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BRALNE URICE za učence 2. razreda  

Mentorica: Mojca Vrhunc 

Bralne urice za otroke 2. razreda bom izvajala enkrat tedensko v času predure.  
 
Učencem bom pripovedovala in brala (brali bodo tudi oni) različne vrste pravljic, 
zgodbic, ugank, pesmic; primernih njihovi starosti. Vsebine bodo doživljali preko 
različnih medijev (avdio in video). Skozi branje, pripovedovanje in poslušanje se 
bodo izboljšale njihove bralne in komunikacijske sposobnosti, bogatila se bo 
njihova domišljija in besedni zaklad.  
 

Predviden termin: petek, 7.30 v knjižnici 

Naše prvo srečanje bo 6. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

 

BLOKFLAVTA  2. – 5. razred  

Mentorica: Geli Mohorič  

 
 
Blokflavta je prisrčen inštrument saj nima veliko tonov, pa tudi 

postavitev lukenj je takšna, da samo sledimo logičnemu zaporedju in 

že zaigramo prve melodije. Nekatere blokflavte so narejene iz več 

različnih materialov, pri čemer je lahko ustnik narejen iz plastike, 

resonančna cev pa iz lesa. Kombinacij je kar veliko in izbira blokflavte 

je odvisna od želje in finančne zmogljivosti vsakega posameznika. 

Vsekakor so bolj kvalitetne lesene blokflavte.  

 
In kako postati dober »blokflavtist«?  

 
Igranja instrumenta se lahko naučimo, če poznamo note in veliko vadimo. 
Pri naši uri blokflavte si najprej »ogrejemo prste« s preigravanjem enostavnih not, 
ponovimo  najljubše usvojene skladbe, nato pa se lotimo kakšne nove skladbe. 
Naš repertoar je zelo bogat. 
 
Običajno »blokflavte« spremljajo naš pevski zbor in sodelujejo z Orffovo skupino. 
Te zanima? 
 
 
Predviden termin: ponedeljek, 7.30 v učilnici P – 413 

Naše prvo srečanje bo 2. 10. 2017. 



CICIURICE  

Mentorica: Danila Grebenc Brezočnik 

CICIURICE so namenjene učencem 1.r POŠ Notranje Gorice. Na tedenskih 

srečanjih bomo spoznavali sebe, drug drugega in našo šolo preko gibalnih, 

ustvarjalnih in družabnih iger. 

Kaj bomo delali? 

- Gibalne igre 

- Ples 

- Ustvarjanje preprostih izdelkov iz papirja, gline, das mase…. 

- Razstava izdelkov 

Poleg zgoraj naštetega pa nas bodo zaposlovale še razne miselne in družabne 

igre, pravljice… 

 

Predviden termin: ponedeljek, 7.30 v učilnici P – 407 

Naše prvo srečanje bo 2. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE  1. razred  

Mentorica: Geli Mohorič 

 

 
 
Vabim te, da se mi pridružiš na krožku računalniškega opismenjevanja. 
Pogledali in raziskali bomo zgradbo in delovanje računalnika. Na srečanjih se 
bomo najprej naučili urejati in oblikovati besedilo z urejevalnikom besedila ter 
igrali preproste didaktične igre, s pomočjo katerih bomo še dodatno spoznali delo 
z miško in tipkovnico, spoznavali program Logo, Art Rage, Pivot, ter Animagic 
Gif.  
 
 
Predviden termin: petek, 12.15 v računalniški učilnici 

Naše prvo srečanje bo 6. 10. 2017. 

 



KLEKLJANJE  2. – 5. razred  

Mentorica: Geli Mohorič 

 
Želite prepletati tanke niti v različnih tehnikah?  
 
Potem je klekljanje prava odločitev za vse tiste, ki si 
želijo spoznati osnov klekljanja, se preizkusiti v 
izdelovanju slepega risa, širokega risa, polpremetov, 
ribic….. 
 
Predznanje klekljanja ni potrebno. Poleg klekljev, na 

katere je navit sukanec, potrebujemo pri klekljanju  še blazino (bula), položeno v 
košaro, na katero je z bucikami pripet vzorec ali papirc. Pri delu se uporablja tudi 
majhna kvačka. Nekaj kompletov osnovnega pribora imamo tudi v šoli in si ga 
učenci lahko izposodijo. 
 
Pri krožku bomo izdelovali vzorce iz različnih barvnih sukancev: balonček, miško, 
kamelo, kužka, pando…. 
 
Klekljani vzorci in čipke naših klekljarjev bodo krasili jedilnico in hodnik šole. 
 

Predvideni termin: sreda, 7.30 v učilnici P - 414 

Naše prvo srečanje bo 4. 10. 2017. 

 

 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR   1. – 5. razred  

Mentorica: Alenka Pirnat 

 

Z učenkami in učenci OPZ POŠ Notranje Gorice se bomo v letošnjem šolskem 

letu 2017/18 srečevali ob torkih in četrtkih na preduri. Vaje bodo potekale v 

telovadnici šole. Ugotovili smo, da malo telovadbe pred pričetkom upevanja 

ugodno vpliva na naše telo in glasilke. Kaj šele, ko glasovi zazvenijo. 

Telovadnica ima tudi dobro akustiko.  Vaje bodo namenjene prav vsem, ki imajo 

veselje do petja. Kot vsa leta do sedaj, želimo tudi v tem šolskem letu nastopiti 

na reviji pevskih zborov. Še prej  bomo sodelovali na Županovem bazarju, 

kasneje pa na prireditvi Stopimo skupaj. Pa še kje. Da bo zbor lepo zazvenel, 

bodo poskrbeli tudi učenci in učenke, ki igrajo na flavte in orffove instrumente, s 

katerimi smo do sedaj pod vodstvom mentoric lepo sodelovali. 

 

Predvideni termin: torek in četrtek, 7.30 v telovadnici 

Naše prvo srečanje bo 5. 9. 2017. 

 



 

 

 

 

 

         DRAMSKI KROŽEK »DRAMČKI«        5. razred 

   Mentorica: Urška Bačar 

 

Ali radi nastopate? 

Se radi vživljate v različne pravljične in malo manj pravljične junake? 

Bi radi premagali strah pred nastopanjem? 

Vabljeni v dramski krožek »Dramčkov«!  

Preizkusili se boste lahko v različnih vlogah.  

Ob raznih igrah se bomo sproščali in premagovali strah pred nastopanjem. Učili 

se bomo razločno in glasno izgovarjati. Pridobivali bomo osnovne odrske korake. 

Drug drugemu bomo znali še bolj prisluhniti, mu slediti, ga razumeti, ga spremljati 

… 

Morda bomo skupaj izbrali dramsko besedilo in ga poskušali na odru oživeti in 

odigrati. Za odrske igre željno publiko, seveda!  

 

      Predviden termin: petek, 7.30 v telovadnici 

              Naše prvo srečanje bo 6. 10. 2017. 

 

 

 

 

GIBALNE URICE ZA NAŠE NAJMLAJŠE    1. in 2. razred 

Mentorica: Klara Ramljak 

 

Otroke vabim na živahno petkovo urico, ki bo polna gibanja, zabave in poskočnih 

ritmov.  

Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega 

sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti 

veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in 

samozavest. 

Otroci bodo spoznavali različne športe, plesali in se ustvarjalno gibali na vse 

možne načine. Cilj je sprostitev po napornem tednu 😊. 

 

Predvideni termin: petek, 12.15 v telovadnici 

Naše prvo srečanje bo 6. 10. 2017. 



                   

                                     5.razred 

 
Mentorica: Vaniya Manevski 
 
Želiš spoznati pravega sebe ter začutiti svojo 
moč, zgraditi velike sanje in vizije, ki te bodo 
navdihovale, odkriti skrivnosti dobrih odnosov, se naučiti najbolj naprednih 
sprostilnih tehnik… stopiti izven začrtanih okvirjev in postati unikaten 
samozavesten SUPERMULC, ki z nasmehom stopa v nov dan?  
 
Na zabaven način bomo (preko socialnih iger, ustvarjanja, gibanja, sproščanja…) 
spoznali delovanje svojega telesa, mišljenja in čustvovanja ter razvijali pozitivno 
razmišljanje, domišljijo, hvaležnost, sočutje, vizualizacijo in velikopotezno 
mišljenje. 
 

 
Veselim se našega druženja in opazovanja,  

kako boste zažareli v svoji čudoviti edinstvenosti . 
 

 
 
 Predviden termin: torek, 7.30 v učilnici P - 412 
 
Naše prvo srečanje bo 3. 10. 2017. 
 

 

ŠAHOVSKI KROŽEK - 1. do 5. razred 

Mentor: Anton Praznik, mojster FIDE 
 

Ali želite, da bi si Vaš otrok razvijal logično mišljenje? Da bi si razvijal sposobnost 

abstraktnega mišljenja pri reševanju kritičnih situacij? 

Raziskave v svetu so pokazale, da je bil učni uspeh otrok, ki so se ukvarjali s šahom, v 

povprečju za 20 - 30% boljši od tistih, ki se s šahom niso ukvarjali. 

OŠ Brezovica vabi vse zainteresirane k vpisu v šahovski krožek. Poleg krožka bo na šoli 

v šolskem letu 2015/16 organiziranih 8 turnirjev v šahu, na katerih bodo učenci preverjali 

svoje na krožku pridobljeno šahovsko znanje. 

Participacija staršev za učenca za vsak turnir znaša 5,00 EUR, iz česar se pokrijejo 

stroški organizacije turnirja. Vsak udeleženec prejme malico, naj-boljši prejmejo medalje, 

diplome in praktične nagrade, v skupni razvrstitvi pa pokale. Vsak turnir šteje za 

prvenstvo šole in se prijavi na Šahovsko zvezo Slovenije za rating, s čimer postanejo vsi 

šahisti rangirani na lestvici ŠZS.   

Če se je vaš otrok odločil za šahovski krožek, vas prosimo, da na hrbtno stran prijavnice 

zapišete svoje kontaktne podatke, da bo lahko mentor direktno sodeloval z vami. Hvala 

za zaupanje. 

 

Predviden termin: sreda, 7.30 v učilnici P - 410 

Prvo srečanje bo 4. 10. 2017. 



Sukarji; Orffova skupina na POŠ Notranje Gorice          3. – 5. razred  

Mentorica: Bojana Svete 

 

Želite natančneje spoznati ritmična in melodična glasbila ter nanje zaigrati 

otroške ljudske in umetne pesmi?  

Pridružite se Sukarjem – Orffovi skupini na POŠ Notranje Gorice. Naučili se 

bomo različne pesmi in z njimi nastopili na prireditvah na šoli, v Domu krajanov, v 

Centru starejših v Notranjih Goricah, na državnem srečanju Orffovih skupin, v 

Brezovi dvorani...  

Morda boste spoznali in uporabili tudi druga manj znana glasbila.  

Ali pa kar vedra.  

 

Predvideni termin: ponedeljek, 7.30 v telovadnici 

Naše prvo srečanje bo 2. 10. 2017. 
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Prijavnica na interesno dejavnost; 1. - 5. razred 

Spoštovani učenci in starši! 

V brošuri na spletni strani šole so zbrane interesne dejavnosti, ki jih bomo ponudili v letošnjem šolskem letu. 

Izbira je pestra, vendar vas naprošamo, da izbirate premišljeno in seveda upoštevate otrokove želje. Bodite 

pozorni tudi na morebitno (terminsko) prekrivanje izbranih dejavnosti. 

Namen interesnih dejavnosti je razbremeniti učence šolskega dela in jim preko drugačnih dejavnosti približati 

cilje pouka. Priporočamo, da otrok obiskuje največ dve. 

Če bo na dejavnosti vpisano premalo učencev, jih ne bomo izvajali. 
odreži 

Prijavnico oddaj razredniku/razredničarki, najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2017. 

_____________________________, učenec/ka ______ razreda bo obiskoval/a naslednje dejavnosti: 

a) _________________________________________________ 

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________ 

Notranje Gorice, september 2017                       Podpis staršev ali skrbnikov:  ___________________________ 
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