ZBIRNIK OPISOV INTERESNIH DEJAVNOSTI
VIŠJA MATEMATIKA (priprava na tekmovanja)
Reševanje logičnih ugank, matematičnih izzivov... Priprava učencev na tekmovanji iz Logične
pošasti in Matemčka.
GORNIŠKI KROŽEK (2.–5. razred)
Dejavnost Gorniškega krožka so izleti, ki jih izvajamo enkrat mesečno ob koncu tedna. Učenci
razredne in predmetne stopnje obiščejo isti pohodni cilj, pot je prilagojena sposobnosti
gornikov. Plačljiv je avtobusni prevoz, članarina PD Matica (koledarsko leto) ter ob prvi
včlanitvi planinska kartica.
VESELA ŠOLA (4. in 5. razred)
Vesela šola je interesna dejavnost, ki širi splošno znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine
so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Učenci se ob tem pripravljajo
tudi na veselošolsko tekmovanje. Za pripravo na tekmovanje morajo učenci prebrati tudi
predlagano knjigo sezone.
KRESNIČKA (4. in 5. razred)
Interesna dejavnost Kresnička je namenjena učencem 4. in 5. razreda, ki bi se radi udeležili
naravoslovnega tekmovanja Kresnička. Interesna dejavnost bo potekala samo v času priprave
na tekmovanje (od novembra do aprila). Namenjena je učencem, ki radi samostojno raziskujete
in se učite ob izvajanju poskusov.
KRESNIČKA (1., 2. in 3. razred)
Dejavnost se bo izvajala na 14 dni: 1. r/2. in 3. razred skupaj

DRAMSKA SKUPINA (4. -9. RAZRED)
Dramska skupina je aktivna preko celega šolskega leta, največji zalogaj pa so vsakoletne
predstave, in sicer priprava odrske igre ob sprejemu prvošolcev, ob prihodu Dedka Mraza, ob
zaključku šolskega leta in priprava kulturne prireditve za Prešernov dan.
ORIGAMI (4. in 5. razred)
Origami je japonska umetnost zgibanja papirja. Vsako srečanje bomo zgibali eno skulpturo po
predloženem načrtu.
ZADVORČKI V AKCIJI (2.a in 2.b)
V Zadružnem domu Zadvor bomo interesno dejavnost namenili gibanju, odkrivanju narave in
ustvarjanju.
VSE, KAR LEZE IN GRE
Interesna dejavnost Vse, kar leze in gre je namenjena učencem 1. razreda, ki želijo izvedeti kaj
več o živalih sveta. Poleg pogovora, spoznavanj novega in izmenjave izkušenj, dejavnost
zajema tudi ustvarjale delavnice, zato prispevek na letni ravni znaša 5 €.

VRTNARSKI KROŽEK (1. - 4. RAZRED)
Vrtnarski krožek je namenjen vsem učencem, ki bi radi na šolskem vrtičku spoznavali nove
rastline, vzgajali rastline od sadike do semena ter opravljali preprosta vrtnarska opravila.

Skrbeli bomo za sobne in zunanje okrasne rastline ter izdelovali različne izdelke, s katerimi
bomo še polepšali naš šolski vrt.
ZABAVNA MATEMATIKA ZA BISTRE GLAVCE (vključuje tudi priprave na
tekmovanja) - 1. razred
Interesna dejavnost je namenjena reševanju različnih matematičnih in logičnih izzivov ter
pripravi na tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru, Logična pošast in Matemček.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR (1. – 4. razred)
Pri otroškem pevskem zboru se spoznamo z glasbeno-didaktičnimi igrami in opevanjem.
Učimo se nove pesmi, navajamo se na nastopanje, sodelujemo z mladinskim zborom, predvsem
pa se zelo radi zabavamo in uživamo ob glasbi.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR (5. – 9. razred)
Pri mladinskem zboru spoznavamo različne zvrsti glasbe. Usvajamo in razvijamo vokalno
tehniko, posluh, glasovni obseg in .glasbeni spomin Naučimo se sodelovati, pojemo veliko
različnih pesmi, nekatere pesmi pa tudi spremljamo z različnimi inštrumenti.
GLASBENI KROŽEK (1. – 9. razred)
Glasbeni krožek je interesna dejavnost, ki je namenjena vsem, ki želite izdelovati različna
glasbila, ustvarjati lastne skladbe, ritme in melodije, igrati na različne inštrumente in se
predvsem zabavati ob glasbi.

