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Nogomet 1. razred Milan Petrović 

2. in 3. razred Milan Petrović 

Na svojih srečanjih bomo skozi različne igre in vaje razvijali vse motorične sposobnosti in 

osvajali osnovne nogometne prvine. Naš cilj je razviti veselje do gibanja, igre in športa 

nasploh. 

 

 

  Cici pevski zbor 

Otroški pevski zbor 
1. razred Ana Rozman  

2. in 3. razred Damjana Kinkela 

4. in 5. razred Damjana Kinkela 

Rad poješ, igraš, plešeš? Rad nastopaš? Vabim te na pevske vaje Cici in otroškega pevskega 

zbora. Prvošolci bomo vadili posebej, drugo- in tretješolci ter četrto- in petošolci pa v ločenih 

skupinah. Enkrat tedensko se bomo igrali, peli, poslušali, gibali in se zabavali ob glasbi. Nastopali 

bomo na šolskih prireditvah in priložnostnih nastopih. Pevski zbori naše šole so vključeni v 

projekt Pevska značka. Pevci, ki več let prepevajo v pevskem zboru, prejmejo Šuligojevo pevsko 

značko: bronasto (za tri leta petja), srebrno (za šest let petja) ali zlato (za devet let petja). Petje 

je veselje in sprostitev. Glasba nas bogati, razvija in povezuje. 

Glasba je zakon! Se vidimo na pevskih vajah! 

 

 

Pika Nai – Ko bom velik, bom … 2. razred Tina Tomšič 

Otroci bodo poslušali zanimive zgodbe, ustvarjali izdelke in skozi igro spoznavali različne poklice. 

Na takšen način bodo širili svoj besedni zaklad in splošno znanje ter kakovostno preživljali prosti 

čas. 
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Pleši, gibaj in uživaj 
  2. in 3. razred   Janja Raspor 

Glavni namen plesne dejavnosti za učence je doživljati ples kot nekaj prijetnega in 

sproščujočega. Preko plesnih iger, izzivov, koreografij in vaj bodo mladi plesalci razvijali 

domišljijo, ustvarjalnost, izvirnost in koordinacijo, povezovali bodo ritem in melodijo ter krepili 

samozavest. Dajmo, GIBAJMO IN UŽIVAJMO V PLESU IN GLASBI! 

 
 

Žogica Skokica 2. in 3. razred Vesna Boštjančič 

Dejavnost Žogica Skokica vključuje osnovno motoriko z žogo, ki v osnovi predstavlja temelj 

večini športnih iger z žogo. Na vadbenih urah bodo učenci preko igre spoznavali in utrjevali 

vodenje, podajanje in lovljenje žoge, razvijali natančnost s pomočjo raznovrstnih žog in drugih 

pripomočkov, osvajali raznovrstne motorične naloge in posledično razvijali motorične 

sposobnosti, spoznali različne igre z žogo, krepili osebnostne lastnosti in sodelovanje ter osvajali 

naloge, ki bodo na koncu sklopa prinesle nagrado. 

HOP HOP HOP – ŽOGICA je zaključni pozdrav, ki nas bo spremljali skozi celo leto. 

 
 

Računalniški krožek 3. razred Učitelji računalništva 

Pri računalniškem krožku bomo pobliže spoznali računalnik. Naučili se bomo ustvariti mapo in 

vanjo shraniti svoje izdelke (npr. vabilo na rojstni dan), izbrisati mapo, jo preimenovati. 

Učili se bomo napisati elektronsko sporočilo in ga poslati. Poučili se bomo o nevarnostih, ki 

prežijo na spletu, in kako se jim izogniti. 

 
 

Med dvema ognjema 4. in 5. razred Erika Čuš 

Učenci bodo utrjevali elementarno igro med dvema ognjema. Glavni del vadbene igre je namenjen 

pridobivanju, utrjevanju in nadgrajevanju gibalnih spretnosti, razvoju gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti, razvijanju sodelovanja v skupini, vztrajnosti in spoštovanju dogovorjenih pravil. 

Vadba bo dinamična, s čimer bomo prispevali, da pri učencu vzbudi zadovoljstvo do same igre. 
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Predstava je zabava 4.–6. razred Petra Sedmak Strle 

Otroci uživajo na odrskih deskah, pa če jih kdo gleda ali ne, saj znajo čutiti njihovo čarobnost. Radi 

se skrijejo za maske in pretvarjajo, da so kdo drug. Učencem v tem šolskem letu nudimo možnost, 

da sooblikujejo dramsko skupino Predstava je zabava. Gre za prijetno prostočasno dejavnost, ki 

spodbuja aktivnost in ustvarjalnost otroka. Učenci bodo v igranju vlog našli predvsem zabavo in 

sprostitev. Gledališka dejavnost pa odpira vrata tudi v svet nastopanja pred občinstvom. Otroci se 

seznanijo z raznolikimi gledališkimi izrazi, osvojijo osnovne spretnosti gledališke igre, organizirajo 

uprizoritev dramskega besedila … Učenci, ki želijo pri izražanju svoje kreativnosti kombinirati 

umetnost, igro ter gibanje, se bodo z veseljem udeležili interesne dejavnosti Predstava je zabava. 

Občinstvu se bodo predstavili na šolskih prireditvah, kar bo za nadobudne ljubitelje gledališča 

vsekakor neprecenljiva izkušnja. 

 

 

 

Potep po Rusiji 4.–9. razred Meta Frank 

Ruski jezik bomo spoznavali s potepanjem po največji državi sveta. Poleg Moskve in Sankt-

Peterburga bomo spoznali Zlati obroč Rusije. Daljši postanek si bomo privoščili v Rostovu Velikem, 

Suzdalu in Valdimirju. Odpravili se bomo v Sibirijo in na najgloblje sladkovodno jezero na svetu. Med 

zanimivim popotovanjem bomo širili besedni zaklad, urili komunikacijske veščine (orientacija v 

mestu, pozdravi, predstavljanje, zastavljanje vprašanj), peli, pili ruski čaj, si v ruski slikarski tehniki 

»hohloma« izdelali podstavek za čajno skodelico ter poskušali spoznati vsaj delček ruske duše. 

Sodelovali bomo v ruskem bralnem projektu za osnovnošolce in obeležili Puškinov rojstni dan 

(mogoče celo v Ljubljani). 

 

 

Šolski plesni festival 4.–6. razred Matevž Sakelšek 

7.–9. razred Matevž Sakelšek 

Na plesnih urah bodo mladi plesalci in plesalke preko povezovanja ritma in melodije razvijali 

domišljijo, ustvarjalnost in izvirnost, razvijali koordinacijo, oblikovali pozitivne odnose med 

plesalci, izpopolnjevali svoje znanje modernih plesnih zvrsti, kot so hip hop, pop in latino, 

medtem ko bodo samozavest krepili na plesnih nastopih in tekmovanjih. Ples NI SAMO GIBANJE, 

ampak JE TUDI UŽIVANJE! 

 
 

Kmetijski krožek 4. in 5. razred Martina Petek Gojak 

6. razred Martina Petek Gojak 

Večino časa bomo preživeli na šolskem vrtu, kjer bomo spoznavali in opravljali različna vrtnarska 

dela, vezana na letni čas, pripravljali shranke za ozimnico in spoznavali domače živali. V zimskih 

mesecih se bomo preizkusili v kuhanju in peki. Če bodo razmere dopuščale, bomo med letom 

večkrat pripravili šolsko tržnico in obiskali kakšno kmetijo. 
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Mladinski pevski zbor 6.–9. razred Damjana Kinkela 

Imaš posluh? Rad poješ, igraš, plešeš? Rad nastopaš? Vabim te na pevske vaje mladinskega 

pevskega zbora. Nastopali bomo na šolskih prireditvah in priložnostnih nastopih. Udeležili se 

bomo regijskega Zborovskega BUM-a, ki ga že nestrpno pričakujemo. Če bomo res pridni, se 

nam obeta še kakšno presenečenje. Pevski zbori naše šole so vključeni v projekt Pevska značka. 

Pevci, ki več let prepevajo v pevskem zboru, prejmejo Šuligojevo pevsko značko: bronasto (za 

tri leta petja), srebrno (za šest let petja) ali zlato (za devet let petja). 

Petje je veselje in sprostitev. Glasba nas bogati, razvija in povezuje. Glasba je zakon! Se 

vidimo na pevskih vajah! 

 
 

Literarno-novinarski krožek 6.–9. razred Mateja Šepić 

Literarno-novinarski krožek je namenjen tistim učencem, ki radi berejo in pišejo tako literarna kot 

neliterarna besedila. Učenci bi sodelovali na literarnih natečajih, objavljali besedila na šolski spletni 

strani in urejali književna besedila za šolsko glasilo Brinje. Če bo mogoče, bi poskusili oblikovati 

spletni časopis skupaj z učenci, ki bodo obiskovali izbirni predmet urejanje besedil.  

 

Prva pomoč 7.–9. razred Suzi Avsec 

Pri tej interesni dejavnosti se učenci seznanijo z zgodovino, poslanstvom in dejavnostmi 

organizacije Rdeči križ. Spoznajo načine oskrbe različnih poškodb (zlomov, zvinov, opeklin, 

ozeblin, omrzlin …), nenadnih naglih obolenj (epileptični napad, padec sladkorja v krvi, 

možganska kap, srčni infarkt, astmatični napad …), zastrupitev z različnimi snovmi (alkoholom, 

živalskimi strupi, kislinami, bazami, prepovedanimi drogami). Usposobijo se za izvajanje 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Učenci razvijajo zmožnost 

medsebojnega sodelovanja in zmanjšujejo predsodke ter strah do nudenja pomoči osebam, ki jo 

potrebujejo. Osvojeno znanje v okviru različnih dejavnosti prenašajo tudi na mlajše učence. Del 

ur poteka v sodelovanju z zunanjimi strokovnim sodelavci. V marcu se šolska ekipa prve pomoči 

udeleži tekmovanja v preverjanju usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči. 

 

Dramski krožek 7.–9. razred Mateja Šepić 

Dramski krožek je namenjen tistim učencem, ki jih veseli nastopanje na odru, uprizarjanje 

dramskih del in želijo pri sebi razvijati izražanje z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v 

odrskem prostoru. Načrtujemo uprizoritev vsaj enega dramskega dela, če nam bodo epidemiološke 

razmere to dopuščale. Če to ne bo mogoče, bomo pripravili radijsko igro in še kakšno točko za obe 

šolski prireditvi. 
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Nogomet – dekleta 7.–9. razred Matevž Sakelšek 

 

 
 

Gibanje 6.–9. razred 
  Erika Čuš  

Gibanje v novem razširjenem programu je namenjeno in dostopno vsem učencem 6.–9. razreda. 

Z različnimi športnimi dejavnostmi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni 

razvoj ter ob tem poskrbimo za dobro počutje. S pomočjo športa in gibalnih aktivnosti učencem 

omogočimo umirjanje in sprostitev po umskem ali telesnem naporu. Športi, s katerimi se boste 

učenci srečali, so: košarka, nogomet, med dvema ognjema, namizni tenis, hoja po vrvi, hoja s 

hoduljami, igre s kolebnicami, badminton … 
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Poleg opisanih dejavnosti se bodo učenci lahko vključili tudi v druge dejavnosti, ki 

se bodo tekom šolskega leta izvajale občasno ali v strjeni obliki. 
 

 

 

Ime dejavnosti 
 

Razred 
 

Mentor/mentorica 

Glasbena olimpijada 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred Damjana Kinkela 

Matematični krožek 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred učiteljice matematike 

Planinci 
Dejavnost ob sobotah 

2.–9. razred Nevica Iskra 
Martina Petek Gojak 

Repeat to compete 
Priprave na tekmovanja 

7.–9. razred Mateja Maslo 
Mojca Podboj 

Kolesarski izpit 5. razred Klaudia Turković 
Mirjana Tomažič 

Naravoslovje za vedoželjne 
Priprave na tekmovanja 

6.–9. razred učitelj naravoslovja 

 

Kettejeva bralna značka 1.–9. razred učiteljice razrednega 
pouka, učiteljice 
slovenščine in 
knjižničarka 

Angleška bralna značka 4.–9. razred učiteljice angleščine 

Vesela šola 
Priprave na tekmovanje 

4.–6. razred 
7.–9. razred 

Metka Šestan  
Dragica Š. Maljavac 

Brinje – šolsko glasilo 6.–9. razred Mateja Šepić 
Dragica Š. Maljavac 

Krpan 
Športni program 

4.–6. razred učiteljice razrednega 
pouka in učitelji športa 

Zlati sonček 
Športni program 

1.–3. razred Marjana Rozman 
Tina Tomšič 

Šolski šport 
Priprave na tekmovanja 

5.–9. razred učitelji športa 

 


