
USTVARJALNI PRSTKI 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 2. razredov, ki radi ustvarjajo 

iz večinoma odpadne embalaže in naravnih materialov. Izpod spretnih 

otroških prstkov bodo nastajali izdelki, ki so tematsko vezani na letni čas. 

Učenci bodo pri uri rokovali z različnimi materiali, razvijali ročne spretnosti, 

grobo in fino motoriko, ustvarjalnost, kreativnost, domišljijo, potrpežljivost 

in vztrajnost. Interesna dejavnost je primerna za učence, ki že imajo nekaj 

ročnih spretnosti ter so pri striženju in lepljenju samostojni.  

 

MALI RAZISKOVALCI 

Pri krožku mali raziskovalci bomo veliko raziskovali. Pogosto se bomo 

odpravili v gozd, saj nam gozd - učilnica v naravi - nudi veliko možnosti za 

raziskovanje in učenje. Spoznavali bomo drevesa in plodove, opazovali 

lubje, iskali različne oblike listov in z njimi oblikovali mandale, gozdne 

škratke in še marsikaj. S povečevalnim steklom in opazovalnimi lončki 

bomo opazovali rastline, male živali na gozdnih tleh ter uživali v 

domišljijskih zgodbicah.  

izvajali bomo različne poskuse in se pripravili za naravoslovno tekmovanje 

Kresnička. 

 

LONČEK KUHAJ 

Interesna dejavnost Lonček kuhaj je namenjena učenkam in učencem 4. 

razreda, kateri bi radi ustvarjali v kuhinji. Spoznavali bomo različna živila 

in iz njih pripravljali zdrave prigrizke. Kuhali bomo v velikem loncu in  pekli 

dobrote v pečici, iz katere bo prijetno dišalo.  

 

 

V MAVRIČNEM SVETU  

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. 

 

KAJ MI PRAVI SRČEK? 

Vsak dan občutimo paleto raznih čustev in občutkov, ki vplivajo na naše 

celostno delovanje. Bolj kot se jih zavedamo, prepoznavamo ter jih znamo 

uravnavati, lepše in lažje je naše življenje. Čustveno spretni otroci imajo 

dobro popotnico na področjih kot so vedenje, medosebni odnosi, učenje, 

zdravje. In kaj je pri tem najbolje? To, da se tovrstnih spretnosti lahko 

učimo, jih razvijamo in krepimo. 

Vabim te, da se z menoj preko pravljic, igre vlog, izražanja z gibom in 

ostalih zanimivih dejavnosti podaš na pot čustvenega opismenjevanja, 

kjer se boš naučil/a veliko novega o sebi in drugih. Znaš prisluhniti 

svojemu srčku? Pridi, pa bomo »prisluškovali« skupaj. 

 

IGRAJE V SVET GLASOV IN ČRK 

Kaj je ta zvok in od kod prihaja? Kako dolga je beseda lo-ko-mo-ti-va? Se 

želva res prične z glasom ž? 

Na interesni dejavnosti bomo preko iger razvijali našo slušno pozornost, 

se gibali na različne ritme ter se preizkusili v iskanju rim. Na igriv način 

bomo ugotavljali, kako dolge so besede in koliko zlogov imajo ter iskali 

glasove  v besedah. Proti koncu leta pa se bomo poigrali še s črkami, jih 

sestavljali v besede in oblikovali lastno zgodbo. Tekom interesne 

dejavnosti bodo otroci obogatili besedni zaklad in se podali na pot k boljši 

komunikaciji. 

 

LJUDSKE PESMI, PRAVLJICE IN IGRE 

Interesna dejavnost bo namenjena ohranjanju in obujanju starih 

slovenskih pesmi. Vpeljane bodo skozi igro, ples in ljudske pravljice. Ob 

ljudski pesmi bomo zaplesali. Včasih bomo v pravljico vpletli male prstne 

lutke. Tako bo ljudsko izročilo predstavljeno otrokom sproščeno skozi 

različne dejavnosti. V primernem vremenu se interesna dejavnost lahko 

izvaja zunaj v okolici šole. 

  



IGRARIJE 

Pri igrarijah bomo spoznavali socialne, športne, družabne igre ter igre, ki 

so se jih igrali nekoč.  Ob gibanju se bomo zabavali, iskali rešitve na izzive 

ter ugotavljali, kako se je tudi v šoli fino igrati. Interesna dejavnost bo v 

večini potekala zunaj.  

 

MALA (DIDŽEJ) DJ ŠOLA 

V mali DJ šoli bomo spoznali raznolikost elektronske glasbe, v druženjih 

pa poskrbeli za zabavna glasbena doživetja in se učili osnov vrtenja 

glasbe oz. didžejanja 

 

DIHI Z MAJO 

Po napornem dnevu prija ustaviti čas ob umirjeni glasbi, dihalnih in 

sprostitvenih vajah ter koristnih tehnikah sproščanja. To znanje in veščine 

nam bodo v življenju še kako zelo prav prišli, saj se bomo naučili umiriti z 

znanstveno raziskanimi vajami in bomo lahko bolj uspešni tako v šoli in 

povsod drugje.  

 

TUTORSTVO  

Tutorstvo je prostovoljna oblika druženja in nesebične učne pomoči 

starejših učencev mlajšim ali vrstnikom. Tutorji pri izvajanju tutorstva 

razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos 

do dela in izobraževanje. Oblikujejo si kulturo govora in medsebojno 

spoštovanje ter v prijetnem in prijateljskem vzdušju pridobivajo nova 

znanja. Prav tako pa razvijajo vrednote in imajo preventivno vlogo pri 

preprečevanju nasilja na šoli. Posebna vrednost je še v tem, da 

nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih 

učencev. 

Tutorje pri njihovem delu usmerja mentorica tutorstva, učiteljica Vanja 

Abram. Tutorji o svojem delu vodijo dnevnik tutorstva in poročajo na 

mesečnih tutorskih sestankih. Ure tutorstva se izvajajo enkrat tedensko ali 

po potrebi med prostimi urami ali v času podaljšanega bivanja. V primeru, 

da vaš otrok želi postati prostovoljec tutor, se lahko obrne na mentorja 

tutorstva. 



 

USTVARJALNO ČVEKANJE 

Ustvarjalno čvekanje je namenjeno vsem, ki ne le radi govorijo, pač pa 

znajo tudi poslušati. Iskali bomo sočne in nenavadne besede, se urili v 

argumentiranju, različna mnenja o aktualnih temah nas bodo bogatila in 

zabavala. Vsekakor ne bomo mlatili prazne slame. 


