SEZNAM PONUJENIH INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA 1., 4. in 5. RAZRED ZA ŠOL. LETO
2019/20:
1. razred
Interesna dejavnost
Odbojka
Pevski zbor

Kratka predstavitev
Spoznavanje osnov igre in elementov odbojke.
V pevskem zboru preko igre in upevalnih vaj
razvijamo svoj posluh, se učimo novih pesmi iz
zakladnice slovenske in tuje glasbene literature
in nastopamo na šolskih in drugih prireditvah.
Razvijamo občutek za sodelovanje, zbranost in
usklajenost. Učimo se nastopanja in kulture
obnašanja na odru.
Planinski izleti v organizaciji in vodništvu MO PD
Domžale. Izleti bodo predvidoma ob sobotah v
trajanju od 7-10 ur. Zahtevnost je prilagojena
starostni stopnji.

Učitelj
Aja Uršič
Anja Kotnik Lebar,
Polona Rems

Pravljična joga

Pravljična joga je vodena vadba z elementi
joge in je posebej oblikovana za mlajše
otroke. Otroci se spoznavajo z osnovnimi
jogijskimi položaji in preprostimi dihalnimi
tehnikami. Poudarja pozitivnost in
netekmovalnost. Otroci potrebujejo udobna
oblačila.

Petra Likar Jan

Socialne igre

Socialne igre so tehnike, ki pomagajo tako
otrokom kot odraslim, da se med seboj bolje
spoznajo ter se učijo poslušati drug drugega,
razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati
in reševati konfliktne situacije ter graditi odnose
sodelovanja in tekmovanja. Smisel je v tem, da
razmislimo, kaj se je med igranjem dogajalo.
Včasih je ta nauk intimne narave, včasih pa ga
lahko sporočimo skupini v obliki vodene
diskusije. Je učinkovit pripomoček za
vzpostavitev enakopravnih in neposrednih
stikov z otroki. Omogočajo jim, da spoznajo
vsakega posameznika in se vživijo vanj ter
posledično spremenijo vedenje učenca in ali
razbijejo njihove predsodke. Otrokom pa
socialne igre omogočajo medsebojni stik in
povezovanje.
Vaje in igre za razvijanje osnovnih motoričnih
sposobnosti.
Razvoj fine motorike (majhnih mišic in mišičnih
skupin) otroka je izjemnega pomena in zahteva
usklajeno delovanje živčevja in mišičnega

Nelka Hrovat

Planinski krožek

Splošna športna
vadba
Spretni prstki

Mojca Janžekovič,
Franci Mestek

Rok Hribar
Maruša Sitar,
Tanja Ivanjko
Kovačič

Ustvarjalnice

4., 5. razreda
1, 2, 3 zdravi in eko
smo vsi

Čarobni gozd

Foto Video

Likovni krožek

Modelarski krožek

Odbojka
Planinski krožek

sistema. K temu pripomorejo miselne in telesne
aktivnosti ter igre. V okviru interesne dejavnosti
Spretni prstki bodo učenci na zabaven in
ustvarjalen način krepili usklajeno delovanje
prstkov, natančnost in potrpežljivost. Učenci se
bodo preizkusili v nizanju, šivanju, delu s
pikalom, striženju, igri z malimi predmeti,
ustvarjali s plastelinom in čopičem, razvijali
bodo pincetni prijem, ki jim bo omogočal
pravilno držo pisala…
Ustvarjalne delavnice, kjer bodo učenci
ustvarjali na likovnem in naravoslovnem
področju.

Lara Brajer

Pri interesni dejavnosti bomo spoznavali zdrav
življenjski slog, urejali EKO in ZDRAV kotiček,
sejali in sadili na našem šolskem vrtu.
Poskrbeli bomo za zeliščne gredice in si pripravili
kakšen zdrav obrok ter zdrave sladice.
Sprehodili se bomo skozi čarobni gozd. Najprej
ga bomo opazovali, raziskovali, se v njem družili
in krepili prijateljske vezi, se orientirali in
spoznavali gozd v različnih letnih časih, potem
pa ga bomo tudi narisali ali naslikali. V vseh
skupinskih dejavnostih bomo krepili tudi
področje socialnih veščin. Predvsem pa bomo
uživali v naravi.
Učenci bodo spoznavali osnove fotografiranja,
snemanja ter montiranja videa.
Preizkusili se boste v pisanju scenarija,
snemanju ter montaži kratkih filmov, s katerimi
bomo sodelovali na različnih natečajih.

Anja Kotnik Lebar,
Lara Brajer

Učenci bodo pri likovnem krožku ustvarjali v
različnih likovnih tehnikah in z različnimi
materiali. Razvijali bodo svojo ustvarjalnost.
Učenci bodo spoznali osnove modelarstva.
Izdelovali izdelke iz balze in lahkih lesnih gradiv.
Pri tem bodo urili natančnost in ročne
spretnosti. Spoznavali bodo tudi osnove
aerodinamike.
Spoznavanje osnov igre in elementov odbojke.
Planinski izleti v organizaciji in vodništvu MO PD
Domžale. Izleti bodo predvidoma ob sobotah v
trajanju od 7-10 ur. Zahtevnost je prilagojena
starostni stopnji.

Vesna Kropivšek

Patricija Urankar,
Anja Žavbi

Iztok Škof, Anja
Kotnik Lebar

Lijana Kočar

Aja Uršič
Mojca Janžekovič,
Franci Mestek

Šah

Vesela šola

Vezenje (5. razred)

Pri krožku se bodo učenci naučili šahovska
Peter Štubljar
pravila in igre šaha. Tisti, ki pravila že poznajo,
bodo igro nadgrajevali in razvijali strategijo.
Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja
Lea Zbičajnik
na hudomušen in igriv način. Vsebine so
raznovrstne in so vezane na aktualne teme
današnjega časa – lahko gre za obeleževanje
posebnih dogodkov ali za preprosto
dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih
tem. Teme so lahko povezane z učnim načrtom
osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi
učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v
učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.
Vesela šola zaokrožuje tematske niti z
zaključnim državnim tekmovanjem.
Učenci bodo pri interesni dejavnosti spoznali
osnovne vbode vezenja. Ob praktičnem delu bodo
razvijali ročne spretnosti, spoznavali našo kulturno
dediščino in se družili. Za delo potrebujejo šivanko in
škarje, ostalo bodo dobili v šoli.
Interesna dejavnost se bo izvajala od oktobra do
konca marca.

Mojca Orešnik

Poleg zgoraj naštetih interesnih dejavnosti bodo učencem v septembru ponujene še šolske
športne dejavnosti, ki se bodo začele izvajati v oktobru.
V prostorih šole se vsako leto izvajajo tudi dejavnosti zunanjih izvajalcev (plesna šola,
ritmična gimnastika, karate), ki pa so plačljive. Njihove prijavnice boste v začetku šolskega
leta našli v oglasnem kotičku v pritličju šole.

