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Spoštovani starši, spoštovani učenci!

Za osnovnošolce je verjetno šola ena od glavnih tem pogovorov v
družini. Tudi med starši in strokovnjaki je tako. Pogledi so različni.
Nekateri so mnenja, da šola preveč obremenjuje otroke, drugi, da jih
premalo nauči, tretji, da ne vzgaja, četrti, da je slovenska šola dobra
in daje učencem dobre podlage za nadaljnjo življenjsko pot.
Moje mnenje je, da smo šola predvsem ljudje, ki skupaj oblikujemo
dejavnosti in program. Standardi znanja in učni cilji so predpisani in
obvezni. To velja za vse. Do kod bo posameznik na tej poti do cilja
prišel, je odvisno predvsem od tega, kakšen zgled smo odrasli
otroku, kakšna so naša pričakovanja in kako ga znamo navdušiti, da v
sebi odkrije tiste potenciale, ki jih je prinesel z rojstvom na svet in so
mu bili dani že ob spočetju.
Obvezni predmeti so določeni z učnim načrtom. V šoli pa
omogočamo, da si del svojega programa učenec oblikuje sam.
Omogoča nam ga razširjeni program. Naša šola je že drugo leto v
poskusu Razširjeni program, ki ga na podlagi sklepa ministra vodi in
koordinira Zavod za šolstvo RS.
Poskus naj bi omogočil učencem več gibanja in več možnosti pri
sooblikovanju dejavnosti, ki so jim blizu in jih počnejo z veseljem.

Del razširjenega programa ostaja področje gibanja, ki smo ga v
podobni obliki poznali že v projektu Zdrav življenjski slog. Omogoča
učenje jezikov kot del obveznega programa. Neobvezni izbirni
predmeti se bolj sistematično vključujejo v dejavnost šole in se po
novem poimenujejo po vsebinah in področjih. Podaljšano bivanje je
del razširjenega programa. Poimenovano je malo drugače, a otroci
naj bi imeli vse do sedaj poznane možnosti tako za učenje kot za igro
in ustvarjanje. Ostajajo tudi interesne dejavnosti, ki se kot vse ostale
dejavnosti izvajajo na podlagi prijav. Prav k prijavam v te dejavnosti
vas vabimo s publikacijo, ki jo imate sedaj v rokah. Učitelji vas
seznanjajo z vsebinami dejavnosti, ki jih ponujajo, in kateri starosti
so primerne. Učenci se s pomočjo staršev odločajo, kam se bodo
vključili, na podlagi interesa, sposobnosti ali zaradi druženja z
vrstniki. Vabimo vas k prijavam na priloženih prijavnicah. Dejavnost
se bo izvajala, če bo prijavljenih toliko učencev, da bomo lahko
oblikovali skupine.
Bogomir Furlan
ravnatelj

zloženko pripravila
Nataša Prinčič
pomočnica ravnatelja
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PLESNO GLEDALIŠČE V MALEM
za učence od 1. do 5. razreda POŠ Bukovica
Plesno gledališče v malem je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Namen plesnega
gledališča v malem je učence navdušiti nad gledališčem, plesom in lutkami. Z učenci se
bomo sprehodili v čarobni svet malega gledališča in zaodrja. Spoznavali bomo vse elemente
plesnega gledališča: plesne koreografije, odrski prostor, scenografijo, igralske vloge in
lutkovni svet. Učenci bodo pri plesnem gledališču razvijali ročne spretnosti, ustvarjalnost,
domišljijo, plesno koreografijo, poustvarjali bodo pravljični svet in se identificirali s knjižnimi
osebami.

Mentorica: Nika Kodrič

PEVSKI ZBOR
za učence od 1. do 9. razreda

Prepevati, ustvarjati z glasbo pomeni biti aktiven, ustvarjalen, pogumen, družiti se,
nastopati, pomeni povezovati nevidne nitke, ki so razpredene v vsakem človeku in
okoli njega. Glasba in s tem tudi petje je poseben jezik, ki te nitke s prefinjenimi
dotiki vzvalovi, prebudijo se sile ter občutki, ki jih z besedami težko opišemo.
Vabljeni vsi učenci od prvega do devetega
razreda v svet glasbe in petja.

Zborovodkinja: Nataša Domazet
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MLADI ZGODOVINARJI
za učence od 6. do 9. razreda
Kako vemo o preteklosti vse, kar vemo? Ali so bili dogodki, osebe, predmeti res takšni, kot
si mislimo? Zakaj moramo ohraniti spomin na to, kar se je zgodilo? Se iz zgodovine res kaj
lahko naučimo? Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo dobili pri krožku zgodovine. Pri
krožku bomo spoznavali življenje naših prednikov v našem domačem okolju pa tudi širše.
Mladi zgodovinarji smo zelo radovedni, zato bomo raziskovali, brali, pa tudi kaj napisali. Ne
bomo pozabili na naravno in kulturno dediščino našega kraja.
Mentorica: Anka Lipicer

USTVARJALNICA
za učence 4. razreda OŠ Renče

Si učenec 4. razreda? Se veseliš izzivov?
Ustvarjalnica je namenjena vsem, ki radi ustvarjajo, želijo uriti ročne spretnosti,
imajo ideje …

Mentorica: Nadja Bagon
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NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA
za učence 6. in 7. razreda

Krožek je namenjen učencem od 6. do
7. razreda, ki jih zanima naravoslovje
in s tem povezano raziskovanje,
izvajanje
poskusov,
reševanje
problemov … Izvajali bomo poskuse in
reševali naloge kot pripravo na
tekmovanje
iz
naravoslovja
»Kresnička«.
Mentorica: Alma Gregorič

PRAVLJIČNI VRTILJAK
za učence 1. in 2.. razreda

Pozdravljene princeske, čarovniki, žaboni,
zmajčki ter vsi, ki uživate v pravljicah. Če ob
ilustracijah radi poslušate pravljice, vas
vabim, da se mi pridružite na potovanju v
svet domišljije. Izbor pravljic ne bo samo
zabaven, ampak tudi poučen, saj se pravljice
mnogokrat končajo s kakšnim naukom. Po
poslušanju in pogovoru o vsebini pravljice bo
sledila pravljična delavnica, v kateri bomo
likovno, plesno ali glasbeno ustvarjali.
Mentorica: Tanja Stanič
VRT
za učence od 4. do 6. razreda OŠ
Renče

Vse učence od 4. do 6. razreda
vabim, da se nam pridružite pri
ustvarjanju na našem vrt. Delo
ne bo potekalo izključno na
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vrtu. Med letom bomo tudi kuhali, pekli, ustvarjali izdelke za okrasitev našega
vrta. S pomočjo računalnika bomo izdelali knjigo zelišč s praktičnimi nasveti, kako
zelenjavo in zelišča uporabiti.
Za bolj drzne: izdelava računalniške aplikacije našega vrta.
Delo bo potekalo skozi vse šolsko leto v strnjeni obliki z različnimi dejavnostmi.
NAUČIMO SE ŽIVETI Z NARAVO.
Mentorici: Adrijana Likar in Ines Leban

ATLETIKA
za učence od 1. do 5. razreda

Se želiš preizkusiti v kraljici športov?
Potem se pridruži uri atletike, kjer bomo na igriv način spoznali atletiko in njene
discipline. Pridobili bomo na gibalnih
sposobnostih, krepitvi samozavesti in
spodbujanju poguma. Počasi po korakih se
bomo bolj zavedali svojega telesa,
orientacije v prostoru in svojih zmožnosti
gibanja.

KAJ POČNEMO?
 Ogrevanje preko tekalnih, elementranih in štafetnih iger
 Atletski in gimnastični poligoni
 Spoznavanje elementov atletske abecede, kot na primer skipping,
striženje, hopsanje, križni korak ...
 Izvedba določenih usmerjenih vsebin, kot na primer: preval, skok čez
kozo, levji skok, hoja po gredi ...
 Vaje atletskih disciplin: teki, skoki, meti
 Aktivnosti na prostem (rolanje, pohod ...)
Program bazira na osnovah in čisti rekreaciji in aktivnem druženju.
Mentorica: Tjaša Paternost
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REKREATIVNI ODMOR
za učence od 6. do 9. razreda

Kdaj: ob ponedeljkih in četrtkih med glavnim odmorom
Kje: v veliki in mali telovadnici v Renčah, po potrebi na kotalkališču
Vsebina: Za učence bova pripravila različne športne dejavnosti, ki se jih bodo po
lastni želji udeležli (košarka, nogomet, odbojka, hokej v dvorani, namizni tenis,
badmintom in uporaba še
kakšnih drugih rekvizitov).
Mentorja: Samo Nanut in
Goran Sivec

ŠPORTNE URICE
za učence od 1. do 9. razreda

Športne urice se bodo izvajale v času razširjenega programa podaljšanega bivanja
za vse že vpisane učence od 1 do 5. razreda ter učence od 6. do 9. razreda, ki se
boste vpisali na spodnjo
prijavnico.
Cilj športnih uric je z gibanjem
izboljšati gibalno učinkovitost ter
prispevati k dobremu počutju in
sprostitvi otrok.

Športne urice bodo organizirane za 8 različnih skupin (po 1 ura na teden):
1. skupina: učenci 1.A, 2. skupina: učenci 2.A, 3. skupina: učenci 3. A, 4. skupina:
učenci 4. A, 5. skupina: učenci 5. razreda, 6. skupina: učenci 1. E in 2. E, 7. skupina:
učenci 3. E, 4. E in 5. E, 8. skupina: učenci od 6. do 9. razreda.
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Vsebina Športnih uric: spoznavanje/osvajanje/izpopolnjevanje/igranje različnih
športnih vsebin (košarka, med dvema ognjema, nogomet, dvoranski hokej, tee
ball, osnovne gimnastične vsebine, osnovne atletske vsebine, rokomet, namizni
tenis …).
Mentor: Goran Sivec
NOGOMET
za učence od 1. do 3. razreda OŠ Renče in POŠ

Kje: v veliki telovadnici v Renčah
Kdaj: v času razširjenega
programa podaljšanega bivanja,
enkrat tedensko
Vsebina: učenje vodenja
nogometne žoge, navajanje na
nogometno žogo, učenje
sprejema in podaje, strel na gol
ter igra 5 : 5.
Mentor: Goran Sivec
ROKOMETNI KROŽEK
za učenke in učence od 1. razreda dalje
V Rokometnem klubu Šempeter-Vrtojba se že vrsto let trudimo
približati igro rokometa mlajšim otrokom. Z igro rokometa otroci
pridobivajo na koordinaciji, motoriki in telesni kondiciji. Ker pa je to
ekipni šport, se učijo tudi dela v skupini, za katerega je potrebna
potrpežljivost, sodelovanje in medsebojno razumevanje .
Krožek je namenjen učencem od 1. razreda osnovne šole dalje, tako
fantom kot dekletom.
Mentor: trener kluba
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RAČUNALNIŠKI KROŽEK
za učence 4. in 5. razreda OŠ Renče in POŠ

Pri računalniškem krožku bodo učenci
pridobivali osnovna znanja uporabe
računalnika. Skozi interaktivne vaje se
bomo učili in preizkušali v tipkanju
besedil, učili se bomo preprostega
urejanja besedil, naredili predstavitve,
se seznanili z varnostjo na spletu in se
učili računalniškega razmišljanja s
prvimi koraki programiranja.
Mentorica: Ivana Škerjanec Maraž

SLAŠČIČARSKA DELAVNICA
za učence od 7. do 9. razreda

Slaščičarski krožek je namenjen učencem in
učenkam tretje triade. Izvajal se bo v obliki
tečaja, to pomeni strnjeno, tri do štiri ure
skupaj v jesenskem času. Namen krožka je
naučiti se, kako se pripravijo tako preproste
kot
nekoliko
zahtevnejše
sladice,
tradicionalne, tipične slovenske in druge, pa
tudi tiste, ki ne smejo manjkati na različnih
praznovanjih. Predznanje ni pomembno. V
ospredju je izmenjava izkušenj in
pridobivanje novih znanj in veščin. Cilj je naučiti se, kako samostojno pripraviti
sladice po receptih z uporabo različnih pripomočkov in sestavin ter pri delu uživati
in se skupaj veseliti ob uspeli sladici in degustaciji končnih izdelkov.
Mentorica: Alma Gregorič
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KEMIJA SKOZI IGRO
za učence 8. razreda

Dejavnost je za učence
imajo
prvič
na
kemijo. Mnogim se zdi
in predstavlja strah
nerazumevanja težkih
procesov.
Cilj
razumeti
določene
in jih prenesti v igro. S
potrditi, da je kemija
vsakdanjim življenjem
kemije zanimivo in

8. razreda, ki
predmetniku
kemija trd oreh
zaradi
in
zapletenih
dejavnosti
je
kemijske procese
tem
želimo
povezana
z
in da je učenje
zabavno.
Mentorica: Alma Gregorič
ITALIJANSKA MODERNA GLASBA
za učence od 6. do 9. razreda

Se še spomnite zmagovalne pesmi letošnje Evrovizije?
Če bi želeli spoznati pevce in besedila modernih italijanskih pesmi, se pridružite
skupini »Italijanska moderna glasba« in skupaj bomo zapeli v italijanščini.

Mentorica: Tamara Konič
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POTUJMO PO ŠPANSKO
za učence od 6. do 9. razreda

Bi želeli spoznati špansko govoreče dežele in se
naučiti nekaj osnovnih španskih besed?
Pridružite se nam pri urah osnov španščine, kjer
bomo virtualno potovali po Španiji in špansko
govorečih državah Južne Amerike.

Mentorica: Tamara Konič

BRALNA ČAJANKA
za učence 4.in 5. razreda
Rad/a bereš, se pogovarjaš o prebranem, iščeš ideje za dobre knjige in pesmi? In vse to v
prijetni družbi, s skodelico dobrega zeliščnega čaja v roki? Če je tvoj odgovor DA, se nam
pridruži na BRALNI ČAJANKI.
Dejavnost bo potekala v sklopu področij razširjenega programa: kultura, umetnost in
dediščina enkrat tedensko, v času pred začetkom
pouka (predura). Namenjena je razvoju in
spodbujanju bralne kulture, bralne pismenosti ter
tekmovanju za bralno značko in bralno priznanje.

Mentorica: Nives Hvalica
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KNJIGOLJUBI
za učence 1. in 2. razreda POŠ Bukovica
»Knjige so kot sanje, ki jih držimo v rokah« (Neil Gaiman)

Lepo pozdravljeni knjigoljubi in knjigoljubke!
Vabljeni, da se skupaj podamo v svet knjig, kjer boste
ob poslušanju pravljic bogatili svoj domišljijski svet, s
pripovedovanjem izboljšali zmožnost besednega
izražanja ter se preko obiskov šolske in potujoče
knjižnice seznanili z izposojo in ravnanjem s knjigami.
Urnik srečanj bomo prilagajali vsebini, prav tako boste
imeli možnost sprotnega odločanja, kdaj in koliko srečanj se udeležiti.
Pridite, knjige vas čakajo.
Mentorica: Barbara Mugerli

BEREMO SKUPAJ
za učence od 5. do 9. razreda

Družabni popoldnevi v Medic hotelu
Skupaj smo močnejši. Če smo skupaj, naredimo
več, saj sodelovanje bogati in plemeniti vsakogar.
Tudi
letos
načrtujemo
medgeneracijsko
sodelovanje z varovanci doma upokojencev Medic
hotel. Organizirali bomo mesečna srečanja
učencev 3. triade in starostnikov, ki bodo namenjena igranju družabnih iger,
bralnim uricam, pogovorom, krajšim nastopom, sprehodom in drugim pozitivnim
spodbudam, za katere je še veliko prostora in dobre volje.
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Branje v vrtcu
Prav tako pa bomo znotraj krožka hodili brat pravljice najmlajšim v vrtec pred
spanjem. V knjižnici si boste izposodili primerno slikanico in jo šli prebrat. Lahko
prinesete tudi svoje knjige od doma, ki so vam še posebej pri srcu iz otroštva. O
prebranem boste vodili dnevnik, da bomo na koncu leta vedeli, koliko zgodb ste v
vrtcu prebrali. O izkušnjah se bomo v knjižnici pogovarjali, si priporočali zgodbice.
Na ta način boste vadili glasno in doživeto branje, nastopali pred najmlajšimi, z
branjem bogatili svoj besedni zaklad, malčke pa popeljali v sanjsko deželo.
Medgeneracijsko branje
Nekajkrat na leto bomo organizirali popoldanska bralna srečanja ob prebranih
knjigah iz projekta MEDGENERACIJSKO BRANJE, ki poteka na naši šoli že od leta
2016. Namen projekta je, da različno stari bralci berejo isto literaturo in se po
branju o njej pogovarjajo, iščejo podobnosti in razlike med doživljanjem in
sprejemanjem literature. ZPM in Društvo Bralna značka ponujata nabor knjig, ki jih
bomo skupaj z bralci izbrali za tri popoldanska bralna srečanja, seveda pa lahko
izberemo tudi literaturo izven seznama.
mentorica: Mojca Saksida
Pri RADOVEDNEM LONCU

za učence od 4. do 6. razreda
Pri
RADOVEDNEM
LONCU bomo kuhali
vsakdanje in nevsakdanje
jedi, za različne vesele
priložnosti.
Kuhali bomo sami (Komaj
čakava na vaše vesele
kuharske ideje!) in s posebnimi mojstri.
Sprva se bomo dobivali enkrat tedensko v učilnici
gospodinjstva, potem pa ustvarjali popoldan, zvečer, morda v soboto, po dve, tri
ali več ur.
Jedilnike bomo načrtovali skupaj, recepte bomo kritično prebirali, jim dodajali
sveže pristope, sestavine nabavili, jedi ustvarili, jih pojedli, ovrednotili in na
koncu tudi vse pospravili.
Za začetek bomo razmišljali o jedeh iz naših koncev, potem pa se bomo sprehodili
po Sloveniji in dlje.
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Slastno in luštno bo!
Mentorici: Branka Pregelj Arčon in Mojca Saksida

LIKOVNI KROŽEK
za učence od 6. do 9. razreda

Mentorica: Nevenka Gregorčič
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PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI
v šolskem letu 2021/2022

IME in PRIIMEK____________________________RAZRED__________
v šolskem letu 2021/2022 se prijavljam v naslednje interesne dejavnosti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________

Podpis staršev:

Podpis učenca:

OPIS PONUJENIH INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO
2021/22 JE NA SPLETNI STRANI ŠOLE.
PRIJAVNICE ODDAJTE POMOČNICI RAVNATELJA OZ. RAZREDNIKU
NAJKASNEJE DO ponedeljka, 6. 9. 2021.
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