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Spoštovani starši! 
 

Poleg obveznih dejavnosti ponujamo učencem tudi interesne 

dejavnosti ali krožke.  

V kolikor otrok ni preobremenjen z dejavnostmi v šoli, je seveda 

smiselno, da je vključen v eno od dejavnosti, s katero razvija ali 

dopolnjuje svoje interese in spretnosti. Dejavnosti niso strogo 

vezane na učni program, čeprav je kakšna lahko tudi dopolnitev. 

Ni ocenjevana, namenjena je predvsem zadovoljevanju in 

izpopolnjevanju otrokovih notranjih potreb. Večina dejavnosti je 

namenjena določeni starosti ali ločena po triadah. Razdelili smo 

jih tudi glede na to, ali se izvajajo na matični šoli Zlato polje ali na 

podružnični šoli Kokrica.  

Izvajajo se praviloma uro ali dve na teden. Pričnejo se v začetku 

oktobra in trajajo do konca maja. V kolikor se z otrokom za 

dejavnost odločite, naj vztrajajo do konca. Pri nekaterih 

dejavnostih so rezultati vidni šele proti koncu dejavnosti. 

Objavljamo publikacijo v kateri je zbrana večina interesnih 

dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo. Vse te dejavnosti so praviloma 

brezplačne, v kolikor niso navedeni posebni stroški za material, 

vstopnino ali prevoz. Izvedba  dejavnosti pa je, v kolikor to 

izvajajo učitelji naše šole, brezplačna. 

Učenci naj se osebno obrnejo na izvajalce dejavnosti, ker se sproti 

dogovarjajo in prilagajajo termine. 

 

 

Ravnatelj Aleš Žitnik 
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LEGENDA:           MŠ matična šola 

K Podružnica Kokrica 

123456789 razredi 

Primer: MŠ-456  Dejavnost se izvaja na matični šoli, v 4., 5. in 6. 

razredu  

 

MATIČNA ŠOLA ZLATO POLJE 

 

GLEDALIŠKI KROŽEK MŠ-789 

 

UČITELJICA: Ema Lapajne  

70 ur  

 

Poleg končnega cilja, pripraviti predstavo/gledališko igro, s 

katero se bomo predstavili na različnih odrih, je smisel 

gledališkega krožka tudi učence pripraviti do boljšega javnega 

nastopanja, izražanja, govorice telesa itd. Dobrodošli so tudi tisti 

učenci, ki bi pomagali kot tehniki, lučkarji in kostumografi.   

Gledališki krožek je namenjen učencem od 7. do 9. razreda.  

 

PEVSKI ZBORI  mlajši otroški, otroški in mladinski pevski 

zbor. 

UČITELJ Silvan Baša 

 

70 ur otroški, 140 ur mladinski 

 
Na šoli delujejo trije pevski zbori: mlajši otroški, otroški in 

mladinski pevski zbor. S pevci se učimo peti priredbe iz sveta 

zabavne glasbe, ljudske pesmi in umetne zborovske pesmi. 

Skladbe ki se jih naučimo, predstavimo na vsaj enem koncertu in 

na drugih prireditvah. Običajno se vsako leto udeležimo tudi 

revije pevskih zborov. Pevske nastope obogatimo s spremljavo 

različnih inštrumentov. 
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GLASBENI KROŽEK - ŠOLSKI ORKESTER  MŠ-456789 

UČITELJ: Silvan Baša 

15 ur 
 
Šolski orkester je interesna dejavnost, ki je namenjena učencem 

glasbenikom, ki se učijo igrati kakršenkoli inštrument v glasbeni 

šoli ali kje drugje. Vaje potekajo po urniku, ki ga zaradi 

raznovrstnih potreb prilagajamo sproti. Z igranjem podkrepimo 

petje pevskega zbora, nastopamo tudi samostojno. Nekateri 

učenci se radi preizkusijo v vlogi solistov. 

 
 

SLOVENSKA PEVSKA ZNAČKA MŠ-456789 

 

UČITELJ: Silvan Baša 

10 ur 
        
Pri interesni dejavnosti učenci razvijajo narodno zavest in čut za 

estetiko. 

Bronasto pevsko značko pridobi učenec, ki zna zapeti vsaj pet 

slovenskih ljudskih pesmi 

Srebrno pevsko značko pridobi učenec, ki zna zapeti 10 

slovenskih pesmi, nekatere zna zapeti tudi v  dvoglasju 

Zlato pevsko značko pridobi učenec, ki zna pravilno zapeti  vsaj 

15 skladb. nekatere zna zapeti tudi v troglasju. 

Učenci opravijo svoj nastop pred mentorjem. Ni potrebno da 

učenec zapoje vse pesmi v enem dnevu. 

 

 

LEGO KROŽEK MŠ-12 

 

UČITELJICA: Mojca Mirt Jarc 

35 ur 
 
Lego krožek je namenjen učencem 1. in 2. razreda. Vsako 

srečanje traja 1 ali 2 šolski uri. Za sestavljanje uporabljamo 

šolske kocke. Pred pričetkom sestavljanja, se pogovorimo o 
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nalogi. Sestavljamo različna vozila, stavbe, predmete, živali, 

širše teme kot so živalski vrt, otroško igrišče, kmetije, 

pristanišče, mesto, bencinska črpalka… Občasno jim dam 

možnost prostega ustvarjanja. Izbrani učenci se bodo v maju 

udeležili tekmovanja v konstruktorstvu z Lego gradniki. 

Dejavnost bo potekala 50 ur (odvisno od števila otrok). 

 

 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE PRVOŠOLCE MŠ-1 

UČITELJICA: Mojca Mirt Jarc 

70 ur 

 

Skozi igro in s pomočjo slikovnega materiala bodo učenci 

premagovali ovire sporazumevanja zaradi neznanja slovenskega 

jezika. Učili se bomo osnov slovenščine in postopoma širili 

besedni zaklad. 

 

 

RDEČI KRIŽ,  MŠ-456789 

 

UČITELJICI: Urška Ude, Andreja Markuta 

20 ur 

Program in vsebina: 

V letošnjem šolskem letu bo interesna dejavnost Rdeči križ 

namenjena učencem 6. razreda matične šole. Sestajali se bomo 

na šoli, v obliki delavnic, predavanj in aktivne udeležbe v okviru 

različnih dejavnosti občinske organizacije Rdečega križa Kranj.  

Spoznavali in sledili bomo temeljnim načelom mednarodnega 

gibanja Rdečega Križa po celem svetu kot je humanost, 

solidarnost, strpnost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, 

enotnost in univerzalnost. V okviru dejavnosti na naši šoli bo 

potekala tudi dejavnost prve pomoči, kjer bomo spoznavali in 

pridobivali veščine prve pomoči v kolikor bomo dobili strokovno 

podporo s strani RK Kranj. Organizirali bomo zbiranje šolskih 

potrebščin za učence naše šole oz. prehranske izdelke za socialno 
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ogrožene družine, odvisno od potreb občine oz. Rdečega križa 

Kranj. Vključili se bomo v akcijo Pokloni zvezek. Udeležili se bomo 

humanitarne  akcije Drobtinica in dvakrat letno spekli pecivo za 

brezdomce, ki se hranijo v razdelilnici hrane v Kranju. Sodelovali 

bomo na predstavitvenih delavnicah. Aktivno se bomo vključili 
tudi na šolskem bazarju. Povezovali se bomo z lokalno 

skupnostjo, sodelovali z učenci drugih osnovnih šol naše občine.  

 

 

 

USTVARJALNICE MŠ-1 

 

UČITELJICA:  Nataša Koblar 

20  ur 

 

Pri krožku si bomo razmigali prste in možgane. Izdelovali bomo 

izdelke iz različnih materialov. 

Krožek je namenjen učencem prvih razredov. Videli se bomo 

enkrat tedensko po eno šolsko uro.  

 
 

LOGIKA MŠ-6789 

 

UČITELJICA: Marjanca Komar 

15 ur 

 

Logika bo namenjena učencem, ki želijo raziskovati in razvijati 

logično razmišljanje. Poudarek bo na spodbujanju natančnega 

izražanja in odločanja, razvijanju utemeljevanja in pojasnjevanja 

kot ene izmed pomembnejših sposobnosti in veščin sodobnega 

človeka na vseh področjih dela in življenja. Usposabljanje za 

vztrajno in urejeno delo, pridobivanje samozavesti pri 

samostojnem odločanju in zagotavljanju svojih stališč ter 

argumentirano utemeljevanje. Priprave na šolsko in državno 

tekmovanje v znanju logike. 
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MATEMATIČNI KROŽEK MŠ- 89 

 

UČITELJICA: Marija Pavec Škraba 

20 ur 

 
Matematični krožek bo v letošnjem šolskem letu namenjen 

učencem 8. in 9. razreda. 

Reševali bomo zahtevnejše matematične naloge in se spoznavali 

z novimi načini pristopa in postopka do rešitev. Učenci bodo 

ponovili že usvojena matematična znanja v predhodnih razredih 

ter se urili v samostojnem razmišljanju, kot tudi delu v dvojicah. 

Svoje razmišljanje in rešitve bodo učenci tudi samostojno 

predstavljali skupini, pri čemer bo poudarek na pravilnem 

matematičnem izražanju. Spoznavali bomo tehnike logičnega 

razmišljanja. 

V spomladanskem delu pred tekmovanji za bronasta, srebrna in 

zlata Vegova priznanja bodo učenci reševali tudi matematične 

naloge vseh  stopenj iz matematičnih tekmovanj preteklih let. 

 

DRAMSKI KROŽEK MŠ - 234 

 

UČTELJICA: Marija Mohorič, Adrijana Peterlin 

35 ur 

 

Učenci se bodo preizkusili na gledališkem odru, kjer se bodo 

naučili odigrati krajšo igrico in pripravili vse kar spada h 

gledališki predstavi: sceno, kostume, izbrali  glasbo in izdelali 

gledališki list. S predstavo se bodo predstavili učencem nižje 

stopnje in staršem. Sodelovali bodo na srečanju gledaliških 

skupin Prešernovih šol. 
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KUHARSKI KROŽEK MŠ-456 

 

UČITELJICA: Andreja Šuštar Konc 

50 ur 
 
Cilji: 

Seznanijo se z osnovami zdrave prehrane, higieno, varnostjo pri 

delu, 

• znajo pripraviti in pospraviti prostor, 

• se naučijo osnov bontona pri jedi, 

• pripravijo različne napitke, sladice, juhe, solate, glavne 

jedi, 

• pripravijo preprost pogrinjek. 

 

 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK MŠ-6789 

 

KNJIŽNIČARKA: Marija Knapič 
20 ur 

 

Krožek je namenjen učencem do 6. do 9. razreda. Učenci bodo 

spoznavali delo v knjižnici. 

Seznanijo se z branjem e-knjig, 

spoznavajo Cobiss, 

ločijo knjižno od neknjižnega gradiva, 

obvladajo osnovna pravila postavitve gradiva v knjižnici, 

pomagajo pri razstavah v čitalnici, 

spoznavajo različne vrste knjižnic. 

Ogledali si bomo filme, ki so posneti po knjižnih uspešnicah. 

V kolikor bodo razmere dopuščale bomo obiskali NUK. 
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POTOVANJE V TIŠINO MŠ-45 (sprostitvena vzgoja za otroke).  

 

UČITELJICA: Simona Bizjak 25 ur 

 
CILJI dejavnosti: 

● razvoj samostojnega in samozavestnega otroka, 

● spoznavanje jasnega izražanja otrokovih čustev, 

● prepoznavanje in spoštovanje čustev drugih, 

● razvoj domišljije, 

● improvizacija, 

● odkrivanje, 

● ustvarjalno reševanje problemov, 

● seznanjanje s svojim telesom in duševnostjo, 

● ustvarjanje ljubečega odnosa do samega sebe in drugih, 

● oblikovanje svojega življenja. 

Sprostitvena vzgoja je preventivna metoda, ki otroke spodbuja s 

preprostimi in igrivimi tehnikami, da najdejo v sebi svoj mirni pol, 

iz katerega potem črpajo nove moči. 
 
Tehnike, ki spodbujajo otrokovo osebnost v celoti: 

1. telesne vaje, 

2. dihalne vaje, 

3. meditacijske vaje, 

4. vaje, ki vsebujejo dojemljivost, 

5. vaje izražanja čustev, 

6. vaje s telesnim stikom, dotikom, 

7. sprostitvena teorija. 

 
 

KOLESARČEK MŠ-4 

UČITELJICI: Simona Bizjak  in Maruša Karu 

40 ur 

 

Učenci bodo spoznali sestavne dele kolesa, namen in delovanje 

le-teh, obvezno opremo kolesa in se naučili pravilno vzdrževati 

kolo. Spoznali bodo prometne znake in prometna pravila. Naučili 
se bodo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede 
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na razmere na cestišču ter varovati sebe in druge udeležence v 

prometu. V okviru projekta Varno na kolesu bodo opazovali 

promet ter prepoznavali varne in nevarne poti za kolesarje, 

spoznali kolo kot ekološko prevozno sredstvo, prijazno do okolja, 

spoznavali kolesarjenje kot priložnost za zdravo in prijetno 

druženje z družino in prijatelji. 

V okviru krožka bodo učenci opravili teoretični del izpita za kolo 

in se urili v vožnji s kolesom na poligonu. 

 

 

S KOLESOM V PROMET MŠ-5 

UČITELJICA: Simona Bizjak  

5 ur na učenca 

 

CILJI dejavnosti: 

 
● Vsi petošolci se naučijo pravilno ravnati v prometu v skladu s 

predpisi in glede na razmere na cestišču, 

● poznajo sestavne dele kolesa , namen in delovanje sestavnih 

delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati 

kolo, 

● se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem 

prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v 

prometu, 

● se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega 

časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do 

varstva narave. 

 

ŠOLSKA SKUPNOST MŠ-6789  

UČITELJICA: Petra Mali 

35 ur 

 
1. Štirje sestanki šolske skupnosti. 

2. Sestanek šolskega parlamenta. 
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3. Otroški parlament – obravnavanje teme, ki je določena za vso 

državo. 

4. Organizacija dveh zbiralnih akcij papirja – oktobra in aprila. 

5. Pust. 

6. Sofinanciranje valete, zaključne ekskurzije za devetošolce, 

atlasov, učbenikov 

 

 

ŠOLSKA SKUPNOST MŠ- 12345 

 

UČITELJICA: Adrijana Peterlin 

15 ur 
 

1.Štirje sestanki šolske skupnosti. 

2.Sestanek šolskega parlamenta. 

3.Organizacija dveh zbiralnih akcij papirja – oktobra 

in aprila. 

 
 
 

RECITACIJSKI KROŽEK MŠ-6789 

UČITELJICA: Karmen Valant 

35 UR 

 

Osnovni namen omenjene interesne dejavnosti je priprava in 

interpretacija besedil, ki obeležujejo datume pomembnih 

dogodkov in mejnikov v življenju prominentnih osebnosti. 

Besedila sestavim sama, nato pa pri posebnih urah učence 

pripravim na pravilno branje. Poudarjamo pravilno izgovorjavo, 

akcentuacijo, ritem in tekočnost branja. 

Učenci na določen dan v letu pripravljeno besedilo preberejo po 

šolskem radiu, ali pa vse skupaj vnaprej posnamemo.  

V vsakem šolskem letu pripravimo po tri besedila. Sodelujejo 

učenci iz različnih razredov – od 6 do 9. razreda. 
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KRIK MŠ-6789 

UČITELJICA: Dunja Jezeršek 

35 ur 
 
Izšla bo ena številka šolskega časopisa, v katerem bodo 

prispevki učencev od 6. do 9. razreda. Nekatera besedila bodo 

učenci napisali že pri rednih šolskih urah, ostala pa po dogovoru 

z mentorico Dunjo Jezeršek. Teme bomo določili med šolskim 

letom, člani novinarskega krožka pa se bodo sestajali po 

dogovoru - pogosteje v drugi polovici šolskega leta, ko bo že 

več materiala, primernega za objavo.  

  
 

PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA MŠ-123456789 

 

UČITELJICE: Knjižničarki in razredne učiteljice 

 
Prešernova bralna značka je namenjena razvijanju bralne, knjižne 

in književne kulture ter  spodbuja branje. Projekt bralne značke 

je razširjen po vsej Sloveniji. 

Poteka v prostem času kot interesna dejavnost. Bralci si knjige 

za branje izbirajo sami po lastni izbiri ali iz priporočilnega 

seznama. Pogovor o prebranih knjigah poteka v knjižnici  v 

sproščenem in prijetnem vzdušju. 

 

 

PEVSKI ZBOR MŠ 123 

UČITELJICA: Marija Mohorič 
35 ur 

 
Učenke in učence od 1. do 3. razreda  bom ob spremljavi učitelja 

Silvana Baše naučila pesmi za vse priložnosti, ki jih bomo 

nastopali na raznih prireditvah v šoli in izven nje. Pripravila jih 

bova za Revijo pevskih zborov, vključevala se bova v dogodke v 
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krajevnih skupnostih in prireditve v okviru šole. Pripravili se bomo 

na letni koncert (glasbeni večer), ki bo spomladi na matični šoli. 

V letošnjem šolskem letu bom poskušala v zbor povabiti tudi več 
dečkov, saj je petje v mešanem zboru bolj pestro in zanimivo, 

poleg tega pesmi zvenijo drugače. Želela bi si množičen zbor, da 

bi dosegli tudi globino, širino petja in se lažje znebili zadržkov in 

strahu pred javnim nastopanjem. 

 
 

PEVSKI ZBOR MŠ 456 

UČITELJICA: Elvira Garibović 
35 ur 

 
Učenke in učence od 4. do 9. razreda se bom ob spremljavi 

učitelja Silvana Baše naučila pesmi za vse priložnosti, ki jih bomo 

nastopali na raznih prireditvah v šoli in izven nje. Pripravila jih 

bova za Revijo pevskih zborov, vključevala se bova v dogodke v 

krajevnih skupnostih in prireditve v okviru šole. Pripravili se bomo 

na letni koncert (glasbeni večer), ki bo spomladi na matični šoli. 

V letošnjem šolskem letu bom poskušala v zbor povabiti tudi več 
dečkov, saj je petje v mešanem zboru bolj pestro in zanimivo, 

poleg tega pesmi zvenijo drugače. Želela bi si množičen zbor, da 

bi dosegli tudi globino, širino petja in se lažje znebili zadržkov in 

strahu pred javnim nastopanjem. 

 

 

LIKOVNI KROŽEK MŠ-789 

 

UČITELJICA: Lunder Daša 

35 ur 
 
Likovni  krožek je namenjen učencem, ki se radi likovno izražajo. 

Učenci  bodo ustvarjali v različnih likovnih tehnikah in spoznavali 

osnove likovnega jezika. Skrbeli bomo za likovno podobo naše 
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šole (razstave, scene, različni projekti) in se tudi udeležili likovnih 

natečajev. 

 

SLIKE NA LEDU-BILDER AM EIS (Slovensko Avstrijski projekt) 

 

UČITELJICA: Valerija Konečnik Stenovec 

20 ur 

 

Weissensee je  dolgo, ozko in izjemno lepo jezero, ki leži v 

čudoviti dolini na meji avstrijske Koroške in Tirolske. Poleti in 

pozimi pa je priljubljeno turistično središče. Že nekaj let pa 

vsako zimo gostijo mednarodno razstavo fotografij oz. grafik, ki 

jo pripravljajo osnovne šole iz Avstrije, Slovenije in mnogih 

drugih evropskih držav.  

Cilj mednarodnega projekta je, da vsem aktivnim udeležencem 

kot tudi nešteto obiskovalcem galerije na jezeru, ponuditi 

priložnost, razstaviti izdelke in navezati stike, ki segajo izven 

svojih nacionalnih meja. 

 
 

TEHNIČNI KORŽEK MŠ-789 

 

UČITELJICA Andreja Markuta 

35 ur 

 

Pri krožku bomo razvijali ročne spretnosti in se naučili uporabljati 

različne pripomočke. Zato bomo bomo izdelovali različne 

izdelke in uporabljali različne tehnike, ki potrebujejo veliko mero 

potrpežljivosti in vztrajnosti. Med drugim tudi makrame, naučili 

se bomo kvačkanja in vse to to kombinirali s tehniko dihanja in 

umirjanja. 
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ASTRONOMSKI KROŽEK MŠ-789 

UČITELJICA: Marjana Sitar 

35 ur 
 
Cilj astronomskega krožka je poglobiti splošno astronomsko 

znanje, razvijati sposobnosti sklepanja in povezovanja različnih 

znanj ter jih uporabiti v praktičnih nalogah. 

Na astronomski krožek so predvsem vabljeni učenci, ki se bodo 

udeležili tekmovanja iz astronomije za Dominkova priznanja. 

Šolsko tekmovanje je decembra, državno pa januarja. S krožkom 

bomo predvidoma začeli v začetku oktobra. 

 

 

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 
 

UČITELJ: Ema Sikošek 

35 ur  
 

Opis predmeta: 

Učenci spoznavajo lastnosti osnovnih elektronskih elementov: 

upor, tuljava, kondenzator, dioda, svetleča dioda, tranzistor, 

fotoupor, ki so sestavni deli elektronskih naprav. 

Sestavijo preprosto električno vezje. Načrtovali in zgradili bodo  

robota. Z uporabo grafičnega vmesnika bodo znali napisati 

program za reševanje robotske naloge. Povezovali bodo znanja iz 

geometrije strojnih elementov, elektronike, računalništva in 

tehnologije.  

 
 

BIOLOŠKI KROŽEK MŠ-6789 

UČITELJICA:  Jana Špehar 

50 ur 
 
Pri biološkem krožku se bomo ukvarjali z oskrbo  živali, ki so  v 

biološki učilnici in občasno tudi z drugimi organizmi (npr: 

deževniki, lišaji, pupki…). 

Naučili se bomo pravilnega rokovanja z organizmi.  
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Krožek bo potekal večinoma v učilnici biologije, v računalnici, po 

potrebi pa lahko tudi na terenu. 

Učenci pri krožku delajo samostojno, pod vodstvom mentorja, 

skrbijo za živali in pripravljajo gradivo o živalih ter to 

predstavljajo drugim učencem z plakati. 

Stroški pri biološkem krožku bodo izključno za oskrbo živali: 

hrana, posode, kletke, terariji… 

 
Cilji: 

● učenci se naučijo pravilnega in spoštljivega ravnanja z 

vsemi organizmi, 

● poglobijo svoje znanje o organizmih, ki jih pri pouku 

obravnavajo in o tistih, ki jih posebej zanimajo. 

 

 

KEMIJSKI KROŽEK MŠ-6789 

 

UČITELJICA:  Lucija Razinger 

35 ur 
 
Pri kemijskem krožku se bomo pripravljali na tekmovanje iz 

znanja kemije za Preglovo priznanje. Tako bomo imeli dovolj 

časa za poglobljeno pripravo. Krožek bo potekal v učilnici 

kemije po sprotnem dogovoru z učenci glede na datume 

tekmovanj.  

Učenci pri krožku delajo samostojno, pod vodstvom mentorja, 

skupaj rešujemo tekmovalne pole in izvajamo eksperimente, ki 

so povezani s tekmovalnimi vsebinami. 
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HIMALAJCI« –  POHODNIŠKI KROŽEK   MŠ-6789 

UČITELJA: Marko Kern, Dunja Jezeršek 

50 ur 

  

Načrtujeva 35 ur aktivnosti za učence 8. in 9. razreda. Nekaj ur 

bomo izvedli v razredu (pohodna oprema, prva pomoč, gorniški 

»bonton«, orientacija …), ostalo pa na terenu. Z učenci bomo 

opravili nekaj lažjih vzponov na nižje vzpetine, nato pa še nekaj 

višjih. Vzponi bodo prilagojeni sposobnostim skupine, seveda 

pa tudi vremenskim pogojem. Večinoma jih bomo izvajali med 

vikendom ali v petek popoldne. Poleg pohodništva bova 

vključila tudi kakšno kolesarsko turo, če bo v skupini interes 

zanjo, prav tako pa tudi občasen vzdržljivostni tek. 

Učenci se bodo naučili tudi postaviti šotor in eno noč bodo 

šotorili na Povljah (dvodnevni pohod). 

Nekaj verjetnih destinacij: Lubnik, Blegoš, Debela peč, Korošica 

(do sedla), Rčitno, Češka koča, Roblek … 

  

Učenci bodo morali imeti primerna oblačila in obutev ter 20- ali 

30-litrski nahrbtnik. Do začetka pohodov jih bomo prepeljali s 

šolskim kombijem/osebnim avtom. 

Krožek je brezplačen, udeleženci pa bodo morali poskrbeti za 

opremo, hrano in pijačo na pohodih. 

  

  

Cilji:  

• razvijanje občutka pripadnosti skupini, odgovornosti, 

medsebojne pomoči, sodelovanja … 

• spoznavanje veščin preživetja v naravi, gibanja in 

obnašanja v hribih … 

• redno ukvarjanje z ne tekmovalno usmerjenim športom 

oziroma spodbujanje gibanja v naravi … 

• spoznavanje osnov prve pomoči, pohodne opreme in 

obutve, orientacije v naravi … 
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iBand 

UČITELJ: Marko Kern 

35 ur 
 
Ustanovili bomo šolsko glasbeno skupino s tabličnimi 

računalniki, izvirnimi in alternativnimi glasbili in z inštrumenti, ki 

jih igrajo učenci. Zato … vabljeni vsi, ki hodite v glasbeno šolo. 

      Bomo v pripravljenosti, da popestrimo sleherni šolski 

dogodek. 

 

iReporter 

UČITELJ: Marko Kern 

35 ur 
 
Ustanovili bomo šolsko reportersko skupino in se naučili 
montirati kratke filme z mobilnim telefonom ali šolsko tablico. 

Aktivni bomo na šolskih socialnih omrežjih in dokumentirali 

šolske prireditve. 

 

 

 

ŠPORTNI KROŽEK MŠ-3 

UČITELJICA: Tjaša Sajovic 

35 ur 

 

Na šoli bomo v letošnjem šolskem letu organizirali športni 

krožek za učence 3. razredov. Potekal bo enkrat tedensko po 

eno šolsko uro. Športni krožek bo namenjen vsem tistim, ki bi 

radi aktivno preživeli prosti čas, izboljšali svoje gibalne 

sposobnosti in se naučili raznih iger. Pridobljeno znanje bodo 

otroci s pridom uporabljali tudi izven šole, v svojem prostem 

času pri igri z vrstniki in prijatelji. 

Cilj krožka je, da gibanje in šport postaneta otrokov vsakdan. 

Dolgoročno to pomeni, da si bodo otroci tudi ko odrastejo, znali 

rezervirati čas za športno aktivnost. 
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NOVINARSKI KROŽEK MŠ-345 

UČITELJICI:  Tjaša Sajovic in Adrijana Peterlin 

20 ur 

 
V okviru tega krožka bodo učenci sami zapisovali tako 

umetnostna besedila ( zgodbice, spise, pesmi ipd.) kot tudi 

neumetnostne zvrsti (ankete, intervjuje; uganke, za razvedrilo).  

V maju ali juniju bomo izdali šolsko glasilo Krikec, ki bo 

namenjeno učencem od prvega do petega razreda. 

 
 
 

FRANCOSKE URICE MŠ -  456 

UČITELJICA: Vita Bokal, Lena Vraničar 

20 ur 

 

Namen interesne dejavnosti je vpeljati učence v svet francoščine 

na zanimiv način s pomočjo iger, pesmic, izštevank ter 

avtentičnih avdiovizualnih virov. Pouk bo potekal po 

komunikacijski metodi, ki izkoristi otrokovo naravno 

radovednost ter spodbuja zanimanje za učenje tujega jezika. 

Učenci bodo pridobili občutek za francoski jezik, za njegovo 

melodijo in intonacijo ter spoznali nekaj osnovnega besedišča, ki 

je otrokom blizu (družina, živali, hrana, barve, deli telesa…)  

 

 

EVROPSKA VAS MŠ - 456789 

UČITELJICE: Elvira Garibović, Vita Bokal, Tanja Müller, Andreja 

Šuštar Konc 

40 ur 

 

Sodelovali bomo v projektu Evropska vas in raziskovali dežele 

Evropske unije, odkrivali njihove zanimivosti, naravne lepote, 

gurmanske posebnosti. Praznovali bomo evropski dan jezikov in 
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sodelovali s šolami po vsej Evropi. Povezali se bomo z različnimi 

društvi in posamezniki, ki prihajajo iz tujih dežel.  

Sodelovali bomo na zaključni prireditvi ob dnevu Evrope in 

predstavili svoje delo na stojnicah. Sodelovali bomo tudi z 

učenci drugih šol ter se družili tudi virtualno preko eTwinning 

platforme. 

 

Dobivali se bomo po sprotnem dogovoru z učenci. 

 

FOLKLORNI KROŽEK  K-12345  

UČITELJICA: Sandra Langus 

35 ur 

 
V folklorni krožek bodo  vključeni učenci od 1. do 5. razreda 

matične šole. Vaje bomo imeli  enkrat tedensko, v večnamenski 

dvorani. Na vajah bodo učenci spoznali stare pastirske, rajalne in 

družabne igre ter se jih igrali. Naučili se bomo zaplesati 

preproste otroške ljudske plese, seznanili  se bomo z osnovnim 

korakom polke in valčka. Peli bomo  otroške ljudske pesmi in jih 

spremljali s preprostimi ljudskimi glasbili, ki jih bomo sami 

izdelali. Pripravili bomo dva spleta ljudskih iger, pesmi in plesov 

ter se z njima predstavili na prireditvah v šoli, KS – povsod, 

kamor nas bodo povabili. Na nastopih nas bo veselje pogledati, 

saj bomo oblečeni v lepe folklorne kostume, za katere se bomo 

naučili tudi sami skrbeti. 

 
 

FILMSKI KROŽEK MŠ-6789 

UČITELJICA: Dunja Jezeršek 

20 ur 

 

Na filmskem krožku se bomo najprej seznanili z osnovnimi 

filmskimi pojmi in žanri (teoretični del). Nato si bomo ogledali 

nekaj celovečernih filmov z aktualno tematiko (enkrat tudi v kinu 

v Radovljici ali Ljubljani) ter o njih debatirali.  

Dejavnost je brezplačna (razen ogleda filma v kinu ter prevoza 



 

 

 

22 
  

tja z vlakom). 

Dejavnost bo nekajkrat potekala v večernih ali popoldanskih 

urah (ogledi filmov), sicer pa v času pouka. 

 

 

GEOGRAFSKI KROŽEK MŠ-6789 

UČITELJICA: Petra Mali 

35ur 

 

V času geografskega krožka se bomo pripravljali na tekmovanje 

iz znanja geografije. Na naših srečanjih se bomo naučili 
preprostih metod geografskega raziskovanja. Posebej se bomo 

osredotočili na orientacijo, branje zemljevidov, vremenske 

meritve, družbeno geografske dejavnike itd.  

 

 

PLANINSKI KROŽEK MŠ in K-345 

UČITELJICE: Simona Bizjak, Petra Jenko, Nataša Koblar 

35 ur 

 

 

Planinski krožek je namenjen vsem mladim planincem, ki imajo 

radi gibanje v naravi. V okviru planinske šole se navajamo na 

primerno planinsko opremo ter prehrano planinca, učimo se o 

nevarnosti v gorah, orientaciji, varovanju narave, vremenoslovju 

...  Krožek poteka v sodelovanju s planinskim društvom Iskra 

Kranj in se izvaja predvsem ob sobotah. Planiramo tudi planinski 

tabor. 

 

FOLKLORNI KROŽEK  MŠ-12345  

UČITELJICA: Sandra Langus 

35 ur 

 
V folklorni krožek bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda 

matične šole. Vaje bodo potekale enkrat tedensko, v šolski 
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telovadnici. Na vajah bodo učenci spoznali stare pastirske, 

rajalne in družabne igre ter se jih igrali. Naučili se bomo 

zaplesati preproste otroške ljudske plese, seznanili  se bomo z 

osnovnim korakom polke in valčka. Peli bomo otroške ljudske 

pesmi in jih spremljali s preprostimi ljudskimi glasbili, ki jih 

bomo sami izdelali. 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA [EPI READING BADGE]  

UČITELJICA: Danijela Pilipović 
20 ur 

 
Angleška bralna značka je namenjena razvijanju bralne, knjižne 

in književne kulture ter spodbuja branje. Projekt angleške bralne 

značke “EPI Reading Badge” je razširjen po vsej Sloveniji. 

Poteka v prostem času kot interesna dejavnost. Bralci si knjige 

za branje izbirajo iz priporočilnega seznama. Pogovor o 

prebranih knjigah poteka v knjižnici v sproščenem in prijetnem 

vzdušju. 

Učenci lahko sodelujejo v tekmovanju EPI Rearding Badge na 

državni ravni. Vsi učenci lahko dobijo potrdilo o udeležbi. 

Najuspešnejši si lahko zagotovijo srebrno ali zlato priznanje. 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA KOKRICA 
 
 

FOLKLORNI KROŽEK  K-12345  

UČITELJICA: Sandra Langus 

35 ur 

 
V folklorni krožek bodo  vključeni učenci od 1. do 5. razreda 

podružnične šole na Kokrici. Vaje bomo imeli  enkrat tedensko, 

v šolski telovadnici. Na vajah bodo učenci spoznali stare 

pastirske, rajalne in družabne igre ter se jih igrali. Naučili se 

bomo zaplesati preproste otroške ljudske plese, seznanili  se 

bomo z osnovnim korakom polke in valčka. Peli bomo  otroške 

ljudske pesmi in jih spremljali s preprostimi ljudskimi glasbili, ki 

jih bomo sami izdelali. Pripravili bomo dva spleta ljudskih iger, 

pesmi in plesov ter se z njima predstavili na prireditvah v šoli, 

KS – povsod, kamor nas bodo povabili. Na nastopih nas bo 

veselje pogledati, saj bomo oblečeni v lepe folklorne kostume, 

za katere se bomo naučili tudi sami skrbeti.  

 
 
 

OTROŠKI  PEVSKI  ZBOR K-12 

UČITELJICA:  Elizabeta Celar 

35ur 

  

Učence 1. in 2. razreda podružnične šole Kokrica  bom popeljala 

v svet doživetij, kjer se bo petje občasno prepletalo tudi s 

plesno koreografijo. Vse bo zasnovano na stopnji starosti pevcev 

in pevk, njihovemu melodičnemu in ritmičnemu znanju. 

Naučili se bodo prepevati pesmi različnih rangov in avtorjev. 

Nastopali bomo na šolskih prireditvah in  prireditvah v okviru 

krajevne skupnosti. 
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DRAMSKI KROŽEK K-234 

MENTOR: Tine Miklavžič 
50 ur 

 

Učenci se bodo preizkusili na gledališkem odru, kjer se bodo 

naučili odigrati krajšo igrico in pripravili vse, kar spada h gledališki 

predstavi: sceno, kostume, izbrali  glasbo in izdelali gledališki list. 

S predstavo bodo nastopali na prireditvah ob zaključku leta. 

Predstavili se bodo tudi učencem nižje stopnje in staršem. 

Sodelovali bodo na srečanju gledaliških skupin Prešernovih šol. 

 

 

 

PEVSKI ZBOR K-345 

UČITELJICA:  Nina Erzin 

35 ur 
 
Na podružnični šoli Kokrica se lahko vključite v šolski PEVSKI 

ZBOR. 

V dejavnost bodo vključeni učenci od 3. do 5. razreda. V začetku 

šolskega leta bom preizkusila melodično in ritmično znanje novih 

članov.  

Učili se bomo ljudske in umetne pesmi domačih in tujih avtorjev. 

Nastopali bomo na šolskih prireditvah, na prireditvah v okviru 

krajevne skupnosti in po potrebi tudi v okviru kranjske občine. 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK  K–1 

 

UČITELJICA: Marta Zaplotnik 

35 ur 

 

Skozi poslušanje pravljic boste s pravljičnimi junaki v mislih 

potovali v daljne dežele. Tam se boste srečevali s čarobnimi 

predmeti in čarovnijami. V bitki za srečen razplet boste navijali 

za svoje junake. Poleg poslušanja pa si boste lahko tudi sami 
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izmišljali svoje pravljice, z že znanimi ali novimi junaki. Izdelali 

bomo tudi kamišibaj – papirnato gledališče, za pripovedovanje 

zgodb ob slikah. 

 

RDEČI KRIŽ  K-345 

UČ ITELJICA: Brigita Fojkar 

35 ur 

 

Krožek je namenjen učencem 2., 3., 4. in 5. razreda. Spoznavali in 

pridobivali bodo veščine prve pomoči, sodelovali  pri nekaterih  

dejavnostih občinske organizacije RK Kranj: npr. peki peciva za 

brezdomce  v decembru, ter  obiskali upokojence  v Domu 

upokojencev Kranj, kjer bodo nastopili s kratkim kulturnim 

programom. 

 

SPROSTITVENI KROŽEK K–23 

UČITELJICA: Tadeja Knific 

35 ur 

  

Učenke in učenci se bodo preko igre seznanili z raznimi 

sprostitvenimi tehnikami, ki bodo otroke umirile in povečale 

koncentracijo med poukom.  

Spoznali bodo elemente joge za otroke, vizualizacijske zgodbe, 

se umirjali ob barvanju mandal, spoznavali sebe in razvijali 

empatijo… Prav zato bo krožek potekal v času predure v majhni 

skupini, kjer bodo otroci lahko v sproščenem vzdušju razvili 

občutek sprejetosti. 

 

USTVARJALNI KROŽEK K–234   

UČITELJICA: Alenka Stegnar  

35 ur 

Ustvarjalni krožek je namenjen učencem drugega, tretjega in 

četrtega razreda. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko. 



 

 

 

27 
  

Poudarek bo na ročnih spretnostih, oblikovanju okrasnih in 

uporabnih stvari. Naučili se bomo nekaj osnov ročnih del (npr. 

šivanje). Upoštevala bom interese vključenih otrok. 

ŠOLSKI ČASOPIS K–12345  

UČITELJICA: Alenka Stegnar  

35 ur 

 

Na podružnični šoli Kokrica bo v mesecu maju ali juniju izšlo 

šolsko glasbilo Drobiž, ki bo namenjeno učencem od prvega do 

petega razreda. V okviru krožka bodo učenci ustvarjali različna 

besedila umetnostne in neumetnostne zvrsti ter likovna dela. 

Teme bomo določili med šolskim letom, člani krožka pa se 

bomo sestajali po dogovoru. 

 

NOVINARSKI KROŽEK K-345 

UČITELJICA:  Anita Žibrek 

35 ur 

V okviru tega krožka bodo učenci spoznali delo novinarjev ter 

razlikovali med revijami in časopisi. Sami bodo zapisovali tako 

umetnostna besedila  (zgodbice, spise, pesmi ipd.) kot tudi 

neumetnostne zvrsti (ankete, intervjuje; uganke, za razvedrilo). 

Nekaj dela bomo spomladi opravili tudi na terenu (Kokrica in 

okolica). Učenci bodo na tak način prispevali k nastanku 

šolskega glasila Drobiž ter se urili v razvijanju podjetnostih 

kompetenc. 

 

VARNO  NA KOLESU     K-4 

UČITELJICA: Jelka Tomazin 

40 ur 

   

Učenci bodo spoznali sestavne dele kolesa, namen in delovanje 

le- teh, obvezno opremo kolesa in se naučili pravilno vzdrževati 

kolo. Spoznali bodo prometne znake in prometna pravila. Naučili 
se bodo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede 
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na razmere na cestišču ter varovati sebe in druge udeležence v 

prometu. Usposabljali se bodo za zdravo in koristno preživljanje 

prostega časa. V okviru krožka  bodo učenci opravili teoretični del 

izpita za kolo in se urili v vožnji s kolesom na poligonu. 

 

S KOLESOM V PROMET K-5 

UČITELJ: Matic Leskovar, Špela Sajovic 

5 ur na učenca 

 

CILJI dejavnosti: 

 
● Vsi petošolci se naučijo pravilno ravnati v prometu v skladu s 

predpisi in glede na razmere na cestišču, 

● poznajo sestavne dele kolesa , namen in delovanje sestavnih 

delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati 

kolo, 

● se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem 

prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v 

prometu, 

● se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega 

časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do 

varstva narave. 

 

NEMŠKE URICE K-45 

UČITELJICA: Petra Žontar 

30 ur 

 

Namen nemških uric je otroke na zabaven, prijeten in interaktiven 

način vpeljati v tuji jezik, da bodo pridobili osnove (glasovi, ritem, 

intonacija) in veselje za poznejše učenje tujega jezika.  

Učili se bodo jezika na različne načine, s petjem, igricami, 

govorjenjem, poslušanjem, posnemanjem, ustvarjanjem. 

Sestavili bodo svoj jezikovni listovnik.  
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LEGO KROŽEK K-12345 

UČITELJ:  Matic Leskovar 

35 ur 

 

Lego krožek je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Vsako 

srečanje traja 2 šolski uri. Za sestavljanje uporabljamo šolske 

kocke. Poleg običajnih kock, uporabljamo tudi kompleta lego 

Wedo ter lego Mindstorms. Pred pričetkom sestavljanja, se 

pogovorimo o nalogi. Sestavljamo različna vozila, stavbe, 

predmete, živali, širše teme kot so živalski vrt, otroško igrišče, 

kmetije, stavbe… Na nekaterih srečanjih učenci sestavljajo po 

lastni želji. Učenci včasih drug drugemu tudi predstavijo svojo 

stvaritev. Lego krožek se zaključi spomladi z regijskim 

tekmovanjem iz znanja konstruktorstva, ki bo potekalo na matični 

šoli.   

 

LIKOVNI KROŽEK K-1 

 

UČITELJICA: Maja Ogris 

30 ur 

Pri likovnem krožku bodo učenci spoznali različne likovne tehnike, 

ustvarjali iz različnih materialov (papir, moos gumi, glina, 

odpadna embalaža) in s tem razvijali finomotorične spretnosti, ki 

so potrebne za opismenjevanje. Likovne izdelke bomo razstavili 

na šoli in pomagali pri okrasitvi šole v času praznikov. Vabljeni 

vsi, ki radi ustvarjate. 

 

GLEDALIŠKI KROŽEK 

UČITELJICA: Nina Erzin in Petra Kožuh 

35ur 

 

Glavni cilj krožka je, pripraviti končno predstavo, igro, glasbeno 

gledališko igro… Čas ustvarjanja je neomejen (lahko v letu dni 

ali v dveh letih).  



 

 

 

30 
  

Učenci se urijo v javnem nastopanju, izražanju, s tem 

spoznavajo lastni jaz in svoje zmožnosti, urijo in spoznavajo 

govorico telesa... 

Gledališki krožek je namenjen vsem učencem, ki takšno 

dejavnost obiskujejo z veseljem, navdušenjem, radovednostjo in 

vztrajnostjo.  

 

 

SOCIALNE IGRE K - 12345 

 

UČITELJICA: Petra Kožuh 

20 ur 

 

Z učenci bomo ob pomoči različnih zabavnih iger razvijali 

različne kompetence, kot so socialne spretnosti, zaupanje sebi in 

drugim, vrednotenje odločitev sebe in drugih … Krepili bomo 

tudi vrednote, kot so medsebojna pomoč, spoštovanje in 

upoštevanje drugih, sodelovanje (tudi med otroci različne 

starosti). Pri delu bom upoštevala značajske značilnosti in 

potrebe učencev, predvsem pa skrbela za pozitivno in 

sproščeno vzdušje. 

 

Krožek je namenjen učencem od 1. do 5. razreda in bo potekal 

enkrat tedensko.  
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DRUGO 

 

PLESNO-NAVIJAŠKA SKUPINA PINKE MŠ-6789    

Plesni klub TINČA 

 

Interesna dejavnost, ki se bo izvajala v sodelovanju z plesnim 

klubom Tinča, bo namenjena učenkam in učencem 6., 7., 8. in 9. 

razredov. Učenci se bodo seznanili z osnovnimi elementi 

navijaškega plesa. Srečali pa se bodo tudi z osnovami drugih 

plesnih in gibalnih zvrsti, kot so hip hop, pop, latino, džez balet, 

tvist, aerobika, akrobatika…  

 

Skupaj bomo spoznavali osnove telesne priprave, se učili plesnih 

elementov in uporabe pripomočkov (cofov) ter sestavljali plesne 

koreografije. Čeprav se bomo v večji meri srečevali s športnimi 

vsebinami, pa ne bomo pozabili na razvoj aktivnosti in 

ustvarjalne žilice vsakega posameznika v skupini.  

 

Plesna skupina Pinke se bo občinstvu predstavila z nastopi na 

šolskih in izven šolskih športnih tekmovanjih in prireditvah.  

 

 

 

PLASTIČNO MAKETARSTVO (Maketarski krožek) 

  

Želiš izdelati maketo letala, ladje, avtomobila, motorja, 

lokomotive,…? 

Kar pomeni, da bomo na krožku sestavljali, izdelovali in barvali 

plastične delčke v celoto, pri čemer bomo pozorni, da bomo kot 

izdelovalec makete v podanem merilu strmeli 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 in lepila kupimo s skupnim fondom, zato je 
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prispevek staršev na otroka 13 EUR na mesec (Prispevek se 

obračunava mesečno na položnici, ki jo prejmete s strani šole). 

Interesna dejavnost Plastičnega maketarstva se bo izvajala 1x 

tedensko po dve šolski uri (90 minut). Več informacij o 

Maketarskem krožku lahko prejmete na spletni strani ali pri 

mentorju Binetu Logarju, 040 285 723,            

                                                                                           

maketarstvo@gmail.com 

www.miniatures.si 
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