
                                                                               
 

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI (Begunje)  

 

Interesne dejavnosti, ki jih organizira šola, so za učence brezplačne.  

Prijavnice za interesne dejavnosti učenec prinese razredničarki do torka, 27. 

septembra 2022. 

 

PEVSKI ZBOR za učence 1. razreda 

Na srečanjih bodo učenci spoznavali svoj glas, gojili kulturo petja, se učili 

novih pesmi ter bansev-glasbenih iger ter nastopili na šolski prireditvi.  

Interesna dejavnost bo potekala vsak ponedeljek, 5. šolsko uro (11.20-12.10) 

v učilnici 5.razreda. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. oktobra 2022.  

Mentorica: Anita Štritof Malc 

 

USTVARJALNI KROŽEK za učence 2. in 3. razreda 

Interesna dejavnost je namenjena vsem, ki radi samostojno ustvarjajo. Na 

srečanjih bodo učenci spoznali različne likovne tehnike, razvijali svojo 

kreativnost, domišljijo in ročne spretnosti. 

Ustvarjalni krožek bo potekal vsak ponedeljek 6. šolsko uro v učilnici 2. 

razreda. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. oktobra 2022. 

Mentorica: Metka Čibej 

 

VESELA ŠOLA za učence 4. in 5. razreda 

Vesela šola je priljubljena izobraževalna rubrika v reviji Pil ter veselo 

osnovnošolsko tekmovanje v znanju. Vabljeni v galaksijo znanja, kjer se 

boste mladi vedoželjneži seznanili z različnimi zanimivimi vsebinami.  

Uvodno srečanje bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 12:35 v učilnici 2. razreda. 

Mentorica: Desi Maksić 

 

 

 

BRANJE ZA ZNANJE za učence 4. in 5. razreda 

Učenci 4. in 5. razreda, ki jih bolj zanima slovenščina in se želijo udeležiti 

tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, imajo možnost vključiti 

se v ure priprav na tekmovanje in obogatiti znanje slovenščine. 

Do tekmovanja, ki bo 4. aprila 2023, bomo skupaj brali besedila, jih razlagali, 

reševali naloge v zvezi z njim in še kaj. 

Interesna dejavnost bo potekala ob sredah 6. šolsko uro (12.35 – 13.20) v 

učilnici 3. razreda. 

Prvo srečanje bo v sredo, 5. oktobra 2022. 

                                                                            Mentorica: Berta Klun Mrak 

 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence od 2. do 5. razreda 

Pri urah računalništva se boste pripravljali na tekmovanje iz znanja 

računalništva BOBER, naučili se boste osnov oblikovanja besedila, digitalnih 

slik in animacij. 

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 3. oktobra, 6. oz. 7. šolsko uro v računalniški 

učilnici oz. po razporedu glede na prijave. 

Mentorica: Mojca Leskovec 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK za učence 1. razreda 

Na srečanjih bodo učenci spoznali zanimive vsebine iz različnih zgodb 

in pravljic. Preko pravljic si bodo pridobivali bralno kulturo, razvijali 

domišljijske sposobnosti in sposobnosti poustvarjanja pravljičnega sveta. S 

pestrimi vsebinami si bodo bogatili besedni zaklad ter razvijali lastno 

kreativnost in izražanje. 

Interesna dejavnost Pravljični krožek bo potekala vsak torek od 12.10 do 

12.55 v šolski knjižnici. Prvo srečanje bo v četrtek, 4. oktobra. 

Mentorica: Eva Baraga 

 

ANGLEŠČINA za učence 4. in 5. razreda 

Na srečanjih bodo učenci preko zgodb in iger utrjevali znanje angleškega 

jezika (različne slovnične strukture, uporabo besedišča …). Učenci bodo 

razvijali poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. 

Interesna dejavnost Angleščina bo potekala ob torkih 7. uro v učilnici 4. 

razreda. Prvo srečanje bo v torek, 4. oktobra.  

Mentor: Saša Česen 

 

http://www.mladinska.com/pil


                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


