
Opisi nekaterih interesnih dejavnosti, ki bodo 

potekale v šolskem letu 2020/2021 
 

 

Ljudsko izročilo v pesmi in zgodbi (1. razred) 

 

Na interesni dejavnosti bomo na igriv in razgiban način spoznavali ljudsko 

izročilo.  

Prebirali bomo pravljice, odkrivali njihove skrivnosti zavite v preprosta, 

včasih tudi zapletena sporočila in dogodke. Krajšo zgodbico bomo odigrali 

z improviziranimi lutkami, pripomočki in rekviziti.  

Spoznali in zaplesali bomo ljudske pesmi, rajalne igre in jih podkrepili z 

ritmičnimi zvoki in zvočili.  

Osredotočeni bomo na slovensko izročilo, vmes pa bomo spoznali tudi 

kakšnega iz tuje dežele. 

 

 

Mali raziskovalci (1. razred) 

 
Pri krožku Mali Raziskovalci se zelo pogosto odpravimo v gozd, saj nam nudi 

veliko možnosti za raziskovanje in učenje. Spoznavamo drevesa in plodove, 

opazujemo lubje, iščemo različne oblike listov in z njimi oblikujemo 

mandale, izdelujemo gozdne škratke, si izmišljujemo gozdne zgodbe, s 

povečevalnimi stekli opazujemo živali na gozdnih tleh, izvajamo različne 

poskuse in še mnogo zanimivih stvari. 

 

 

Skupaj v mavričnem svetu (1. do 3. razred) 

 

V vsakem izmed nas se skriva čudovita mavrica – edinstvene lastnosti, 

spretnosti in doživljanja, ki vplivajo na naše delovanje v svetu okrog nas. 

Vabiva te, da se nama pridružiš in skupaj se bomo na igriv način učili zanimive 

stvari o sebi, o drugih in našem sobivanju v pisanem mavričnem svetu. Pri 

tem bomo pokukali v svet odnosov, čustev, komunikacije, reševanja sporov, 



sprostitvenih tehnik … Kaj torej še čakaš? Midve se že veseliva, da spoznava 

tvoje mavrične odtenke. 

Čas izvajanja:  

 petek, 13.05-13.50 

 3. razred: oktober, november, december (10 srečanj) 

 2. razred: januar, februar, marec (10 srečanj) 

 1. razred: april, maj, junij (10 srečanj) 

 

 

 

Ustvarjalni prstki (2. razred) 

 

Učenci bodo glede na letni čas in aktualno tematiko ustvarjali večinoma iz 

naravnih materialov, odpadne embalaže, volne, blaga, kartona, 

stiropora… Izpod spretnih otroških prstkov bodo nastajajo izdelki, 

uporabni za okras, igro, darilo. 

Pri dejavnostih bodo učenci spoznavali različne materiale in pripomočke, s 

katerimi lahko ustvarjajo, razvijali ročne in motorične spretnosti, grobo in 

fino motoriko, likovno izrazne zmožnosti, ustvarjalnost, kreativnost in 

domišljijo, potrpežljivost in vztrajnost. Ob rokovanju z različnimi materiali 

in orodji učenci uživajo, se sprostijo in zabavajo. 

 

 

Pamet je boljša kot žamet (2. in 3. razred) 

 

Na interesni dejavnosti Pamet je boljša kot žamet se bomo pripravljali na 

tekmovanja iz znanja (BOBER, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, 

KRESNIČKA, LOGIČNA POŠAST). Reševali bomo različne logične naloge, 

izvajali zanimive naravoslovno obarvane poskuse, se urili v računalniških 

izzivih ipd. Udeležba na tekmovanjih je prostovoljna. Če učenci želijo, 

lahko obiskujejo samo interesno dejavnost in se tekmovanj ne udeležijo. 

 

 

Animirajmo (3. razred) 

 

Kako nastane risanka? Kaj vse lahko animiramo? 

Izdelali bomo nekaj optičnih igrač in z njihovo pomočjo pričarali enostavne 

animacije. S pomočjo različnih aplikacij bomo sami posneli animacije. Pri 



tem bomo veliko raziskovali, preizkušali različne možnosti, ustvarjali ... Če 

nam kaj še posebej dobro uspe, bomo to tudi objavili.  

 

 

 

Astronomski krožek, na sprehodu po nebesnem svodu (4. in 5. razred) 

 

Kako nastaneta dan in noč? Kaj je to: leto? Je Sonce blizu ali daleč? Pri 

krožku bomo skušali odgovoriti na ta in še kakšna vprašanja. Odgovore 

bomo iskali ob pogledu v nebo, ob sprehodu po osončju, ob izdelovanju 

maket in še kakšni skrivnosti. 

 

 

 

Učim se učiti (4. in 5. razred) 

 

»Učim se učiti« nudi učencem možnost pridobiti boljše spretnosti na 

področju učenja. Letos je namenjen učencem 4. in 5. razredov. Na 

srečanjih se bomo pogovarjali o pripravi na učenje, dejavnikih učenja, 

organizaciji učenja, o učenju iz učbenika, o tem, kaj so ključne besede in 

kaj so miselni vzorci. Spoznavali bomo različne tehnike branja ter uspešne 

metode za lažjo zapomnitev učne snovi. Ko se naučimo učiti, lahko tudi 

učenje postane zabava. 

 

 

 

Pozor, fantje berejo! (4. do 6. razred) 

 

Interesna dejavnost za fante 4., 5. in 6. razreda je namenjena predvsem 

spodbujanju branja, saj mnogi fantje v 2. triadi obupajo nad to pomembno 

veščino. Na urah bomo razvijali različne tehnike branja, bralnega 

razumevanja, se naučili samostojno poiskati njim primerne knjige - tako 

leposlovne kot poučne. Cilje bomo zasledovali preko gledališke igre, športa, 

tehnologije ..., potrebno pa bo tudi znati pribiti žebelj, priviti vijak in 

zgraditi najvišji stolp. 

 

 

 



Igraj kamišibaj (4. do 6. razred) 

 

Kamišibaj je papirnato gledališče. To gledališko zvrst lahko imenujemo tudi 

predhodnica televizije in risank. 

Na krožku boš najprej spoznal, kaj je kamišibaj. Kasneje pa bomo skupaj 

ustvarili literarno zgodbo, jo likovno upodobili v več slikah ter jo odigrali kot 

pravo gledališko predstavo. A pozor, tukaj ne boš ti igralec na odru, ampak 

bodo ''igrale'' tvoje likovne slike. Ti boš pripovedovalec, ki bo med zgodbo 

menjaval sličice skozi prav poseben leseni oder imenovan butaj.  

Torej, če želiš ustvarjati, uriti domišljijo ter se ob tem zabavati, se prijavi. 

Skupina: do 10 učencev v skupini 
 


