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OŠ OTOČEC je za šolsko leto 2022/2023 pripravila ponudbo brezplačnih dejavnosti 

razširjenega programa, v katere se učenci vključujejo prostovoljno in na osnovi lastnih 

interesov in potreb. Potekajo v času pred in po pouku. 

V katalogu so zbrane dejavnosti in razvrščene po področjih razširjenega programa: 

1. Področje: GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO 

POČUTJE 

2. Področje: KULTURA IN TRADICIJA 

3. Področje: IZ ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE 

 

Želimo, da učenci izberejo interesno dejavnost glede na svoj interes ter obiskujejo do konca 

šolskega leta.  

V času razširjenega programa potekajo tudi naslednje dejavnosti: 

 jutranje dejavnosti (jutranje varstvo) 

 neobvezni izbirni predmeti (za učence od 4. do 9. razreda)  

 popoldanske dejavnosti (podaljšano bivanje) 

 

 

 

Otočec, 6.9.2022                                                Mateja Rožman, ravnateljica 
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ATLETIKA                

    
Opis dejavnosti 

Učenci spoznajo tehniko teka, metov in skokov. Pripravljajo in udeležijo se 

atletskega tekmovanja. 

 

Učenci: 4. - 9. razred 

Urnik: torek, 6. ura 

Učilnica: telovadnica 

Mentor: Maja Nose Antončič 
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BRALNI KLUB                     
 

 

Opis dejavnosti 

Učenci bodo na zanimiv način spoznavali nove knjige in kulture v sklopu projekta 

Naša mala knjižnica in reševali zanimive naloge v Ustvarjalnikih. Sodelovali 

bodo pri natečajih Naša mala knjižnica. Prav tako bodo učenci brali knjige 

samostojno doma in v šoli ter njihove vsebine predstavljali svojim sošolcem. 

 

 

Učenci Termin Učilnica Mentor 

1.a Četrtek, 5. ura 1.a Irena Gorenc Pernek 

1. b Četrtek, 5. ura 1.b Karmen Cimermančič 

2.a Petek, 5. ura 2.a Andreja Strgar 

2. b Sreda, 5. ura 2. b Damjana Luzar 

5.a Sreda, 7. ura 5.a Melita Turk 

3. b Sreda, 5. ura TJA-R Erika Švirt 

    
 

  

https://www.nasamalaknjiznica.si/
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ČAROBNI SVET BESED     
   

    
 

 

 

Opis dejavnosti 

Učenci se bodo srečevali z raznovrstnimi književnimi besedili in se vadili v 

poglobljenem branju ter poustvarjanju v besedni in drugih oblikah. 

 

Učenci: 4. - 5. razred 

Urnik: sreda, 6. ura 

Učilnica: SLJ1 

Mentor: Barbara Pavlovič Plevanč 
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GIBANJE IN ZDRAVJE                           
Opis dejavnosti 

Učenci  se spoznavajo z različnimi športnimi vsebinami. V prvem triletju je 

poudarek na raznovrstnosti vadbe in razvijanju motoričnih sposobnosti (hitrost, 

gibljivost, koordinacija, moč, ravnotežje, natančnost, vzdržljivost). Vadba v tem 

obdobju temelji na igri in zabavnih vsebinah. V 4. in 5. razredu pa učenci 

postopoma spoznavajo nove športne igre, kjer se spoznajo z osnovno tehniko in 

taktiko posameznih športov, hkrati pa tudi razvijamo motorične sposobnosti. 

Želimo, da se v dejavnost vključijo vsi učenci oddelka. 

 

Učenci: 1. - 9. razred 

Učilnica: telovadnica in zunanje igrišče 

Mentor: Jakob Salmič 

Učenci Termin 

1.a Sreda, 11.05 – 11.50 

1. b Petek, 11.05 – 11.50 

2.a Ponedeljek, 11.05 – 11.50 

2. b Četrtek, 11.05 – 11.50 

3.a Torek, 13.05 – 13.55 

3.b Torek, 11.05 – 11.50 

4.a Torek, 11.50 – 12.40 

4.b Ponedeljek, 11.50 – 12.40 

5.a Sreda, 11.50 – 12.40 

6. – 9. razred (učenci, ki čakajo na prevoz) Vsak dan od 13.55 – 14.45 
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KLUB ZDRAVOŠOLCEV         

    
Opis dejavnosti 

Učenci spoznavajo zdrav način življenja ter ga tudi promovirajo. Seznanijo se s postopki 

ukrepanja ob poškodovanem ali nenadno zbolelem človeku.  

 

Učenci: 4. - 6. razred 

Urnik: četrtek, 7. ura 

Učilnica: TJA (razredna stopnja) 

Mentor: Maja Nose Antončič 
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LIKOVNI KROŽEK      

Opis dejavnosti: 

Učenci pri predmetu likovni krožek razvijajo opazovanje, likovno mišljenje, 

ustvarjalnost in domišljijo. Ob praktičnem delu nadgrajujejo in bogatijo svoje 

likovne spretnosti. Seznanjajo se z različnimi likovnimi materiali in tehnikami z 

vseh področij likovne umetnosti: risanja, slikanja, grafike, kiparstva in 

prostorskega oblikovanja. 

Pri krožku učenci ustvarjajo tudi za likovne natečaje. 

 

Učenci: 4. do 6. r. 

Urnik: SREDA, 7. ura 

Učilnica: TIT 

Mentor: Andreja Novak Gabrič 
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR              

 

 

Opis dejavnosti: 

Pri mladinskem pevskem zboru predvsem nadgrajujemo vokalno tehniko in 

vzgajamo večglasno petje. S kvalitetnim petjem se spodbuja zdravo telesno 

držo, empatijo in sodelovanje, na prireditvah ter koncertih pa učenci predvsem 

pridobijo izkušnje z nastopanjem pred publiko. 

Skupaj se ob petju zabavamo, kar običajno pripelje do tega, da postanejo 

pevske vaje tudi prijetno druženje. 

 

Učenci: 4. do 9. razred 

Urnik: torek in četrtek ob 13.05 do 13.55 

Učilnica: GUM/ZGO 

Mentor: Manca Černe 
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR               

 

 

Opis dejavnosti: 

Učenci bodo ob petju razvijali, poglabljali in oblikovali veselje do glasbe, željo po 

petju, razvijali bodo čut za ritem in melodični posluh… Nastopili bodo na šolskih 

in izven šolskih prireditvah, se predstavili s koncertom... Tako bodo pridobili 

izkušnje z nastopanjem pred publiko. Skupno druženje ob petju naj predstavlja 

tudi prijetno zabavo. 

 

Učilnica: 1.a 

Mentor: Ditka Zupančič 

Učenci Termin 

1.a Petek, 11.05 - 11.50 

1.b Sreda, 11.05 - 11.50 

2., 3. razred Torek in četrtek, 13.05 - 13.55 
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PRVA POMOČ              

    
Opis dejavnosti 

Učenci bodo spoznali pomen in vsebino nudenja prve pomoči. Seznanili se bodo 

s postopki ukrepanja ob poškodovanem ali nenadno zbolelem človeku na kraju 

dogodka oziroma v neposredni bližini. Postopke bodo tudi preizkusili na 

praktičnih učnih primerih. Udeležili se bodo tekmovanja iz prve pomoči.  

 

Učenci: 7. - 9. razred 

Urnik: torek, 7. ura 

Učilnica: TJA (razredna stopnja) 

Mentor: Maja Nose Antončič 
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RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 

 

 

Opis dejavnosti: 

Učenci spoznavajo osnove delovanja računalnika. Skozi igro se naučijo aktivno 

in smiselno uporabljati tipkovnico in miško. Izboljšujejo svojo kreativnost ter 

logično in algoritmično razmišljanje. Uporabljajo različne in enostavne 

računalniške programe za reševanje nalog, pisanje in risanje. Naučijo se varnosti 

in varnega vedenja na spletu in pomembnosti zagotavljanja istega.  

 

 

Učenci: 3. razred 

Urnik: petek, 7. ura 

Učilnica: računalniška učilnica 

Mentor: Marjan Matešič 
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RAZISKUJEM IN TEKMUJEM    
 

Opis dejavnosti 

Učenci bodo širili in poglabljali znanja na področju naravoslovja, matematike in 

slovenskega jezika. Pri naravoslovju bo delo potekalo eksperimentalno. Učenci 

se bodo pri tem krožku pripravljali na tekmovanja: MATEMČEK, CANKARJEVO 

TEKMOVANJE, EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU, VZORCI, KRESNIČKA 

IN LOGIČNA POŠAST.  

 

Učenci: 5. a 

Urnik: sreda, 7. ura  

Učilnica: 5. a 

Mentor: Melita Turk 
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ŠAHOVSKI KROŽEK                   
 

Opis dejavnosti 

Pri šahu kot interesni dejavnosti se bodo učenci spoznavali s šahovsko igro. 

Začetniki bodo spoznali šah in figure ter njihove premike na šahovski plošči. 

Spoznali bodo šahovska pravila in osnovne šahovske strategije, ki nas pripeljejo 

do zmage. Tisti, ki šahovsko igro že poznajo, pa bodo svoje znanje nadgrajevali 

predvsem z igranjem šaha in reševanjem šahovskih problemov. 

 

Učenci: 1. do 9. razred 

Učilnica: TJA (razredna stopnja) 

Mentor: Suzana Urbanč 

 

 

Učenci Termin 

1., 2. razred Ponedeljek, 13.55 – 14.45 

3., 4. razred Sreda, 13.55 – 14.45 

5.- 9. razred Petek, 13.55 – 14.45 
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ŠOLSKA GLASBENA SKUPINA           
 

 

 

Opis dejavnosti 

Z igranjem na električne inštrumente ter bobne 

boste spoznali različne glasbene zvrsti, 

podporno avdio opremo, umetnost ustvarjanja avtorske glasbe in delovanje 

znotraj glasbene skupine. 

 

Sodelovali boste na prireditvah in, če bodo razmere ugodne, spoznali delo v 

snemalnem studiu. 

 

Učenci: 9. razred 

Urnik: četrtek, 13.05 

Učilnica: zaklonišče 

Mentor: Peter Jenič 
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TEHNIŠKI KROŽEK                   
 

Opis dejavnosti 

Učenci pri tehniškem krožku razvijajo opazovanje, načrtovanje, ustvarjalnost in 

domišljijo. Ob praktičnem delu pridobivajo novo znanje in spretnosti, ter 

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti pri delu z različnimi pripomočki in stroji. 

Delali bomo z različnimi materiali (papir, karton, les in umetne mase). 

 

Učenci: 4. do 6. razred 

Urnik: torek, 11.55 – 12.40 

Učilnica: TIT 

Mentor: Maja Bojanec 
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USTVARJALNA DEJAVNOST      

Opis dejavnosti: 

Učenci bodo pri ustvarjalni dejavnosti oblikovali sproščen odnos do likovnega 

ustvarjanja, spoznavali in preizkušali bodo različne likovne tehnike in materiale, 

urili ročne spretnosti in razvijali občutek za barvne kombinacije in kontraste. 

Skozi praktično delo bodo raziskovali lastno izraznost in ustvarjalnost in krepili 

vztrajnost pri delu.  

V prvi triadi je ustvarjanje predvsem igra, spodbujanje domišljije, preizkušanje 

tehnik, raziskovanje lastne ustvarjalnosti in sprostitev po šolskem delu. 

 

Učenci: 1. do 3. r. 

Urnik: 1.r - ČETRTEK, 7. ura, 2. in 3.r  - PETEK, 7. ura 

Učilnica: 2.b 

Mentor: Vesna Di Domenico 
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JUTRANJE DEJAVNOSTI    

                                                       

Opis dejavnosti 

 

Jutranje dejavnosti zajemajo pogovor, počitek, sprostitveno dejavnost, zajtrk, 

pripravo na pouk, barvanje, ustvarjanje (risanje, izrezovanje, lepljenje, 

origami), glasbene dejavnosti, namizne igre, igre na ploščadi pred šolo.  

 

Učenci: od 1. razreda 

Učenci: od 2. do 5. razreda (plačljiva dejavnost) 

 

Urnik: od ponedeljka do petka, od 6.00 do 7.25 

Učilnice: 1. a, 1.b,  2.b 

Mentorice: Hermina Videnič, Karmen Cimermančič, Damjana Luzar 
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Informacije pripravili učitelji OŠ Otočec 

 

 

 

 

 

 

 

Otočec, september 2022 

 

 


