
 

 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2022 

Številka: 6003-2/2022-3 

 

Zadeva: Ponudba interesnih dejavnosti v šolskem letu 2022/2023 

 

 
Dragi učenci, spoštovani starši, 

 

pred vami je publikacija s predstavitvijo interesnih dejavnosti na naši šoli v 

šolskem letu 2022/23. Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti nudi 

možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter 

možnost  izbire, za katero pa je značilno, da povečuje interes za učenje in 

ustvarjanje. 

Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole in so za učence 

brezplačne. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Izvajali jih bomo, 

če bo dovolj prijavljenih učencev, o čemer bodo učenci obveščeni. 

Realizacija programa pa bo morda odvisna tudi od zdravstvene situacije. 

Ponudbo pozorno preglejte, potem pa se odločite, če bi vaš otrok želel 

obiskovati katero od dejavnosti. Priporočam, da otrok izbere dejavnosti, ki 

ga res zanimajo in jih bo z veseljem obiskoval. Dodatno pa priporočam, da 

presodite (glede na otrokove druge obveznosti), koliko interesnih 

dejavnosti otrok izbere, da ne bo preobremenjen.  

 

mag. Nadja Bagon 

v. d. ravnatelja 

zloženko pripravila  

Nataša Prinčič  

pomočnica ravnatelja 

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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PEVSKI ZBOR 

za učence od 1. do 9. razreda 

 

 

 

Glasba in petje otrokom veliko pomeni. Z 
njo se življenje začne in nikdar ne zamre, 
ob pesmi minevajo skrbi in dnevi so lepši, 
zabavnejši, poučni. 

Glasbena dejavnost pevski zbor omogoča 
učencem, da odkrijejo in izražajo svojo 
otroško igrivost, radovednost ter tako 
iščejo nove in nove vzgibe s katerimi 
popestrijo vsakdanjost na poseben način. 
S pesmijo se otroška duša omehča, 

učenci postanejo čustveno dovzetni in komunikativni. 

Vzgoja  in izobraževanje  mladih skozi glasbeno poustvarjanje omogoča ohranjanje 
bogate zborovske tradicije, hkrati pomeni nenehno vztrajanje v pesmi kot izraz 
zvestobe sebi, svoji besedi in glasbi. S petjem v pevskem zboru je najbolje 
predstaviti našo dragocenost, zato blagor šoli, kjer se petje sliši. 

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

 

Zborovodkinja: Nataša Domazet 
 

 

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 
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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 

                                            

NARAVOSLOVNI KROŽEK 

za učence  6. razreda 

 

Pri naravoslovnem krožku bodo učenci izvedli 
nekaj zabavnih in hkrati poučnih poskusov s 
področja fizike, kemije in biologije, ki se 
nanašajo na učno snov naravoslovja v 6. 
razredu. Iskali bodo možne rešitve na dane 
avtentične primere nalog ter mikroskopirali. 

  

                                                                                                             
Mentorica: Ivana Škerjanec Maraž 

 

 

PRAVLJIČNI VRTILJAK 

za učence  1. in 2.. razreda 

 

Pozdravljene vile, vitezi, škratki, medvedki, zmajčki ter vsi, ki uživate v 
pravljicah. 
Če radi ob ilustracijah 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.  
Vabljeni vsi prvošolci in drugošolci, ki si želite 
odpotovati v deželo pravljic.   

 

Mentorica: Tanja Stanič 
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VRT  

za učence  od 4. do 9. razreda OŠ Renče 

 

Vse učence od 4. do 9. 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. 
 

Mentorici: Adrijana Likar in Ines Leban 

 

 

 

ATLETIKA 

za učence od 2. do 5. razreda  

Se želiš preizkusiti v kraljici športov? 

Potem se pridruži uri atletike, kjer bomo na igriv način spoznali atletiko in njene 
discipline. Pridobili bomo na gibalnih sposobnostih, krepitvi samozavesti in 
spodbujanju poguma. Počasi po korakih se bomo bolj zavedali svojega telesa, 
orientacije v prostoru in svojih zmožnosti gibanja. 

 

KAJ POČNEMO? 

 Ogrevanje preko tekalnih, 
elementranih in štafetnih 
iger 

 Atletski in gimnastični 
poligoni 

 Spoznavanje šole teka: 
skipping, striženje, hopsanje, 
križni korak ... 
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 Izvedba določenih usmerjenih vsebin: preval, skok čez kozo, levji skok, 
hoja po gredi ... 

 Vaje atletskih disciplin: teki, skoki, meti 

 Aktivnosti na prostem, igre 
 

Program bazira na osnovah in čisti rekreaciji in aktivnem druženju. 

 

Mentorica: Tjaša Paternost 
 

REKREATIVNI ODMOR 

za učence  od 6. do 9. razreda 

 
Kdaj: trikrat tedensko,  med 
glavnim odmorom  
Kje: v veliki in mali telovadnici v 
Renčah, po potrebi na kotalkališču 
 
Vsebina: Za učence bomo pripravili 
različne športne dejavnosti, ki se jih 
bodo po lastni želji udeležili 

(košarka, nogomet, odbojka, hokej v dvorani, namizni tenis, badmintom in 
uporaba še kakšnih drugih rekvizitov). 

 
Mentorji: Tjaša Paternost, Samo Nanut in Goran Sivec 

 
 

ŠPORTNE URICE 

za učence  od 6. do 9. razreda 
 

Športne urice se bodo izvajale v času 
razširjenega programa podaljšanega 
bivanja za vse že vpisane učence od 1. do 
5. razreda. Učenci od 6. do 9. razreda se 
boste vpisali  na spodnjo prijavnico. 
 
Cilj športnih uric je z gibanjem izboljšati 
gibalno učinkovitost ter prispevati k 

dobremu počutju in sprostitvi otrok. 
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Športne urice bodo organizirane za 8 različnih skupin (po 1 ura na teden):  
 
 
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 
 

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 

 
 

LIKOVNI KROŽEK 

za učence od 5. do 9. razreda 

 
Bi kreativno preživel/a čas po pouku? Vse, ki radi na 
kakršenkoli način ustvarjate,  vabim v likovno 
učilnico, kjer bomo razvijali domišljijo, spoznavali 
barviti likovni svet in svoje likovno izražanje še 
poglobili.  
Spoznali bomo različna področja likovne umetnosti in 

se preizkusili v različnih likovnih tehnikah. Igrali se 

bomo z barvami in eksperimentirali z materiali. Pri 

likovnem krožku bomo risali, slikali, kiparili, ustvarjali 

kolaže in grafike.  
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Pogovarjali se bomo o umetnosti, navdih za delo nam bodo dajali zanimivi umetniki iz vseh 

zgodovinskih obdobji, delili si bomo ideje in razmišljanja ter predvsem sproščeno delali to, 

kar nas veseli.  

Vabljeni vsi učenci od 5. do 9. razreda!  

Mentor: Anja Podlogar 

POSLADKAJMO SE 

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. 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 delu uživati in se 

skupaj veseliti ob uspeli sladici in degustaciji končnih izdelkov.  

Mentorica: Alma Gregorič 

ITALIJANSKA MODERNA GLASBA 

za učence  od 6. do 9. razreda 

 

 

 

Če bi želeli spoznati pevce in 
besedila modernih italijanskih 
pesmi, se pridružite skupini 
»Italijanska moderna glasba« in 
skupaj bomo prisluhnili pesmim 
in spoznali besedila, ki se 

trenutno vrtijo na italijanskih radijskih postajah. 
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Mentorica: Tamara Konič 
 

POTUJMO PO ŠPANSKO 

za učence  od 6. do 9. razreda 

 

Bi želeli spoznati špansko govoreče dežele in se 
naučiti nekaj osnovnih španskih besed? Pridružite 
se nam pri urah osnov španščine, kjer bomo 
virtualno potovali po Španiji in špansko govorečih 
državah Južne Amerike.  

 
 
 
 
 
 
 

Mentorica: Tamara Konič 

BRALNA ČAJANKA 

za učence  4.in 5. razreda 

 
Rad/a bereš, se pogovarjaš o prebranem, iščeš ideje za dobre knjige in pesmi? In vse to v 
prijetni družbi, s skodelico dobrega zeliščnega čaja v roki? Če je tvoj odgovor DA, se nam 

pridruži  na BRALNI ČAJANKI.  

Dejavnost bo potekala v sklopu področij razširjenega 
programa: kultura, umetnost in dediščina  enkrat  
tedensko, v času pred začetkom pouka (predura). 
Namenjena je razvoju in spodbujanju bralne kulture, 
bralne pismenosti ter tekmovanju za bralno značko in 
bralno priznanje.   

 
 

Mentorica: Nives Hvalica 
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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 
pripravo na tekmovanje iz naravoslovja 
»Kresnička«.  

                                                                                                             
Mentorica: Alma Gregorič 

 
 

 
 
 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

za učence  POŠ Bukovica 1., 2. in 3. razreda 

 
Dragi otroci! 

Verjamem, da se poslušanja pravljic nikoli 
ne naveličate. Nekatere vas popeljejo v 
daljno deželo onkraj morja, druge vsebujejo 
posebno čarovnijo, tretje govorijo o 
šolarjih, kot ste vi.  Pri pravljičnem krožku 
bomo prebrali mnogo pravljic, se o njih 
pogovarjali, včasih pa se bomo celo 
spremenili v prave pravljične junake. 
Preizkusili so boste lahko tudi v ustvarjanju 
svoje čisto prave pravljice. Lepo vabljeni! 

Mentorica: Maja Mattiazzi 
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PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

v šolskem letu 2022/2023 

 

 

IME in PRIIMEK____________________________RAZRED__________ 

v šolskem letu 2022/2023 se prijavljam v naslednje interesne dejavnosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Podpis staršev:                                    Podpis učenca: 

 

 

 
 
 
 
 
OPIS PONUJENIH INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 
2022/23 JE NA SPLETNI STRANI ŠOLE.  
 
PRIJAVNICE ODDAJTE POMOČNICI RAVNATELJA  OZ. RAZREDNIKU 
NAJKASNEJE DO srede, 7. 9. 2022. 

 


