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Atletika (AK Kranj – Rožle Prezelj)
Mentor: Rožle Prezelj (asrozleprezelj@gmail.com ali 041 342 665), trenerka Nika Brežnik
Kdo: predšolski otroci, 1. in 2. razred
Kdaj: zaradi premalo prijav zainteresirane učence vabijo v Komendo!
Cena: 20,00 EUR letna članarina, vadnina znaša 20,00 EUR/mes. V juniju sledi 14 dni brezplačne vadbe.

Opis interesne dejavnosti: V prvi triadi je poudarek na razvoju motorike, koordinacije in agilnosti, ki se jo usvaja preko
atletskih poligonov in s pomočjo atletskih rekvizitov. Otroci se tako naučijo osnov atletike. Večina vadbe je izvedena s
pomočjo različnih tekaških, miselno-aktivacijskih iger ali iger z žogo. Starejši otroci se učijo tehnike posameznih disciplin,
glede na potrebe otrok pa se s pomočjo atletskih rekvizitov razvija tudi agilnost, vzdržljivost, osnove tehnike teka, meta in
skoka. Otrokom od 3. razreda dalje zagotovimo orientacijski mišično-skeletni pregled in EKG-pregled srca. Pregled je
izpeljan med eno izmed vadb v Kranju. Otrokom starejšim od 6 let se omogoči udejstvovanje na regijskih tekmovanjih,
starejšim od 11 let pa tudi na državnih prvenstvih in mednarodnih mitingih. Predšolski otroci vadijo 1x tedensko.
Poudarek je na razvoju koordinacije in motorike, učijo pa se tudi dela v skupini, športnih izrazov in socialnih interakcij.

Atletika in orientacija
Mentor: Monika Ravnikar (zunanja mentorica)
Kdo: učenci od 1. do 4. razreda
Kdaj: ponedeljek, predura (1. razred)
četrtek, 13.45-14.30 (2. razred)
četrtek, 14.30-15.30 (3. in 4. razred)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo spoznali osnovna atletska gibanja: skoke, mete in teke. Vzdržljivostni tek bomo
popestrili z »iskanjem zaklada« in drugimi igrami, s katerimi bodo učenci spoznali osnove orientiranja in svet zemljevidov. S
paleto najrazličnejših gibanj bomo utrjevali osnovna gibalna znanja in izboljševali gibalne sposobnosti.
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English Book Club
Mentorica: Urška Vidmar
Kdo: 1. do 3. razred
Kdaj: petek, 7.30 – 8.15, turnus A, pričetek 5. 10. (1., 2. razred)
petek, 7.30 – 8.15, turnus B, pričetek 12. 10. (3. razred)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Krožek bo potekal od oktobra do aprila za učence 1. triade. Potekal bo v dveh skupinah: ena
skupina bo za učence 1. in 2. razreda in druga skupina za 3. razred, izmenično na 14 dni.
Pri krožku bomo širili angleški besednjak skozi umetnostna in neumetnostna besedila. Pripravljali se bomo na angleško
bralno značko in izvedli tekmovanje EPI Reading Badge.

Filozofija za otroke: Medvedka Zofija raziskuje svet
Mentorica: zunanja mentorica Ana Marija Grum
Kdo: 1. in 2. razred
Kdaj: Petek, 13.40-14.25 (pričetek 5.10.)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Otroci bodo skupaj z medvedko Zofijo, ki je zelo radovedna, spoznavali različne zgodbe in skupaj
z njo raziskovali različna vprašanja, npr.: Ali sanjam ali res obstajam? Kje se skriva moje ime? Kako lahko prepoznam
dobrega prijatelja? Ali sem žival? …
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Fit jutranje športanje

Mentorji: Aljoša Kolar, Jožica Mohar, Sabina Pančur, Nežka Hribar
Kdo: 1.-4. razred
Kdaj: torek in četrtek, 7.30-8.15, telovadnica Moste (pričetek 11. 9.)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Mentorji bomo skupino oblikovali vsak teden posebej. Zainteresirane učence bomo na podlagi
interesa izbrali iz različnih jutranjih varstev, zato se na interesno dejavnost ni potrebno prijaviti. Na tedenskih srečanjih
bomo učencem gibanje predstavili v obliki zabavnih športnih iger. Učencem bomo ponudili bogate gibalne (športne) aktivnosti
in s tem pripomogli k njihovemu celostnemu razvoju – tako gibalnih kot tudi kognitivnih in socialnih spretnosti. Ko namreč
aktiviramo telo, aktiviramo tudi možgane.

Francoščina
Mentorica: Meta Pogačar (zunanja izvajalka)
Kdo: 2. do 4. razred
Kdaj: sreda, 13.30-14.15
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Pri interesni dejavnosti francoščina želim predvsem zbuditi in gojiti ljubezen do tega jezika.
Želim, da učenci slišijo posamezne glasove in jih uspejo ponoviti. Zato so dejavnosti naravnane tako, da učenci lahko ves
čas aktivno sodelujejo: pojejo, šepetajo, vpijejo, rišejo, se gibajo in ugibajo … Prek različnih iger ponavljamo besede, pa
tudi stavke, izštevanke in otroške pesmi.
Pri krožku francoskega jezika bodo učenci potrebovali velik črtast zvezek (svetujem zvezek, ki ga uporabljajo za OPB) in
puščico, v kateri naj bosta tudi lepilo in škarje. Potrebščine naj učenci redno prinašajo h krožku.
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Geološki krožek
Mentor: Edo Grmšek (zunanji izvajalec) (edogrmsek@gmail.com)
Kdo: 1. do 9. razred
Kdaj: sreda od 17:00 do 17.45 v učilnici in eno soboto v mesecu na terenu
Cena: brezplačna, a zaradi specifičnosti krožka (raziskovanje na terenu, obiski muzejev in razstav,
sodelovanje na delavnicah), nastopijo tudi stroški prevozov in vstopnin, ki jih krijejo starši.
Opis interesne dejavnosti: Krožek je namenjen mladim, ki jih zanima zgodovina in nastanek Zemlje, kamenine, minerali
in fosili. Naučili se bomo izdelati zbirko kamnin, mineralov in fosilov in še kaj. Na terenu pa bomo iskali minerale fosile in
si v kakem muzeju ogledali zbirko fosilov in kristalov.

JUDO
Mentor: Boštjan Veinhandl (zunanji izvajalec)
Kdo: 1. do 9. razred
Kdaj: Judo 1: ponedeljek 15.30-16.30, sreda 15.45-16.45;
Judo 2: ponedeljek 16.30-17.30, sreda 16.45-17.45
Cena: 30€
Opis interesne dejavnosti: Judo je olimpijska borilna veščina, ki v prevodu pomeni ‘’mehka pot’’. Pri njej vsekakor ne gre
za spodbujanje nasilja, temveč se nasprotnika, oblečena v kimono, z raznimi judo tehnikami (meti, spotikanje, vzvodi)
poskušata s čim manj uporabljene sile spraviti na tla. Judo je šport, ki ga je zdravstvena organizacija za gibljivost pod
okriljem UNESCA določila za najprimernejši šport za otroke, saj odlično združuje razvoj motorike, gibljivosti, hitre reakcije
in moči. Otroci ne bodo postali samo športniki, ampak bodo usvojeno judo znanje lahko uporabili tudi v vsakdanjem
življenju, kot npr. pravilni judo padec, samoobramba, izkazovanje spoštovanja itd. Šola JUDA vas skozi igro, a tudi z redom
in disciplino, vodi od samih osnov, do pravega judo znanja, v katerem se po želji lahko preizkusite tudi na tekmovanjih.
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Kids in motion – »KIM«
Mentorja: Aljoša Kolar, Jožica Mohar
Kdo: 2. razred
Kdaj: ponedeljek, 13.15-14.45, telovadnica Moste (pričetek 17. 9.)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Program KIDS IN MOTION je v osnovi sestavljen iz desetih različnih športnih zvrsti iz treh
glavnih športnih kategorij, ki so se izvedle v okviru enega šolskega leta.
- Skupinski športi: nogomet, rokomet, košarka, hokej
- Športi z loparjem: badminton, tenis, namizni tenis
- Individualni športi: atletika, gimnastika, ples
Vsaka športna disciplina je del sklopa štirih ali treh 90 minut dolgih učnih enot. Učencem bodo tako predstavljene glavne
značilnosti, tehnike, cilji in ideje posamezne športne discipline.

Klekljanje
Mentorica: Marija Rupert (zunanja izvajalka)
Kdo: učenci 2. do 9. razreda
Kdaj: sreda 14.45–16.15, učilnica 2
Cena: brezplačno
Kaj potrebujem: pribor za klekljanje: blazina, košara ali pručka, 7 parov klekljev s sukancem št.30, bucike,
kvačka 0,6, škarje;
Opis interesne dejavnosti: Naučili se bomo osnovnih tehnik klekljanja po enostavnih vzorcih (slepi ris, sukani ris,
idrijski ris).
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Košarka
Mentor: zunanji izvajalec (KK Komenda) mentor: Anže Štern
Kdo: učenci 1. do 4. razreda
Kdaj: torek 12:55-13:40 (1., 2. razred)
četrtek, 12:55-13:40 (3., 4. razred)
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Mala šola košarke pod mentorstvom Košarkarskega kluba Komenda.

Košarka za dekleta
Mentor: zunanji mentor Anže Štern (ŽKK Domžale)
Kdo: 1. do 4. razred
Kdaj: petek, 12.55-13.40
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Z igrivo košarko hočemo na zabaven in zanimiv način spoznati deklice z osnovnimi gibanji,
elementarnimi igrami in seveda tudi z igrivim načinom igranja košarke. Dejavnost poteka eno uro tedensko.

Lego krožek
Mentorici: Sonja Podboršek (1.razred), Polona Osolnik (2. do 4. razred)
Kdo: 1. do 4. razred
Kdaj: 1. a, b razred: četrtek, 5. ura (minimalno št. prijav 20), 1. c torek ob 16.00
2. razred: četrtek, 6. ura
3. in 4. razred: ponedeljek, 6. ura; vse v učilnici 026
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Pri lego krožku učenci individualno, v dvojicah ali skupinsko konstruirajo z gradniki lego
na različne teme. Ob konstruiranju učenci razvijajo čutno zaznavanje, gibalne sposobnosti, socializacijske
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sposobnosti, ustvarjalnost in umske sposobnosti. Učenci, ki redno obiskujejo krožek med letom, imajo možnost
udeležbe na šolskem tekmovanju v konstruiranju z lego gradniki. Najboljši tekmovalci se udeležijo tudi regijskega in
državnega tekmovanja v konstruktorstvu.

Lokostrelstvo
Mentor: Robert Levstek (zunanji izvajalec)
Kdo: učenci 1. do 9. razreda
Kdaj: petek ob 16.30 do 20.00 (začetek v oktobru)
Cena: 15 evrov za izposojo opreme
Opis interesne dejavnosti: Naučili se bodo streljati z lokom. Lokostrelske opreme ne potrebujejo razen,
če jo že imajo. Obvezna oprema je obutev za v telovadnico. Tisti učenci in učenke, ki bodo želeli zastopati šolo na
šolskih tekmovanjih, imajo dve regijski tekmovanji, in če izpolnijo normo, se lahko udeležijo dveh državnih tekem. Za več
informacij lahko pokličete na 040853112 (g. Levstek)

Lutkovni krožek
Mentorica: Tanja Sušnik Hribar
Kdo: 3. in 4. razred
Kdaj: ponedeljek, 6. ura, v 0015
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Na lutkovnem krožku bomo spoznavali različne lutke. Nekaj jih bomo tudi izdelali. Poiskali
bomo kratko zgodbico in jo z lutkami uprizorili. Gre za poistovetenje nastopajočega z lutko. Oblikovali bomo tudi sceno in z
lutkami nastopili pred občinstvom.

Namizni tenis
Mentor: Andrej Marin (zunanji izvajalec)
Kdo: učenci 1. do 5. razreda; 6.-9. r
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Kdaj: torek, 18.00 do 19.00; torek, 19.00-20.00
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: predstavitev interesne dejavnosti na uvodnem srečanju.

Nogomet
Mentor: zunanji izvajalec, NK Komenda (Rok Vrhovnik)
Kdo: učenci 1. do 4. razred
Kdaj: 1. razred: petek, 13.45-14.30,
2. do 4. razred: petek od 15.30 do 16.15
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Spoznavanje osnovnih veščin nogometne igre.

Origami krožek
Mentorica: Valentina Škondrić
Kdo: učenci 2. in 3. razreda
Kdaj: četrtek, 7.30-8.15
Cena: brezplačno

Opis interesne dejavnosti: Origami je Japonska umetnost spretnega prepogibanja papirja, ki aktivira otrokove možgane
ter razvija fino motoriko in nudi otroku zadovoljstvo ob ustvarjanju preprostih in težjih oblik, kot so rožice, žabice, žerjavi,
veternice ipd. Krožek je namenjen tudi druženju in zabavnemu preživljanju časa.
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Otroška folklorna skupina Avrikelj
Mentor: M. Rozman (zunanji izvajalec)
Kdo: 1. do 6. razred
Kdaj: po dogovoru
Kje: po dogovoru
Cena: brezplačno
Kaj potrebujem: Za nastope so za dekleta nujne črne balerinke, za fante nizki črni čevlji. Kostumi so
brezplačni.
Opis interesne dejavnosti: Folklorni krožek vsebuje učenje korakov, gibov, gest in obratov ter učenje ljudskih pesmi
in rajalnih iger.

Otroški pevski zbor 1
Mentorica: Marjeta Čimžar
Kdo: učenci 1. razreda
Kdaj: sreda, 13.00-13.45, pričetek 12. 9.
Opis interesne dejavnosti: V OPZ 1 lahko sodelujejo učenci 1. razreda, ki radi pojejo in nastopajo. Na pevskih vajah se
bomo učili lepega petja v skupini, sodelovanja in obnašanja v pevskih/zborovskih vrstah, se učili slovenskih ljudskih in
umetnih pesmi ter preko glasbenih iger spoznavali osnovne glasbene pojme, ki so pomembni za rast pevskega glasu.
Udeležili se bomo revije otroških in mladinskih pevskih zborov v Kamniku in ob koncu leta zapeli staršem in učiteljem na
letnem koncertu. S pevskimi vajami bomo pričeli 2. teden v septembru. Učenci bodo potrebovali pevsko mapo, v katero
bodo shranjevali besedila pesmi.

Otroški pevski zbor 2
Mentorica: Marjeta Čimžar
Kdo: učenci od 2. do 4. razreda
Kdaj: ponedeljek, 13.00-13.45, pričetek 10. 9.
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Opis interesne dejavnosti: V OPZ 2 lahko sodelujejo učenci od 2.-4. razreda, ki radi pojejo in nastopajo. Na pevskih vajah
bomo nadgrajevali osnove lepega petja, sodelovanja in obnašanja v pevskih/zborovskih vrstah, se učili slovenskih ljudskih
in umetnih pesmic ter otroških popevk. S pevskim zborom se bomo tako kot vsako leto udeležili revije otroških in
mladinskih pevskih zborov v Kamniku in ob koncu leta predstavili program pesmi, ki se jih bomo naučili, na zaključnem
koncertu za starše in učitelje. S pevskimi vajami bomo pričeli 2. teden v septembru. Učenci bodo potrebovali pevsko mapo,
v katero bodo shranjevali besedila pesmi.

Planinski krožek
Mentorica: Romana Ravnikar
Kdo: učenci 1. do 5. razreda
Kdaj: ena sobota v mesecu
Opis interesne dejavnosti: Planinski krožek poteka enkrat mesečno (ob sobotah). Planinske pohode izvajamo
skupaj z učenci od 6. do 9. razreda, ki so vključeni v planinski krožek v šoli Komenda. Po planinski poteh nas vodijo
planinski vodniki PD Komenda. Na pohodih mora otroke obvezno spremljati odrasla oseba (starši, stari starši,...). Učenci se
na pohod prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo v tednu, ko je pohod načrtovan in jo izpolnjeno vrnejo mentorici. Hitrost hoje
prilagajamo najmlajšim oz. kondicijsko šibkejšim pohodnikom. Do izhodišča pohoda se peljemo s svojimi avtomobili. V drugi
polovici septembra bo organiziran uvodni sestanek za učence in starše, ki se bodo odločili za planinski krožek. Na njem bodo
dobili podrobnejše informacije in odgovore na morebitna vprašanja.

Plesni krožek
Mentor: Plesna šola Miki (zunanji izvajalec)
Kdo: učenci 1. do 4. razreda
Kdaj: sreda od 13.00 do 14.00, pričnemo 19. 9. 2018
Cena: 15,6 € na mesec
Opis interesne dejavnosti:
Ples je dejavnost, ki skozi gibanje ob glasbi prinaša sprostitev in zabavo, »odklop« od
vsakdanjih obveznosti. Krepi telo (moč telesa, gibanje okoli svoje osi in v prostoru), zavedanje otroka

o
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lastnih delih telesa in sposobnostih telesa, samopodobo in samostojnost ter spodbuja skupinsko delo. Je eden najlepših
dvoranskih športov, ki vključuje umetnost, pri tem pa izstopa energija, povezanost, eleganca in dobra glasba.
Na šoli bomo izvajali rekreativni program. Otroci se bodo naučili osnovnih prvin popularnih plesov – to je hip hop-a, jazz
baleta, latinsko ameriških in standardnih ritmov, zraven pa vsako leto priključimo še kakšen ritem, kot je recimo twist,
r'n'r… Vse to v rekreativnih, šolskih skupinah obogatimo še z veliko mero dobre energije in želje po »še«. Plesni pedagogi v
Plesni šoli Miki smo ponosni na 26. generacijo otrok, ki je lani plesala z nami. Imamo ustrezna plesna in pedagoška
znanja. Vsem nam je enako eno – delati za otroke, približati svojo ljubezen do plesa otrokom na njim razumljiv način.
Tistim otrokom, ki jim rekreativni nivo ne zadostuje več, v Plesni šoli Miki ponujamo usmerjene programe, kjer lahko
plesalci razvijejo posamezno izbrano plesno zvrst ali napredujejo v tekmovalne skupine Plesnega kluba Miki, ki posega po
vrhunskih plesnih rezultatih v Sloveniji, Evropi in po svetu. Vse to najdete v naših plesnih dvoranah v Plesalnici v
Radomljah. Več informacij dobite na naši spletni strani www.mikiples.com in telefonski številki 01/724 25 85.

Ritmična gimnastika KRG TJAŠA ŠEME
Mentor: Klub za ritmično gimnastiko Tjaša Šeme (info@tjasaseme.si ali 031/466-600)
Kdo: vrtčevske deklice, deklice od 1. do 9. razreda
Kje: telovadnica Moste
Kdaj: Četrtek, 15.30-16.15 oz. 16.15-17.00
Cena: vrtčevski program: 20 eur, šolski program 25 eur.
Opis interesne dejavnosti: Ritmična gimnastika je šport, kjer se združujejo prvine gimnastike, baleta in plesa. Ritmičarke
odlikujejo sposobnosti, ki si jih pridobijo z vztrajno vadbo: gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in
spretnost. Dekleta se najprej spoznajo s kolebnico, nato obročem in žogo, na koncu pa še s kiji in trakom. Vse vaje z
rekviziti se izvaja na glasbo, zato ritmičarke odlikuje tudi povezanost različnih elementov z glasbo ter spretnost z
rekvizitom. Namen vadbe je, da dekleta pridobijo motorične sposobnosti, gibljivost, ravnotežja moč in splošno fizično
pripravljenost. Obenem se naučijo prvin ritmične gimnastike, dela z rekviziti, izvajanja vaj na glasbo in še veliko več. Ob
koncu šolskega leta pripravimo nastop za starše, med letom pa kakšne druge nastope za potrebe šole.
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Ritmična gimnastika ŠD AS
Mentor: Športno društvo AS (zunanji izvajalec); kontakt: sdasljubljana@gmail.com.
Kdo: 1. do 4. razred
Kje: telovadnica
Kdaj: torek, 13:40-14:40 (začetnice) oz. 14.40-15.45 (nadaljevalke).
Potrebujem: športno opremo
Cena: mesečni prispevek 17 eur
Opis interesne dejavnosti: Ritmična gimnastika je športna zvrst namenjena predvsem deklicam in dekletom. Je skupek
baleta, plesnih korakov, ritmičnih prvin, ki jih ob glasbeni spremljavi in obvladanju rekvizita (kolebnica, obroč, žoga, kiji,
trak) povežemo v celoto. Ritmična gimnastika pozitivno vpliva na razvoj telesa, pravilno telesno držo in izboljšuje motorične
sposobnosti, predvsem gibljivost in koordinacijo. Vadbo vodijo strokovno usposobljene in licencirane trenerke, z večletnimi
izkušnjami in številnimi uspehi v tem športu. V športnem društvu AS spodbujamo k aktivnemu in zdravemu načinu
življenja in razvijanju prijateljstva. Ob vadbi ritmične gimnastike se otrok uči tudi discipline, vztrajnosti, timskega dela,
zmagovanja in prenašanja porazov. Dvakrat letno pripravimo nastop za starše, po dogovoru in željah šole nastopamo tudi
na šolskih prireditvah, po več letih vadbe vključitev v tekmovanje. Na vadbi so na uporabo rekviziti društva.

Ročna dela
Mentorica: Ančka Štebe (zunanja mentorica)
Kdo: za deklice od 1. do 9. razreda, vabljene tudi babice in mamice
Kdaj: ponedeljek ob 17.00, šola Komenda
Cena: brezplačno

Opis interesne dejavnosti: Medgeneracijsko bomo ustvarjale razna ročna dela. Veselimo se druženja.
Ana Štebe
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Sankukai Karate
Mentor: Žiga Voler (zunanji izvajalec)
Kdo: predšolski otroci 5-7 in osnovnošolski 7-15 let
Kje: v telovadnici v Mostah
Kdaj: TOREK osnovnošolski otroci začetniki do 6. Kyu: 17.00 – 17.45, 5. Kyu do 3. Kyu:17.00-18.00
in ČETRTEK osnovnošolski otroci začetniki do 6. Kyu: 17.45 – 18.30, 5. Kyu do 3. Kyu:17.45-18.45
Mala šola karateja (5-7 let): vsi pasovi četrtek od 17.00-17.45
Kaj potrebujem: trenirka, kratke hlače, majica, treniramo bosi
Cena: predšolski otroci: 25 eur / mesec, enkrat tedensko
osnovnošolski: 35 eur / mesec, dvakrat tedensko
Opis interesne dejavnosti: Sankukai karate, samoobramba.

Šahovski Krožek - mala šahovska šola
Mentor: Franc Poglajen
Kdo: 1. do 9. razred
Kdaj: ob ponedeljkih od 14.30 do 16. ure - dve šolski uri (pričetek 17. 9.)
Opis interesne dejavnosti: Mala šahovska šola – krožek deluje na osnovni šoli
Komenda Moste že več desetletij. V preteklosti smo dosegali že nekaj lepih uspehov
tako na posameznih kot na ekipnih tekmovanjih. Nekateri mladi igralci že tekmujejo
na državnih, mednarodnih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Mala šahovska šola – krožek
deluje enkrat tedensko po dve šolski uri. Otroci dobijo osnovno teoretično znanje in preko igre med
seboj se naučijo igrati šah, pridobivajo praktične izkušnje, navajajo se prenašati zmage in poraze. Pridobijo si prostorsko
predstavo, poglobijo svoje razmišljanje, razvijajo svojo osebnost, razvijajo logično razmišljanje, razvijajo kombinatoriko, itd.
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Navajajo se na vztrajnost, na potrpežljivost, na zbranost, na koncentracijo, na mirno sedenje, itd. Otroci se družijo med
seboj, s tekmovanji pa spoznavajo druge igralce, sklepajo nova prijateljstva, spoznavajo kraje, ipd. Udeležujejo se raznih
osnovnošolskih tekmovanj in nekaterih tekmovanj za mlade igralce.

Ustvarjalne delavnice
Mentorica: Urška Rode Dolinšek
Kdo: 3. in 4. razred v Mostah
Kdaj: sreda, 13.00–13.45, začetek 12. 9. 2018
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Na ustvarjalnih delavnicah bomo ustvarjali iz različnih materialov. Izdelali bomo okrasne in
uporabne izdelke. Šivali bomo različno blago in prišili tudi kakšen gumb. Z različnimi tehnikami bomo izdelovali uhane,
ogrlice, obeske za ključe, voščilnice, pentlje … Naredili bomo mavčne odlitke in jih pobarvali. Pri tem se bomo naučili varno
uporabljati ročna orodja in pripomočke.

Zabavna matematika
Mentorica: Lea Maruša Vrtač
Kdo: 2. in 3. razred
Kdaj: sreda, 13.00-13.45, učilnica 0016.
Cena: brezplačno
Opis interesne dejavnosti: Na začetku se bomo pripravljali na tekmovanje iz logike, ki je že konec septembra. Poleg tega
bomo reševali zanimive matematične naloge, ki niso vezane na učno snov. Spoznavali bomo matematične probleme, barvali
gobeline, se prebijali skozi labirinte, potapljali ladjice, reševali matematične križanke in japonske miselne igre (sudoku,
kakuro, futošiki, shikaku, hidato, numbrix…) in še marsikaj zanimivega. Nekatere naloge bomo reševali tudi preko spleta
na tabličnih računalnikih. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanji Bobrček in Logična pošast.

