
 

 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2020 

Številka: 60303-6/2020-1 

 

Zadeva: Ponudba interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 

 

Spoštovani starši, spoštovani učenci! 

 

 

Za osnovnošolce je verjetno šola ena od glavnih tem pogovorov v 
družini. Tudi med starši in strokovnjaki je tako.  Pogledi so različni. 
Nekateri so mnenja, da šola preveč obremenjuje otroke, drugi, da jih 
premalo nauči, tretji, da ne vzgaja, četrti, da je slovenska šola dobra 
in daje učencem dobre podlage za nadaljnjo življenjsko pot.  

Moje mnenje je, da smo šola predvsem ljudje, ki skupaj oblikujemo 
dejavnosti in program. Standardi znanja in učni cilji so predpisani in 
obvezni. To velja za vse. Do kod bo posameznik na tej poti do cilja 
prišel, je odvisno predvsem od tega, kakšen zgled smo odrasli 
otroku, kakšna so naša pričakovanja in kako ga znamo navdušiti, da v 
sebi odkrije tiste potenciale, ki jih je prinesel z rojstvom na svet in so 
mu bili dani že ob spočetju. 

Obvezni predmeti so določeni z učnim načrtom. V šoli pa 
omogočamo, da si del svojega programa učenec oblikuje sam. 
Omogoča nam ga razširjeni program. Naša šola je že drugo leto v 
poskusu Razširjeni program, ki ga na podlagi sklepa ministra vodi in 
koordinira Zavod za šolstvo RS. 

Poskus naj bi omogočil učencem več gibanja in več možnosti pri 
sooblikovanju dejavnosti, ki so jim blizu in jih počnejo z veseljem.  

OSNOVNA ŠOLA  

Lucijana Bratkoviča Bratuša 

RENČE  

Trg 31, 5292 Renče 

telefon: 05 39 858 01 

fax: 05 39 858 19 

e-mail: oslbbr@os-rence.si 
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Del razširjenega programa ostaja področje gibanja, ki smo ga v 
podobni obliki poznali že v projektu Zdrav življenjski slog. Omogoča 
učenje jezikov kot del obveznega programa. Neobvezni izbirni 
predmeti se bolj sistematično vključujejo v dejavnost šole in se po 
novem poimenujejo po vsebinah in področjih. Podaljšano bivanje je 
del razširjenega programa. Poimenovano je malo drugače, a otroci 
naj bi imeli vse do sedaj poznane možnosti tako za učenje kot za igro 
in ustvarjanje. Ostajajo tudi interesne dejavnosti,  ki se kot vse ostale 
dejavnosti izvajajo na podlagi prijav. Prav k prijavam v te dejavnosti 
vas vabimo s  publikacijo, ki jo imate sedaj v rokah. Učitelji vas 
seznanjajo z vsebinami dejavnosti, ki jih ponujajo, in kateri starosti 
so primerne. Učenci se s pomočjo staršev  odločajo, kam se bodo 
vključili, na podlagi interesa, sposobnosti ali zaradi druženja z 
vrstniki. Vabimo vas k prijavam na priloženih prijavnicah. Dejavnost 
se bo izvajala, če bo prijavljenih toliko učencev, da bomo lahko 
oblikovali skupine. 

 

Bogomir Furlan 

ravnatelj 

 

 

 

zloženko pripravila  

Nataša Prinčič  

pomočnica ravnatelja 
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GLEDALIŠKA USTVARJALNICA 

za učence  od 1. do 5. razreda POŠ Bukovica  

 

Gledališka ustvarjalnica je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. 

Namen gledališke ustvarjalnice je učence navdušiti nad gledališčem, plesom in 

petjem. Z učenci se bomo popeljali v čarobni svet gledališkega odra in zaodrja. 

Spoznavali bomo vse elemente glasbenega gledališča: plesne koreografije, petje, 

igro, likovno zasnovo predstave, scenografijo in kostume. Učenci bodo spoznavali 

tudi različne vrste lutk, izdelovali bomo različne lutke. Učenci bodo pri ustvarjalnici 

razvijali ročne spretnosti, ustvarjalnost, verbalno izražanje, poustvarjali bodo 

pravljični svet in se identificirali s knjižnimi osebami. V sklopu interesne dejavnosti 

bomo obiskali SNG v Novi 

Gorici. 

 
                        

 
Mentorica: Nika Kodrič  

 

 

PEVSKI ZBOR 

za učence od 1. do 9. razreda 

 

V pevski zbor vabljeni vsi mladi, da  zapojemo  
pesmi  iz srca, združeni v en glas. Petje je v nas in 
čaka, da mu odmerimo vsaj trenutek vsakdana in 
prikličemo žarek veselja, radost in vedrino na 
obraz. Prepevati pomeni povezovati se, pridobivati 
nova glasbena znanja, pomeni biti aktiven, 
ustvarjalen, radoveden in odkrivati glasbene 
talente, ki so skriti v nas. 

Na šoli bosta delovala otroški in mladinski pevski 
zbor. Naše pesmi bodo bogatile glasbene prireditve na šoli in izven. 

Vabljeni vsi učenci od prvega do devetega razreda v svet glasbe in petja. 

 

 

Zborovodkinja: Nataša Domazet 
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ASTRONOMIJA in »ASTRO PI« 

za učence od 7. do 9. razreda 

 
Poleg običajne astronomije (spoznavanje našega osončja, 

Galaksije, globokega vesolja , rokovanje s teleskopom …) bodo 
učenci imeli možnost sodelovati tudi na natečaju Astro Pi Challenge 

( https://bit.ly/2JZeX11 ). 
 

V okviru natečaja  Astro Pi 
Challenge izbrane ekipe učencev z 

najboljšimi idejami lahko svojo raziskavo na daljavo 
izvedejo na  mednarodni vesoljski postaji ISS. Po uspešno 

opravljenem poskusu/raziskavi na ISS ( vključuje 
programiranje v programskem jeziku Python ) učenci  

analizirajo pridobljene podatke ter sestavijo končno 
poročilo, s katerim se potegujejo za najvišja mesta in lepo 

nagrado. 
 

Dejavnost je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda. Prednost pri udeležbi imajo učenci 
višjih razredov. 

 
 

Mentor: Marko Vidmar 

 

 

BEREMO SKUPAJ 

za učence od 5. do 9. razreda  

 
Družabni popoldnevi v Medic hotelu 

Skupaj smo močnejši. Če smo skupaj, naredimo več, saj sodelovanje bogati in 
plemeniti vsakogar. Tudi letos načrtujemo medgeneracijsko sodelovanje z 
varovanci doma upokojencev Medic hotel. Organizirali bomo mesečna srečanja 
učencev 3. triade in starostnikov, ki bodo namenjena igranju družabnih iger, 
bralnim uricam, pogovorom, krajšim nastopom, sprehodom… in drugim pozitivnim 
spodbudam, za katere je še veliko prostora in dobre volje. 

 

 

 

https://bit.ly/2JZeX11
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Branje v vrtcu 

Prav tako pa bomo znotraj krožka hodili brat pravljice najmlajšim v vrtec pred 
spanjem. V knjižnici si boste izposodili primerno slikanico in jo šli prebrat. Lahko 
prinesete tudi svoje knjige od doma, ki so vam še posebej pri srcu iz otroštva. O 
prebranem boste vodili dnevnik, da bomo na 
koncu leta vedeli, koliko zgodb ste v vrtcu prebrali. 
O izkušnjah se bomo v knjižnici pogovarjali, si 
priporočali zgodbice. Na ta način boste vadili 
glasno in doživeto branje, nastopali pred 
najmlajšimi, z branjem bogatili svoj besedni zaklad, 
malčke pa popeljali v sanjsko deželo. 

 

Medgeneracijsko branje 

Nekajkrat na leto bomo organizirali popoldanska bralna srečanja ob prebranih 
knjigah iz projekta MEDGENERACIJSKO BRANJE, ki poteka na naši šoli že od leta 
2016. Namen projekta je, da različno stari bralci berejo isto literaturo in se po 
branju o njej pogovarjajo, iščejo podobnosti in razlike med doživljanjem in 
sprejemanjem literature. ZPM in Društvo Bralna značka ponujata nabor knjig, ki jih 
bomo skupaj z bralci izbrali za tri popoldanska bralna srečanja, seveda pa lahko 
izberemo tudi literaturo izven seznama.  

mentorica: Mojca Saksida 
 

 

MLADI ZGODOVINARJI 

za učence od 6. do 9. razreda 

 

Kako vemo o preteklosti vse, kar vemo? Ali so bili dogodki, osebe 
predmeti res takšni, kot si mislimo? Zakaj moramo ohraniti 
spomin na to, kar se je zgodilo? Se iz zgodovine res kaj lahko 
naučimo? Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo dobili pri 
krožku zgodovine. Pri krožku bomo spoznavali življenje naših 
prednikov v našem domačem okolju pa tudi širše. Mladi 
zgodovinarji smo zelo radovedni, zato bomo raziskovali, brali, pa 
tudi kaj napisali. Ne bomo pozabili na naravno in kulturno 
dediščino našega kraja. 

 

Mentorica: Anka Lipicer 
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USTVARJALNICA 

za učence 3. in 4.  razreda OŠ Renče 

 

Si učenec 3. ali 4. razreda in se veseliš kreativnih izzivov?  

Ustvarjalnica je namenjena učencem, ki radi ustvarjajo. 

Dobivali se bomo po dogovoru. 

Mentorica: Nadja Bagon 

 

                                                           

                                             

NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA 

za učence  6. in 7. razreda 

Krožek je namenjen učencem od 6. do 7. 
razreda, ki jih zanima naravoslovje in s tem 
povezano raziskovanje, izvajanje poskusov, 
reševanje problemov … Izvajali bomo poskuse 
in reševali naloge kot priprava na tekmovanje 
iz naravoslovja »Kresnička«.  

                                                                                                             
Mentorica: Alma Gregorič 

 

 

 

ITALIJANSKA MODERNA GLASBA 

za učence  od 5. do 8. razreda 

 

Ali poznate italijanske pesmi in pevce? Če bi jih 
želeli spoznati, se pridružite skupini »Italijanska 
moderna glasba« in skupaj bomo zapeli v 
italijanščini. 
 

 

Mentorica: Tamara Konič 
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VRT – skupina 1 

za učence  od 4. do 6. razreda OŠ Renče 

 

Vse učence od 4. do 6. razreda vabim, da se nam pridružite pri ustvarjanju na 
našem vrt. Delo ne bo potekalo izključno na vrtu. Med letom bomo tudi kuhali, 
pekli, ustvarjali izdelke za okrasitev našega vrta. S pomočjo računalnika bomo 
izdelali knjigo zelišč s praktičnimi nasveti, kako zelenjavo in zelišča uporabiti. 

Za bolj drzne: izdelava računalniške aplikacije našega vrta.  

Delo bo potekalo skozi vse šolsko leto v strnjeni obliki z različnimi dejavnostmi. 

NAUČIMO SE ŽIVETI Z NARAVO. 
 

Mentorica: Adrijana Likar 

 

VRT – skupina 2 

za učence 3. in 4.  razreda OŠ Renče 

 

V sklopu treh področij RaP-a dediščina, zdravje in 
gibanje, ponujamo dejavnosti za učence 3. in 4. razreda 
pod naslovom VRT. 

Učence, ki jih res zanima delo na vrtu, uporaba rastlin, 
sušenje zelišč, priprava zdravih jedi, urejanje in krašenje 
gredic, shranjevanje vrtnin, priprava ozimnice …. skratka 
delo, povezano z vrtom, vabiva, da se vpišejo v dejavnost 
VRT. 

Delo bo potekalo strnjeno skozi celo šolsko leto. 

V jesenskih in spomladanskih mesecih bomo aktivno delali na vrtu, v zimskih 
mesecih pa bomo izvajali druge dejavnosti -  izdelovali embalažo za shranjevanje, 
tablice za vrtnine, vrtne okraske in podobno. 

Tisti, ki radi delate na vrtu, pohitite s prijavami, sprejmemo 10 pridnih vrtnarjev! 

 

Mentorica: Ines Leban 
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REKREATIVNI ODMOR 

za učence  od 6. do 9. razreda 

 
Kdo: vpisani učenci od 6. do 9. razreda 
 
Kdaj: med glavnim odmorom (dvakrat po 20 minut na teden) 
 
Kje: v veliki in mali telovadnici v Renčah, po potrebi na kotalkališču 
 
Vsebina: Za učence bova pripravila različne športne dejavnosti, ki se jih bodo po 
lastni želji udeležli (košarka, nogomet, odbojka, hokej v dvorani, namizni tenis, 
badmintom in uporaba še kakšnih drugih rekvizitov). 

 
Mentorja: Samo Nanut in Goran Sivec 

 

ŠPORTNE URICE 

za učence  od 1. do 9. razreda 
 

Športne urice se bodo izvajale za vse učence že vpisane v razširjeni program 
podaljšanega bivanja ter učence od 6. do 9. razreda, ki se boste vpisali  na spodnjo 
prijavnico. 
 
Cilj športnih uric je z gibanjem izboljšati gibalno učinkovitost ter prispevati k 
dobremu počutju in sprostitvi otrok. 
 
Športne urice bodo organizirane za 8 različnih skupin (po 1 ura na teden):  
1. skupina: učenci 1.A, 2. skupina: učenci 2.A, 3. skupina: učenci 3. A, 4. skupina: 
učenci 4. A, 5. skupina: učenci 5. razreda, 6. skupina: učenci 1. E in 2. E, 7. skupina: 
učenci 3. E, 4. E in 5. E, 8. skupina: učenci od 6. do 9. razreda. 
 
Vsebina Športnih uric: 
spoznavanje/osvajanje/izpopolnjevanje/igranje 
različnih športnih vsebin (košarka, med dvema 
ognjema, nogomet, dvoranski hokej, tee ball, osnovne 
gimnastične vsebine, osnovne atletske vsebine, 
rokomet, namizni tenis …). 

Mentor: Goran Sivec 
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NOGOMET 

za učence  od 1. do 3. razreda OŠ Renče in POŠ 
 

 
Kje: v veliki telovadnici v Renčah 

Kdaj: v času razširjenega programa podaljšanega 
bivanja, enkrat tedensko 
 
Vsebina: učenje vodenja nogometne žoge, navajanje 
na nogometno žogo, učenje sprejema in podaje, strel 
na gol ter igra 5 : 5.  
 

Mentor: Goran Sivec 

 

ROKOMETNI KROŽEK 

za učenke in učence od 1. razreda dalje 

 

V Rokometnem klubu Šempeter-Vrtojba se že vrsto let trudimo 
približati igro rokometa mlajšim otrokom. Z igro rokometa  otroci 
pridobivajo  na koordinaciji, motoriki  in  telesni kondiciji. Ker pa je to 
ekipni šport, se učijo tudi dela v skupini, za katerega je potrebna 
potrpežljivost, sodelovanje in  medsebojno razumevanje .   

Krožek je namenjen učencem od 1. razreda osnovne šole dalje, tako 
fantom kot dekletom.  

 

Mentor: trener kluba 

 

MALA GLASBILA 

za učence  od 3. do 5. razreda OŠ Renče 

 
Ustvarjati z glasbo pomeni povezovati nevidne nitke, ki so razpredene v vsakem 
človeku in okoli njega. Glasba  je jezik, ki te nitke s prefinjenimi dotiki vzvalovi in 

prebudijo se sile in  občutki, ki jih z besedami težko opišemo. 
Sreča je, če smo se oglasili pri njej. 
Otroška igrivost se skozi   igranje na instrumente in gibanje ob 
glasbi odraža na poseben način.  Učenci bodo skozi glasbeno 
dejavnost spoznavali različne zvočne barve instrumentov kot 
so: zvončki, ksilofoni, metalofoni, zveneče cevi, žvrgolci, 
kozarci, lončeni bas, nunalca, glavnik, lastni instrumenti (roke, 
noge, jezik, prsti). 
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Prisrčno vabljeni. 
Mentorica: Nataša Domazet 

 

PRAVLJIČNI VRTILJAK 

za učence 1. in 2. razreda OŠ Renče 

Pozdravljene vile, vitezi, škratki, medvedki, zmajčki ter vsi, ki uživate v 
pravljicah. 

Če ob ilustracijah radi poslušate pravljice, vas vabim, da se mi pridružite na 
potovanju v svet domišljije. Izbor pravljic ne bo samo zabaven, ampak tudi 
poučen, saj se pravljice mnogokrat končajo s kakšnim naukom. Po poslušanju in 
pogovoru o vsebini pravljice bo sledila pravljična delavnica, v kateri bomo 
likovno, plesno ali glasbeno ustvarjali.  

Spoznali bomo, kako ravnamo s 
knjigo, kje in kako si jo izposodimo 
ter kako pravljica nastane. 

Mentorica: Tanja Stanič 

 

SLAŠČIČARSKI KROŽEK 

za učence  od 7. do 9. razreda 

 
Slaščičarski krožek je namenjen 

učencem in učenkam tretje triade. 

Izvajal se bo v obliki tečaja, to pomeni strnjeno, tri do štiri ure skupaj v jesenskem 

času, skupaj v obseg 35 ur. Namen krožka je naučiti se, kako se pripravijo tako 

preproste kot nekoliko zahtevnejše sladice, tradicionalne, tipične slovenske in 

druge, pa tudi tiste, ki ne smejo manjkati na 

različnih praznovanjih. Predznanje ni 

pomembno. V ospredju je izmenjava 

izkušenj in pridobivanje novih znanj in 

veščin. Cilj je naučiti se, kako samostojno 

pripraviti sladice po receptih z uporabo 

različnih pripomočkov in sestavin ter pri 
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delu uživati in se skupaj veseliti ob uspeli sladici in degustaciji končnih izdelkov.  

 
Mentorica: Alma Gregorič 

 

 

Pri RADOVEDNEM LONCU 

za učence od 4. do 6. razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri RADOVEDNEM 
LONCU bomo kuhali 
vsakdanje in nevsakdanje 
jedi, za različne vesele 
priložnosti.  

Kuhali bomo sami (komaj čakava na vaše vesele kuharske ideje!) in s posebnimi 
mojstri.  

Sprva se bomo dobivali enkrat tedensko v učilnici gospodinjstva, potem pa 
ustvarjali popoldan, zvečer, morda v soboto, po dve, tri ali več ur.  

Jedilnike bomo načrtovali skupaj, recepte bomo kritično prebirali, jim dodajali 
sveže pristope,  sestavine nabavili,  jedi ustvarili,  jih pojedli, ovrednotili  in na 
koncu tudi vse pospravili.   

Za začetek bomo razmišljali o jedeh iz naših koncev, potem pa se sprehodili po 
Sloveniji in dlje.  

Slastno in luštno bo! 
 

Mentorici: Branka Pregelj Arčon in Mojca Saksida 
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PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

v šolskem letu 2020/2021 

 

 

IME in PRIIMEK____________________________RAZRED__________ 

v šolskem letu 2020/2021 se prijavljam v naslednje interesne dejavnosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Podpis staršev:                                    Podpis učenca: 

 

 

 
 
 
 
 
OPIS PONUJENIH INTERESNIH DEJAVNNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 
2020/21 JE NA SPLETNI STRANI ŠOLE.  
 
PRIJAVNICE ODDAJTE POMOČNICI RAVNATELJA  OZ. RAZREDNIKU 
NAJKASNEJE DO 6. 9. 2020. 

 


