
1. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razre
d

IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Orff - igrajmo se
glasbo

1. Tadeja Mraz
Novak

učenci preko igre, pravljic, gibanja
spoznajo in igrajo na glasbila, urijo
glas, posluh, ritem in razvijajo
ustvarjalnost.

torek, 7.40 - 8.20

Šport za zabavo 1. Žiga Ivanšek Šport na zabaven način, sproščeno torek, 15.25 - 16.10

Sokolova karate
šola

1. Peter Šircelj osnove karateja, gibanja otrok in
osnove športa

torek, 14.40 - 15.25

Pevska zabava 1. Srđan
Milovanović

sodoben pevski zbor z malce
“miganja”

petek, 13.00 - 13.45

Pravljični kotiček 1. Adriana
Vučković

preko pravljic učenci urijo pozorno
poslušanje, si bogatijo besedni
zaklad ter aktivirajo domišljijski
svet. S pomočjo likovnih, glasbenih
in dramskih vložkov,  bodo
poustvarjali pravljični svet .

ponedeljek, 12.10-12.55

Šivanje 1. Tina
Šetin
a

učenje ročnega šivanja in šivanje
preprostih izdelkov

sreda, 13.00 - 13.45

2. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razre
d

IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Orff 1 - glasbena
inštrumentalna igra

2. Tadeja Mraz
Novak

Učenci spoznavajo in ustvarjajo
glasbo. učijo se preprostih
instrumentalnih spremljav,
spoznavajo Orffova glasbila in nanje
igrajo.

ponedeljek, 7.40 - 8.20

Miselni orehi 2. Tjaša Dulc Miselne naloge in  priprava na
matematična tekmovanja.

torek, 13.00-13.45

Šport za zabavo 2.-3. Športni aktiv
(Aljaž
Klevišar)

Šport na zabaven način, sproščeno torek, 15.25 - 16.10



Sokolova karate
šola

2. Peter Šircelj osnove karateja, gibanja otrok in
osnove športa

torek, 14.40 - 15.25

Pevska zabava 2. Srđan
Milovanović

sodoben pevski zbor z malce
“miganja”

petek, 13.00 - 13.45

Šah 2. - 5. Uroš Rudolf Osnove šahovske igre. torek, 14.40 - 15.25

3. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Orff 1 - glasbena
inštrumentalna igra

3. Tadeja Mraz
Novak

Učenci spoznavajo in ustvarjajo
glasbo. učijo se preprostih
instrumentalnih spremljav,
spoznavajo Orffova glasbila in nanje
igrajo.

ponedeljek, 7.40 - 8.20

Prva pomoč 3. Jera Kralj Učenci spoznajo osnove prve
pomoči

petek, 7. 40 - 8. 20

TEE BALL 3., 4.,
5.

Uroš Rudolf Učenci spoznavajo osnovne
tehnične elemente in pravila igre
tee ball

sreda, 13.50 - 14.35

Šport za zabavo 2.-3. Športni aktiv
(Aljaž
Klevišar)

Šport na zabaven način, sproščeno torek, 15.25 - 16.10

MINI ROKOMET 3. - 5. Neža Bojović Igra z žogo torek, 16.10 - 16.55

Angleška bralna
značka

3. - 5. r Julijana
Kmetič

Branje angleških zgodb, stripov,
besedil.

po dogovoru

Sokolova karate
šola

3. Peter Šircelj osnove karateja, gibanja otrok in
osnove športa

torek, 14.40 - 15.25

Pevska zabava 3. Srđan
Milovanović

sodoben pevski zbor z malce
“miganja”

torek, 13.00 - 13.45



Vidim te, slišim te! 3. Urša Raspet Preko igre, pogovorov in delavnic se
naučiti videti sebe in druge v
okolju, prepoznati in upoštevati
čustva drugih v različnih situacijah.

četrtek, 7.40 - 8.20

Šah 2. - 5. Uroš Rudolf Osnove šahovske igre. torek, 14.40 - 15.25

4. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Orff 2 -
glasbena
inštrumentaln
a igra

4. Tadeja Mraz
Novak Učenci spoznavajo in ustvarjajo

glasbo. učijo se preprostih
instrumentalnih spremljav,
spoznavajo Orffova glasbila in nanje
igrajo.

četrtek, 7.40 - 8.20

TEE BALL 3., 4., 5. Uroš Rudolf Učenci spoznavajo osnovne
tehnične elemente in pravila igre
tee ball

sreda, 13.50 - 14.35

Šport za
zabavo

4.-5. Športni aktiv
(Aljaž
Klevišar)

Šport na zabaven način, sproščeno četrtek, 7.40 – 8.25

Vesela šola 4., 5., 6. Sara Stojan Priprava na tekmovanje iz znanja
Vesele šole

zadnji četrtek v mesecu

14.00 - 14.45

Kvačkarije 4. - 7. Sara Stojan Učenci spoznajo osnove kvačkanja,
se seznanijo, kako slediti
kvačkarskim shemam in izdelajo
izdelek.

sreda, 14.00 - 14.45

MINI
ROKOMET

3. - 5. Neža Bojović Igra z žogo torek, 16.10 - 16.55

Angleška
bralna značka

3. - 5. r Julijana
Kmetič

Branje angleških zgodb, stripov,
besedil.

po dogovoru

Sokolova
karate šola

4. Peter Šircelj osnove karateja, gibanja otrok in
osnove športa

torek, 14.40 - 15.25

Pevska zabava 4. Srđan
Milovanović

sodoben pevski zbor z malce
“miganja”

torek, 13.00 - 13.45



Vidim te,
slišim te!

4. Urša Raspet Preko igre, pogovorov in delavnic se
naučiti videti sebe in druge v
okolju, prepoznati in upoštevati
čustva drugih v različnih situacijah.

četrtek, 7.40 - 8.20

Šah 2. - 5. Uroš Rudolf Osnove šahovske igre. torek, 14.40 - 15.25

5. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Spoznavam
Word, Power
Point in
e-pošto

Nataša Hozjan
Breznjik

učenci bi se seznanili z osnovami
pri uporabi orodij, ki jih potrebujejo
pri svojem šolskem delu

sreda, 13.00 - 13.45

BeatKaBand -
Orffova
skupina

5. Tadeja Mraz
Novak

Učenci spoznavajo in ustvarjajo
glasbo. učijo se igranja v orkestru,
ustvarjajo instrumentalne
premljave, igrajo na Orffova in
druga glasbila.

torek 7.40 - 8.20

TEE BALL 3., 4., 5. Uroš Rudolf Učenci spoznavajo osnovne
tehnične elemente in pravila igre
tee ball

sreda, 13.50 - 14.35

Šport za
zabavo

4.-5. Športni aktiv
(Aljaž
Klevišar)

Šport na zabaven način, sproščeno četrtek, 7.40 – 8.25

Vesela šola 4., 5., 6. Sara Stojan Priprava na tekmovanje iz znanja
Vesele šole

zadnji četrtek v mesecu

14.00 - 14.45

Kvačkarije 4. - 7. Sara Stojan Učenci spoznajo osnove kvačkanja,
se seznanijo, kako slediti
kvačkarskim shemam in izdelajo
izdelek.

sreda, 14.00 - 14.45

MINI
ROKOMET

3. - 5. Neža Bojović Igra z žogo torek, 16.10 - 16.55



Angleška
bralna značka

3. - 5. r Julijana
Kmetič

Branje angleških zgodb, stripov,
besedil.

po dogovoru

Pevska zabava 5. Srđan
Milovanović

sodoben pevski zbor z malce
“miganja”

torek, 13.00 - 13.45

Vidim te,

slišim te! 5. Urša Raspet Preko igre, pogovorov in delavnic se
naučiti videti sebe in druge v
okolju, prepoznati in upoštevati
čustva drugih v različnih situacijah.

četrtek, 7.40 - 8.20

Šah 2. - 5. Uroš Rudolf Osnove šahovske igre. torek, 14.40 - 15.25

6. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Spoznavam
Word, Power
Point in
e-pošto

6. Nataša Hozjan
Breznjik

učenci bi se seznanili z osnovami
pri uporabi orodij, ki jih potrebujejo
pri svojem šolskem delu

 sreda, 13.00 - 13.45

BeatKaBand -
Orffova
skupina

6. Tadeja Mraz
Novak

Učenci spoznavajo in ustvarjajo
glasbo. učijo se igranja v orkestru,
ustvarjajo instrumentalne
premljave, igrajo na Orffova in
druga glasbila.

torek, 7.40 - 8.20

Zabavna
matematika

6. Jožica Šubelj Logika in matematika na drugačen
način ter priprave na tekmovanja

torek, 13.00-13.45

Športna
rekreacija

6.-9. Uroš Rudolf Športne igre (košarka, nogomet,
odbojka) in igre z loparji (namizni
tenis, badminton) - zabavno in
sproščeno

sreda, 14.40 - 15.25

Vesela šola 4., 5., 6. Sara Stojan Priprava na tekmovanje iz znanja
Vesele šole

zadnji četrtek v mesecu

14.00 - 14.45

Kvačkarije 4. - 7. Sara Stojan Učenci spoznajo osnove kvačkanja,
se seznanijo, kako slediti
kvačkarskim shemam in izdelajo
izdelek.

sreda, 14.00 - 14.45



Mladinski
pevski zbor

6. Mirjam
Bojanovič

spoznavanje glasu, odrskega
nastopanja, petje z mikrofonom in
muziciranje ob glasbilih

torek, 13.00 - 14.35

Sodelujemo
pri igrah in
delu

6.-7. Alja Tekalec Socialne veščine za mlade:
Dogovarjaj se s kolegi in oblikuj svoj
prosti čas: Sodelovanje pri igrah in
športu, delo na vrtu in ustvarjalni
projekti v prostorih šole ali
skupnostnega centra Borc (kuhanje,
popravljanje svojih predmetov,
preurejanje prostorov, pohodi in
raziskovanje okolice).

13.00- 14.40

predvidoma četrtki ali petki

7. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Matematika
drugače

7. Jožica Šubelj Logika in matematika na drugačen
način ter priprave na tekmovanja

torek, 7.40 - 8.20

Sodelujemo
pri igrah in
delu

6. in 7. Alja Tekalec Socialne veščine za mlade:
Dogovarjaj se s kolegi in  oblikuj
svoj prosti čas. Sodelovanje pri
igrah in športu, delo na vrtu in
ustvarjalni projekti v prostorih šole
ali skupnostnega centra Borc
(kuhanje, popravljanje svojih
predmetov,  preurejanje prostorov,
pohodi in raziskovanje okolice).

13.00- 14.40

2 šolski uri po pouku,
predvidoma četrtki ali petki

Športna
rekreacija

6.-9. Uroš Rudolf Športne igre (košarka, nogomet,
odbojka) in igre z loparji (namizni
tenis, badminton) - zabavno in
sproščeno

sreda, 14.40 - 15.25



Kvačkarije 4. - 7. Sara Stojan Učenci spoznajo osnove kvačkanja,
se seznanijo, kako slediti
kvačkarskim shemam in izdelajo
izdelek.

sreda, 14.00 - 14.45

Gremo mi po
svoje

7. - 9. Kristina Janc Z učenci bomo obiskovali različne
kulturne prireditve in ustanove -
gledališče, kino, koncerti, razstave,
knjižnice itd. Ogledi bodo za
učence brezplačni.

popoldne po dogovoru

Vesela šola 7. - 9. Boštjan
Potočnik

Priprava na tekmovanje iz Vesele
šole.

Na daljavo, pred tekmovanjem po
dogovoru v šoli.

Mladinski
pevski zbor

7. Mirjam
Bojanovič

spoznavanje glasu, odrskega
nastopanja, petje z mikrofonom in
muziciranje ob glasbilih

torek, 13.00 - 14.35

Leseni izdelki 7. - 9. Damijan
Lenče

Izdelava različnih izdelkov iz lesa po
idejah učencev

torek, 14. - 15.30

Predsodki,
spoštovanje
drugačnosti,
strpnost

7.-9. Dejan Sibinčić Zavedanje o nagnjenosti k skupini,
ki temelji na različnih
značilnostih.Analiza različnih oblik
diskriminacije in preučevanje, kako
se pojavijo, in kakšne so posledice.

Delavnice

ponedeljek, 13.-14.35

Konflikti in
reševanje
konfliktov -
delavnice

7.-9. Dejan Sibinčić Uvod v različne sloge odzivanja v
konfliktnih situacijah, in
prepoznavanje, kateri slog je
zaželen in ki ni. Pozorno poslušanje
in hitra analiza konfliktnih razmer.
Veščine pogajanj.

torek, 13.-14.35

8. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Športna
rekreacija

6.-9. Uroš Rudolf Športne igre (košarka, nogomet,
odbojka) in igre z loparji (namizni
tenis, badminton) - zabavno in
sproščeno

sreda, 14.40 - 15.25

Gremo mi po
svoje

7. - 9. Kristina Janc Z učenci bomo obiskovali različne
kulturne prireditve in ustanove -
gledališče, kino, koncerti, razstave,

popoldne po dogovoru



knjižnice itd. Ogledi bodo za
učence brezplačni.

Vesela šola 7. - 9. Boštjan
Potočnik

Priprava na tekmovanje iz Vesele
šole.

Na daljavo, pred tekmovanjem
po dogovoru v šoli.

Mladinski
pevski zbor

8. Mirjam
Bojanovič

spoznavanje glasu, odrskega
nastopanja, petje z mikrofonom in
muziciranje ob glasbilih

torek, 13.00 - 14.35

Leseni izdelki 7. - 9. Damijan
Lenče

Izdelava različnih izdelkov iz lesa po
idejah učencev.

torek, 14. - 15.30

Predsodki,
spoštovanje
drugačnosti,
strpnost

7.-9. Dejan Sibinčić Zavedanje o nagnjenosti k skupini,
ki temelji na različnih značilnostih.
Analiza različnih oblik diskriminacije
in preučevanje, kako se pojavijo, in
kakšne so posledice.

Delavnice

ponedeljek, 13.-14.35

Konflikti in
reševanje
konfliktov -
delavnice

7.-9. Dejan Sibinčić Uvod v različne sloge odzivanja v
konfliktnih situacijah, in
prepoznavanje, kateri slog je
zaželen in ki ni. Pozorno poslušanje
in hitra analiza konfliktnih razmer.
Veščine pogajanj.

torek, 13.-14.35

9. razred

INTERESNA
DEJAVNOST

razred IZVAJALEC KRATEK OPIS DEJAVNOSTI TERMIN

Športna
rekreacija

6.-9. Uroš Rudolf Športne igre (košarka, nogomet,
odbojka) in igre z loparji (namizni
tenis, badminton) - zabavno in
sproščeno

sreda, 14.40 - 15.25

Gremo mi po
svoje

7. - 9. Kristina Janc Z učenci bomo obiskovali različne
kulturne prireditve in ustanove -
gledališče, kino, koncerti, razstave,
knjižnice itd. Ogledi bodo za
učence brezplačni.

popoldne po dogovoru

Vesela šola 7. - 9. Boštjan
Potočnik

Priprava na tekmovanje iz Vesele
šole.

Na daljavo, pred tekmovanjem
po dogovoru v šoli.

Mladinski
pevski zbor

9. Mirjam
Bojanovič

spoznavanje glasu, odrskega
nastopanja, petje z mikrofonom in
muziciranje ob glasbilih

torek, 13.00 - 14.35



Leseni izdelki 7. - 9. Damijan
Lenče

Izdelava različnih izdelkov iz lesa po
idejah učencev.

torek, 14. - 15.30

Predsodki,
spoštovanje
drugačnosti,
strpnost

7.-9. Dejan Sibinčić Zavedanje o nagnjenosti k skupini,
ki temelji na različnih značilnostih.
Analiza različnih oblik diskriminacije
in preučevanje, kako se pojavijo, in
kakšne so posledice.

Delavnice

ponedeljek, 13.-14.35

Konflikti in
reševanje
konfliktov -
delavnice

7.-9. Dejan Sibinčić Uvod v različne sloge odzivanja v
konfliktnih situacijah, in
prepoznavanje, kateri slog je
zaželen in ki ni. Pozorno poslušanje
in hitra analiza konfliktnih razmer.
Veščine pogajanj.

torek, 13.-14.35


