je v škatli za prvo pomoč,

• - kaj potrebuješ za oskrbo poškodovanca,

• - kakšne so vrste poškodb,

• - v kakšen položaj položiti poškodovanca.

Andreja Strgar



GLEDALIŠKI KROŽEK
(2.-5. razred)

• 16 učencev

• javno nastopanje, pantomima, razločna, glasna izgovorjava, igranje 
različnih vlog

• nastop na podelitvi bralne značke pred celo šolo

• v soboto, 1. junija, nastop za starše in krajane Otočca

• nastop za oba vrtca

• mentorica: Erika Švirt





Računalniški krožek

•Izdelava spletnih strani Wordpress
•Programiranje skozi igro – izdelava 
igric s programom Scratch
•Mentor: Matej Šiško



Računalniški krožek

• Izdelava spletnih strani Wordpress

• Programiranje skozi igro – izdelava igric s programom Scratch

• Mentor: Matej Šiško



ODBOJKA

• 20 učenk od 5. do 9 razreda

• vadba male odbojke in odbojke, priprava na tekmovanja

• udeležba na tekmovanjih

• Mentor: Vito Gabrič



GIBANJE IN ZDRAVJE

• Program zajema naravne oblike gibanja, športne igre
(nogomet, košarka, rokomet, odbojka, med dvema ognjema), 
osnovno motoriko in pa spoznavanje z nekaterimi športi, ki
sicer niso vključeni v redni učni načrt

• Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem

• Mentor: Jakob Salmič


