
 INTERESNE DEJAVNOSTI 

Izbira interesnih 

 , namenjena za izvajanje interesnih 

dejavnosti, dobimo s strani  

  

 

Interesna 

dejavnost 

Razred Kratek opis Izvajalci 

KNJIGOBUBE 1. razred 

bo na branju kratkih pravljic, ob katerih bodo 

besedno, likovno, glasbeno, plesno in gibalno 

poustvarjali ter dramatizirali. Razvijali bodo socialne 

spretnosti  pozitivno samopodobo, socialne 

interakcije ipd 

 

Sabina Jeklar 

FBZ  S KNJIGO V 

SVET 

2. 9. razred so namenjena predstavitvam knjig za 

dejavnostim po branju. 

Mihela Odar, Mojca 

Medja, , 

, 

, 

, Anita 

Zupanc, Marija 

Helena Logar 

 1., 2. razred 

se preizkusili tudi v plavanju, nekaterih zimskih 

nimi 

igrami 

 

ZBOR 

1., 2. razred 

higieno svojega glasu in se navajali na nastopanje. 

Marta Volf Trojer 

 3. razred 

tehnikami.   

Mojca Medja 

TEK V NARAVI 3. razred Tek in hoja sta 

dejavnost s tekom in 

Zgornje in Spodnje bohinjske doline. Potrebujemo 

 

 

KULTURA 4. razred Interesna dejavnost, povezana z literaturo in 

zabavo, ki je namenjena razvedrilu in sprostitvi. 

Martina Medja 



ustvarjanju. 

USTVARJALNICA 4. razred 

a stripov, poustvarjanja 

 do pisanja pesmi in 

glasbene spremljave zgodb. 

Alenka Rozman 

 

4. 9. razred preberejo 

2 3 knjige 

knjig in nalog   ali 

predstavijo prebrane knjige. 

, Anita 

Zupanc, 

Stare, Ana Marija 

Sodja 

 6. 9. razred 

 

Anita Zupanc 

 

5. razred 

om , 

damo novo podobo, novo uporabnost. 

 

 5. razred Pri 

v prometu. 

Monika Zupanc 

JOGA ZA OTROKE 1. 5. razred Pri vadbah joge bomo spodbujali pozitivno 

predelali. 

 

 4. 9. razred o ih temah 

. 

Martina Medja 

 

AKROBATIKA 4. 9. razred Interesna dejavnost akrobatika je sestavljena iz 

gimnastike. Krepili bomo svoje telo, da bo 

sposobno izvesti osnovne  elemente 

 

VRTNARSKO-

 

1. 9. razred 

 

 

 Colja Obiako 



MLADINSKI PEVSKI 

ZBOR 

3. 9. razred Pri mladinskem pevskem zboru bomo sodelovali na 

skrbeti za higieno svojega glasu, pravilno petje se 

 

Marta Volf Trojer 

 3. 9. razred  

o

; od svojega znanja, 

borbenosti, vztrajnosti in predanosti. 

 

RECITATORSKI 

 

4. 6. razred 

govorjenju in  

 

BITJA 

6. razred je namenjen vsem ljubiteljem narave, ki radi 

kako z njimi rokovati, 

rastline v rastlinjaku. 

Barbara Vevar 

 6. 8. razred 

re so namenjene pripravam. 

 

 6. 9. razred 

tekmovanje iz geografije (literatura, teren), 

opravljali  in analizirali meritve ter jih primerjali z 

povezanih z opazovanjem geografskih procesov v 

pokrajini. 

 

NARAVOSLOVNI 

 

6. 9. razred 

sovem 

  priprav na Ekokviz, ki je za 

ce 6. in 7. razreda, pa eksperimentiramo. 

Barbara Vevar 



 

6. 9. razred 

v znanju matematike. 

Marjeta Dobravec, 

Monika Zupanc, 

Katarina Dobravec 

(UKULELE) 

6. 9. razred Pri 

Orffova glasbila. Spremljali bomo pevske zbore in 

prireditvah. 

Marta Volf Trojer 

 6. 9. razred 

ar

bomo latinske napise na nagrobnikih, spoznavali 

predmete iz rimske dobe, njihovo izdelavo in 

uporabo. Preizkusili pa se bodo tudi na 

 

Mija Ogrin 

 6. 9. razred 

zgodbe, ki govorijo o uspehih, vzponih, padcih in 

veliko znanja, predvsem pa spodbud, da se 

igro 

svojega hobija ustvariti vir prihodkov in izpeljati svoj 

pripravljeni na prihodnost. 

Ragor (Razvojna 

agencija Gorenjske): 

Mina Kunstelj 

 

 6. 9. razred 

uvrstijo v nadaljnje tekmovanje. 

Ana Marija Sodja 

ZGODOVINSKI 

 

7. 9. razred V sklopu 

v znanju zgodovine. Prav tako bo nekaj ur 

 

Lucija M. Jensko 

 7. 9. razred a 

spletna orodja/aplikacije za oblikovanje glasila. 

Marija Helena Logar 

 7. 9. razred 

tekmovanje. 

Martina Kalita 



 8. 9. razred 

modernih jezikov. 

Marija Helena Logar 

KEMIJSKI  8. 9. razred 

se se pripravljamo na tekmovanje v znanju kemije 

 

 8. 9. razred 
v znanju fizike.  usvajali 

fizikalnih pojavov, 
a problemov in ustvarjalnost, 

 

 

O 

SLADKORNI BOLEZNI 

8. 9. razred 

pripravljajo na tekmovanje. 

 

 6. 9. razred 

izvajali 

atletika. 

 

 1. 9. razred 

skupinah. Starostni stopnji primerno so organizirani 

se 

 

Mihela Odar, 

Martina Medja, 

Alenka Rozman, 

Mojca Rozman, 

Karmen Zupan, 

Katarina Dobravec, 

Martina Kalita, 

Monika Zupanc, 

 

    

 

 

 

 

Interesna 

dejavnost 

Razred Kratek opis Izvajalci 

 1. razred  Ula Svetina 

KNJIGOBUBE 1., 2. razred 

Poudarek bo na branju kratkih pravljic ob 

katerih bodo besedno, likovno, glasbeno, 

plesno in gibalno poustvarjali ter 

dramatizirali. Razvijali bodo socialne 

 



spretnosti   pozitivno samopodobo, 

socialne interakcije ipd. 

SPRETNI PRSTKI 3. razred Pri spretnih prstkih bodo opravili naloge za 

spoznali kaligrafijo. 
 

Marija Medja 

 

4. razred 3 

 Po pregledu 

tekmovanje na spletu. 

Ula Svetina 

 4. razred 

ke, imeli 

 

Mojca Odar 

 1. 4. razred 

gibanja. Izkoristili bomo zunanjo okolico 

nekaterih 

 

 

Mojca Odar 

  



 1. 4. 

zborov, 

skrbeli za higieno svojega glasu in se navajali 

na nastopanje. 

Marta Volf Trojer 

 1. 4. 

starostnih skupinah. Starostni stopnji 

primerno so organizirani izleti in tabori. 

povezano s sodelovanjem 

 

Ana Marija Sodja* 

 

 


