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Across cultures - dopisovanje z vrstniki iz tujine 
Mentorice: učiteljice angleškega jezika  
Kdo: učenci 6. do 9. razreda 
Kdaj: po dogovoru, skozi vse šolsko leto 

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Učiteljice bodo glede na možnosti organizirale dopisovanje z 

vrstniki iz tujine. Učenci bodo v vsakem pismu pisali o določeni temi. Učiteljice angleščine 
bodo nato zbrale pisma in jih v skupni ovojnici poslale na sodelujočo šolo. 

 
 

Atletika (AK Kranj – Rožle Prezelj) 
Mentor:  trenerka Nika Brežnik (asrozleprezelj@gmail.com ali 041 342 665),  

Kdo: učenci 1. do 6. razreda 

Kdaj: torek in petek od 14.00 do 15.00, skozi vse šolsko leto 
Cena: 30,00 EUR/mes, če se plačuje za tri mesece skupaj, oziroma 35,00 EUR/mes, če se plačuje vsak mesec sproti. 

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. 
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Click – interaktivna angleščina 
Mentorica: Nataša Meh 
Kdo: učenci 6. razreda  
Kdaj: četrtek, 7.30-8.15, pričetek 3. teden v septembru 
Cena: brezplačno 
 

Opis interesne dejavnosti: Krožek bo za učence 6.razreda. V računalniški učilnici bomo delali interaktivne vaje v 
angleščini, poslušali pesmi, gledali videe in reševali različne kvize. Zabavna in interaktivna angleščina.  

 
 

Dekliški nogomet 
Mentorica: Dominika Avguštinčič 
Kdo: učenke 5. do 9. razreda 

Kdaj: torek, 12.55-13.40, pričetek 3. teden v septembru 
Cena: brezplačno 
 

Opis interesne dejavnosti: Nogomet znajo igrati tudi dekleta! V sodelovanju s trenerjem 
NK Radomelj Urošem Juračičem se bodo dekleta seznanila s tehničnimi  in taktičnimi 

prvinami nogometa; spoznala igralna mesta in naloge igralk v napadu in obrambi. 
 

 

Elastomobil 
Mentorica: Barbara Orešnik 
Kdo: 8. razred  
Kdaj in kje: ponedeljek, 7.30-8.15, učilnica 2, uvodni sestanek konec septembra 
Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Elastomobil je avtomobil na dveh, treh ali štirih kolesih, ki ga poganjajo do tri elastike in 
vzmet. Tekmovalci z raztezanjem elastike in vzmeti v treh vožnjah poskušajo doseči čim daljšo pot vozila. 
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English book club 
Mentorica: Špela Frelih 
Kdo: učenci 4. in 5. razreda 

Kdaj: četrtek od 14.00 do 14.45  
Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Pri krožku bomo širili angleški besednjak skozi 
umetnostna in neumetnostna besedila. Pripravljali se bomo na angleško bralno 

značko in izvedli tekmovanje EPI Reading Badge. 

 

English debate club 
Mentorica: Špela Frelih 

Kdo: učenci 8. in 9. razreda 
Kdaj: po dogovoru  

Cena: brezplačno 
 

 
Francoščina 
Mentorica: Marjeta Pogačar (zunanja mentorica)  

Kdo: učenci 4. do 9. razreda  
Kdaj in kje: ponedeljek, predura, učilnica 16, pričetek 23. 9. 2019 

Cena: brezplačno  
Opis interesne dejavnosti:  Pri interesni dejavnosti francoščina želim predvsem zbuditi in gojiti 
ljubezen do tega jezika. Zato aktivnosti prilagajam starostni skupini in upoštevam interes učencev, ki 

so vključeni v dejavnost. Učenci pri pouku čim bolj aktivno sodelujejo, pojejo, šepetajo, vpijejo, rišejo, 
ustvarjajo, se gibajo in ugibajo … skratka učijo se in ponavljajo lahko na igriv ali na bolj resen način.   
Učenci bodo potrebovali velik črtast zvezek in puščico, v kateri naj bosta tudi lepilo in škarje. Potrebščine naj redno 

prinašajo h krožku.  
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Fit jutranje športanje 
Mentorici: Romana Ravnikar, Mira Rek 
Kdo: učenci 4. do 6. razreda  
Kdaj: torek, predura, pričetek 24. 9. 2019  
Cena: brezplačno 
 

Opis interesne dejavnosti: Gibalne (športne) aktivnosti pripomorejo k celostnemu razvoju. Ko namreč aktiviramo 
telo, aktiviramo tudi možgane. Vabljeni. 

 

FUNtastic English – stories, games and chat 
Mentorica: Petra Remše Starovasnik           
         
Kdo: učenci 5. razreda  
Kdaj: vsak ponedeljek 5. šolsko uro v učilnici 11, pričetek tretji teden v septembru  
Cena: brezplačno 
  

Opis interesne dejavnosti: Krožek je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje nadgraditi. 
Čas bomo posvetili pogovoru, branju zgodb, igram, ogledali si bomo razne videoposnetke in 

poslušali angleško glasbo. Učenci si bodo lahko dopisovali z vrstniki. Pripravljali se bomo tudi 
na tekmovanje za angleško bralno značko EPI Reading Badge. 
 
FUNtastic English - Upgraded 
Mentorica: Petra Remše Starovasnik 

Kdo: učenci 8. razreda 
Kdaj in kje: četrtek, predura, učilnica 11, pričetek tretji teden v septembru  

Cena: brezplačno 
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Opis interesne dejavnosti: Letos bomo nadaljevali z razvijanjem govora, tokrat se bo igram pridružila tudi debata o 
aktualnih temah. Sodelovali bomo z učenci drugih držav v mednarodnem projektu i-Earn: Holiday Postcard Exchange 

in sodelovali pri snovanju šolske spletne revije. 

 
Geološki krožek 
Mentor: Edo Grmšek (zunanji izvajalec) (edogrmsek@gmail.com) 

Kdo: 1. do 9. razred   
Kdaj: sreda od 17.15 do 18.00 v učilnici v Mostah in eno soboto v mesecu na terenu 
Cena: brezplačno, 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 bodo izdelati zbirko kamnin, mineralov in fosilov in še kaj. Na terenu 

bomo iskali minerale in fosile in si v kakem muzeju ogledali zbirko fosilov in kristalov. 

 
Glasbeni krožek “Akustika”  
Mentorica: Urška Frantar 

Kdo: učenci 6. do 9. razreda 
Kdaj: po dogovoru z učenci, uvodni sestanek v septembru 

 Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Skupaj z učenci bomo ustvarjali akustične priredbe znanih skladb. Delali 

bomo po principu glasbene skupine v sestavi vokalistov, kitare, cajona in še kakšnega drugega inštrumenta, 
npr. klavirja, flavte, tolkal … Učence bom spodbujala k ustvarjanju, večglasnemu petju, igranju inštrumentov 

in javnemu nastopanju.  
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Gledališki krožek 
Mentorica: Katarina Marin Hribar 

Kdo: učenci od 6. do 9. razreda 
Kdaj: po dogovoru 

Cena: brezplačno 

 
Igre z žogo 

 
Mentorica: Dominika Avguštinčič 
Kdo: učenci od 4. do 9. razreda  
Kdaj: ponedeljek, 12.55-13.40, tretji teden v septembru 

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Zabavali se boste ob različnih igrah z žogo: med dvema ognjema, nogomet, košarka, 

odbojka, badminton ... 

 
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, dejavnost se izvaja v Mostah 

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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Kaligrafija 
Mentorica: Marija Grilc 

Kdo: učenci od 5. do 9. razreda 
Kdaj: torek, 14.00-14.45, drugi teden v septembru  
Cena: brezplačno 

 
 

Klekljanje 
Mentorica: Mojca Bukovnik 
Kdo: učenci 2. do 9. razreda 

Kdaj: petek, 12.00-13.30, dejavnost se izvaja v Mostah 
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).  
 

 

Knjižničarski krožek 
Mentorica: Jožica Plevel  

Kdo: učenci od 5. do 9. razreda 
Kdaj: sreda, 6. ura, pričetek drugi teden v septembru 

Cena: brezplačno 
 
Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo preko različnih dejavnosti (opremljanje novih knjig, urejanje knjižnih polic, 

iskanje in vrednotenje informacij, izdelava plakatov na določeno temo, priprava knjižnih razstav …) spoznavali šolsko 
knjižnico in njeno vlogo. 
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Logika in razvedrilna matematika        
  
Mentorica: Marjana Grošelj  

Kdo: 6. in 7. razred 
Kdaj: sreda, 6. ura, pričetek 4. septembra    

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Na začetku se bomo pripravljali na tekmovanje iz logike, ki je že 26. septembra. Poleg tega 

bomo reševali zanimive matematične naloge, ki niso vezane na učno snov. Spoznavali bomo probleme iz “starih knjig”, 
barvali gobeline, se prebijali skozi labirinte, potapljali ladjice, reševali matematične križanke in japonske miselne igre 
(sudoku, kakuro, futošiki, shikaku, hidato, numbrix…), spoznali osnove izjavne logike in lingvistike. Večino nalog bomo 

reševali preko spleta. Po želji se bodo učenci lahko udeležili tudi računalniškega tekmovanja Bober (11. – 15. november) 
in Logične pošasti (8. maj). 

 

Krožek logike          
Mentorica: Mateja Vrtar Regovc  

Kdo: 8. in 9. razred 
Kdaj: september in oktober     

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Reševali bomo naloge iz lingvistične in izjavne logike ter spoznali različne japonske igre. 
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Lego krožek 
Mentorica: Bernarda Zorman 

Kdo: 4. in 5. razred  
Kdaj in kje:  četrtek, 13.00-14.00, učilnica 18, pričetek v oktobru 

Cena: brezplačno 
  

Opis interesne dejavnosti: Učenci s pomočjo lego gradnikov konstruirajo različne modele. Ob 

tem razvijajo ustvarjalnost, umske sposobnosti in sodelovalno učenje. Svoje znanje in spretnosti lahko 
preizkusijo na šolskem tekmovanju, najboljši učenci pa imajo možnost udeležbe na regijskem in državnem 

tekmovanju v konstruktorstvu. 
 

Lego robotika 
Mentorica: Damijana Ogrinec 
Kdo: 6. in 7. razred  
Kdaj: torek, 15.00 do 17.00, pričetek v oktobru 
Cena: brezplačno 
  

Opis interesne dejavnosti: 
Učenci ob podpori mentorja sestavljajo  robotske modele in  programe. Delo poteka z 

orodjem Lego Education NXT, ki vsebuje majhen računalnik, ki omogoča kontrolo 
motorjev in odziv senzorjev (senzorji za svetlobo, dotik, ultrazvočne signale,  itd.) in 
z  naborom posebej prilagojenih robotskih sestavnih delov. 

Po izgradnji robotov, ki izpolnjujejo določene naloge, sledi programiranje. Tu učenci uporabljajo grafični programski 

jezik NXT Software), ki je narejen tako, da omogoča enostavno učenje, uporabo in razumevanje - učenci lahko z njim 
ustvarijo enostavne in tudi zahtevne programe. 

Učenci spoznajo  oblike uporabe računalniške tehnologije in osvojijo  pojme robotike, naučijo se načrtovati in 
izdelovati  računalniško krmiljene modele. 
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Poleg programerskih in robotskih znanj, učenci razvijejo sposobnost kritičnega mišljenja ter kritičnega in 
samostojnega reševanja problemov. Učenci ob reševanju robotskih izzivov pridobijo znanja prihodnodnosti – znanja iz 

STEM področja (Science, technology, engineering and mathematics). 

Prek timskega dela otroci pridobivajo socialne kompetence, ki se raztezajo od odprtosti za ideje drugih prek njihovega 
uspešnega združevanja do poglobljenega razumevanja skupinske dinamike. 

Likovni krožek 
Mentorica: Milojka Volkar 

Kdo: učenci 6. do 9. razreda 
Kdaj: četrtek, 6.ura, uvodni sestanek 12. septembra 

Cena: brezplačno              
 
Opis interesne dejavnosti: Pri likovnem krožku bomo spoznavali različne likovne tehnike in likovna 

področja. Pri ustvarjanju zanimivih umetnin se bomo izražali z različnimi materiali, razvijali bomo 
ustvarjalnost in kreativnost. Z likovnimi deli, ki nastanejo pri likovnem krožku, sodelujemo na 
natečajih, razstavah, delavnicah, pripravljamo dekoracije za šolske prireditve in skrbimo za lep in 

urejen videz šole.  
  

 
 

Matematika za bistre glave 
Mentorici: Eva Kavčnik, Monika Ravnikar Bobnar  
Kdo: učenci 4. in 5. razreda 
Kdaj in kje: sreda, predura, učilnica 4, drugi teden v septembru 

Cena: brezplačno  
Opis interesne dejavnosti: Matematika za bistre glave je namenjena učencem, ki bi radi tekmovali na matematičnih 
tekmovanjih: Logika, Boberček in Logična pošast. 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 računalnikih.  
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Mini dramska šola 
Mentorica: Jasmina Bejtović (zunanja izvajalka) 

Kdo: 1. - 5. razred 
Kdaj: ponedeljek, 13.30 –14.30, pričetek oktobra, dejavnost se izvaja v Mostah 
 

Cena: 25€/mesec (60 min) 
Opis interesne dejavnosti: Sprva se bodo otroci preko igric spoznali z osnovami improvizacij in nastopanja. V krogu 
sovrstnikov bodo lahko premagovali plahost in se privajali delu v skupini, kjer je vsak posameznik še kako zelo 

pomemben del. Tisti, ki imajo bujnejšo domišljijo, bodo lahko razvijali svojo ustvarjalnost in našli izraz zanjo. 
Skupina, ki bo potekala od oktobra do konca maja, bo tekom leta pripravila tudi manjše nastope. 

 

 
 

Mladinski pevski zbor  
Mentorica: Marjeta Čimžar 
Kdo: učenci 6. do 9. razreda 
Kdaj in kje: torek, 7.ura in petek, 6. in 7. ura, učilnica 17, pričetek drugi teden v septembru 

Cena: brezplačno 
 

Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo na pevskih vajah izpopolnjevali svojo vokalno 
tehniko, se učili skupnega muziciranja v zboru in poslušanja drug drugega, krepili 
samozavest, se hkrati sproščali z glasbo in seveda vadili program za razne nastope in 

koncerte v šoli in v kraju. 
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Mladi raziskovalci zgodovine in še česa 
Mentorica: Andreja Burja Čerin 
Kdo: 7. do 9. razred 
Kdaj: po dogovoru 

Cena: brezplačno 
  

Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo spoznali in se preskusili v različnih tehnikah raziskovanja. Izbrali bodo 
nekaj tem, jih skupaj ali samostojno raziskovali ter jih predstavili v obliki projektne naloge, izdelka, plakata ali 

razstave. Vsaj enkrat bomo odšli na teren (muzejska razstava, arhiv, delo na terenu …). Učenci bodo imeli možnost, 
da s svojo nalogo sodelujejo na tekmovanju ZPMS Mladi raziskovalci zgodovine.  

 

Mockingjays (debatni krožek) 
Mentorica: Meta Štrumbelj   
Kdo: učenci 7. razreda 
Kdaj: četrtek, predura 
Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo klepetali, igrali družabne igre, si dopisovali in ustvarjali, vse dejavnosti pa 

bodo potekale v angleščini. 
 
 

Modelarstvo 
Mentor: zun. mentor Simon Potočnik 

Kdo: učenci 3. do 9. razreda (od 5 do 12 učencev) 
Kdaj: ponedeljek od 17.30 do 19.00, pričetek 30. september 
Cena: 32 eur mesečno 
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Opis interesne dejavnosti: Modelarstvo je zvrst tehnične kulture, ki se ji v zadnjih letih namenja vse manj 

pozornosti. Ročne spretnosti in veščine, obdelava predvsem lesnih gradiv, gradnja modelov in njihovo spuščanje pa je 
za mnoge učence kljub temu zelo atraktivno. Šola modelarstva Šola Šimen deluje dvanajsto leto na več osnovnih 

šolah.  
Lotili se bomo čolnov na motorni pogon, prosto letečih in radijsko vodenih letal. 

 
 

Namizni tenis 
Mentor: Andrej Marin (zunanji izvajalec)  

Kdo: učenci 1. do 5. razreda; 6.-9. r 

Kdaj in kje: torek, 18.00 do 19.00 (1. do 5. razred); torek, 19.00-20.00 (6. do 9. razred), dejavnost se 

izvaja v Mostah 

Cena: brezplačno 

Opis interesne dejavnosti: predstavitev interesne dejavnosti na uvodnem srečanju. 

 
 

 
Orffov instrumentarij 

Mentorica: Sabina Brigita Štebe 

Kdo: učenci 4. do 9. razreda 
Kdaj in kje: ponedeljek, 6. ura, učilnica 16, pričetek v oktobru 
Cena: brezplačno 

   
Opis interesne dejavnosti: Pri tej dejavnosti učenci razvijajo glasbene sposobnosti, pridobivajo 

izkušnje v barvnih in harmonskih sozvočjih, ki jih doživljajo v skupinski instrumentalni igri ter 
spremljavah na glasbene cevi (Boomwhackers) in Orffova glasbila (ksilofon, metalofon, zvončki …). 
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Origami krožek 
Mentorica: Bojana Gomboc 
Kdo: učenci 4. in 5. razreda 
Kdaj in kje: petek, 6. šolska ura, učilnica 15, pričetek 13. septembra 

Cena: brezplačno 
   
 

Opis interesne dejavnosti: Pri krožku bomo spoznavali več kot 1000 let staro umetnost 
zgibanja papirja. Naš osnovni namen druženja bo sproščujoče ustvarjanje. Ob prepogibanju 

papirja bomo razvijali spretnost prstov ter s tem aktivirali možgane. Učili se bomo slediti 
navodilom ter krepili zbranost, vztrajnost, natančnost, potrpežljivost, prostorske predstave…  
Izdelki, ki jih bomo oblikovali in jih boste odnašali domov, bodo tematsko povezani s 

koledarjem, prisluhnili pa bomo tudi vašim željam. Načrte za modele bomo iskali v knjigah in 
na spletu, oblikovali bomo tudi videoposnetkih. 
 

 

Otroška folklorna skupina Avrikelj 
Mentor: M. Rozman (zunanji izvajalec) 

Kdo: 1. do 6. razred 
Kdaj: sreda, 14.45-15.30 

Kje: v Mostah 
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. 
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Otroški pevski zbor 3 
Mentorica: Marjeta Čimžar 

Kdo: 4. in 5. razred  
Kdaj in kje: torek, 6. ura, učilnica 17 

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo na pevskih vajah izpopolnjevali svojo vokalno tehniko, se učili skupnega 

muziciranja v zboru in poslušanja drug drugega, krepili samozavest, se hkrati sproščali z glasbo in seveda vadili 
program za razne nastope in koncerte v šoli in v kraju. S pevskim programom se bo večkrat pridružil mladinskemu 

zboru, ob koncu leta pa se bo udeležil velikega zborovskega dogodka zborovski BUM v Stožicah. 
 

Planinski krožek 
Mentorica: Romana Ravnikar 
Kdo: učenci od 4. do 9. razreda 

Kdaj: sobota (uvodni sestanek po dogovoru) 
Cena: brezplačno 
Opis interesne dejavnosti: Planinski krožek poteka enkrat mesečno (ob sobotah). Planinske 

pohode izvajamo skupaj  z učenci od 1. do 4. razreda, ki so vključeni v planinski krožek v šoli v 
Mostah. 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. 

 

Plesna šola Denscity 
Mentor: Dennis (zunanji izvajalec) 
Kdo: učenci 4. do 9. razreda 

Kdaj in kje:  ponedeljek in petek od 16.00 do 17.00 

Cena:  40,00 eur za 8 treningov na mesec  
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Opis interesne dejavnosti: Otroci ne plešejo standardnih plesov na standardne pesmi. Koreografije in plesni mixi so 
njim prilagojeni in so unikatni. Otroci se bodo učili različnih zvrsti plesa: hip-hop, showdance, jazz, reggaton in pop.  

Plesne produkcije se izvajajo v gledališčih in kulturnih domovih z vso produkcijsko ekipo. Naš plesni učitelj je vsem 
znani Dennis, pevec skupine GAME OVER. Tekmovalec v oddaji Zvezde plešejo. Dennis svojo bogato plesno znanje 

prenaša že 20 let in je vzgojil mnogo uspešnih plesalcev. Plesna šola DensCity je sodelovala na medijskih projektih 
Mister Slovenije, Kraljica Slovenije, Miss Earth, državnih prvenstvih in festivalih. Plesni tečaj traja 60 min. Kontakt: 
040 430 034, mail: denscity.ples@gmail.com. 

Plesna šola Miki 
Mentor: Plesna šola Miki (zunanji izvajalec) 
Kdo: učenci 4. do 9. razreda 

Kdaj in kje: sreda od 14.15 do 15.15 v ŠD Komenda 

Cena: dejavnost je plačljiva 

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 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. 

http://www.mikiples.com/
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Preprosti naravoslovni poskusi 
Mentorica: Tina Kolenc 
Kdo: učenci 6. razredov         
Kdaj: četrtek, predura, pričetek drugi teden v septembru 

  
 
 

 

 
 

Prometni krožek 
Mentorice: razredničarke 
Kdo: učenci 5. razreda 
Kdaj: po dogovoru 

Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Učenci bodo poglobili pri pripravi na opravljanje kolesarskega izpita osvojeno znanje iz 

cestno prometnih predpisov ter spretnosti na poligonu. Svoje znanje bodo lahko pokazali na tekmovanju »Kaj veš o 
prometu«. 
 

 
  

Prostovoljstvo – Vitezi našega časa 
Mentorici: Mateja Kruhar, Meta Štrumbelj 
Kdo: 6. do 9. razred  
Kdaj: po dogovoru, uvodni sestanek 13. 9. 2019 
Cena: brezplačno 
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Opis interesne dejavnosti: V prostovoljsko delo se lahko vključujejo učenci od 6. – 9. razreda, ki jih veseli delo z ljudmi 
in so pripravljeni pomagati sočloveku. Prostovoljsko delo ima pozitivne učinke na otrokovo osebnostno rast in razvoj, 

saj tako dobi občutek osebne vrednosti in sposobnost prevzemanja odgovornosti pri reševanju problemov v skupini. 
Nenazadnje skozi prostovoljsko udejstvovanje narašča tudi otrokova socialna odgovornost in zmožnost empatije. Učenci 

se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, prispevajo k odgovornim medosebnim odnosom in koristno izrabljajo 
svoj prosti čas. 

Delovali bomo na različnih področjih: 

 medvrstniška pomoč (učna pomoč, pomoč pri pisanju domačih nalog v OPB), 
 ustvarjalne delavnice v OPB, 

 ustvarjanje v dobrodelne namene, 
 dobrodelne akcije, 

 družabništvo s starejšimi občani. 

Prostovoljci smo z lastnim vedenjem tista sprememba, ki jo želimo videti v svetu.  

Prva pomoč 
Mentorica: Jasmina Notar 

Kdo: 8. in 9. razred  
Kdaj: po dogovoru, pričetek v oktobru 
Cena: brezplačno 

 
Opis interesne dejavnosti: Pripravljali se bomo na tekmovanje prve pomoči. Prva pomoč je takojšnja zdravstvena 

oskrba, ki jo dobi poškodovanec na kraju dogodka in je opravljena s preprostimi pripomočki. S poznavanjem osnov 
prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje. 
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Računalniško razmišljanje 
Mentorica: Meta Mohar Lebič 

Kdo: 7. do 9. razred  
Kdaj: po dogovoru z učenci 

Cena: brezplačno 
 
Opis interesne dejavnosti: Pripravljali se bomo na računalniško tekmovanje Bober. 

 

Ritmična gimnastika KRG Tjaša Šeme 
Mentorica: Tjaša Šeme 
Kdo: 4. do 9. razred  
Kdaj: vadba poteka v Mostah 
Cena: 28 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 Ljubljana 
Mentorica: zunanja mentorica (Maja Gradinjan) 
Kdo: 4. do 9. razred  
Kdaj: ponedeljek od 14.00 do 15.30 (ŠD Komenda) 
Cena: dejavnost je plačljiva 

 
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. Kontakt sdasljubljana@gmail.com. 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. 

 

Robotika – priprava na tekmovanje 
Mentorica: Damijana Ogrinec 
Kdo: 6. do 8. razred  
Kdaj: po dogovoru 
Cena: brezplačno 
 

 

 
 

 
 

mailto:sdasljubljana@gmail.com
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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 (tel.: 01-83 41 582) 

 
 

 
 

Ročne spretnosti 
Mentorici: Simona Bežan, Marjeta Kuhar  
Kdo: 4. do 6. razred 
Kdaj: sreda, 7.30-8.15, pričetek v oktobru 

Cena: brezplačno 
 

Opis interesne dejavnosti:  
Pri svojem delu opažava, da so otroci čedalje manj spretni pri ročnem delu. Zato bomo na naših srečanjih ustvarjali iz 
papirja, kartona, volne, blaga … Pri delu bomo urili striženje, rezanje, lepljenje, zgibanje, oblikovanje in sestavljanje. 

Naučili se bomo tudi osnov kvačkanja.  
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Sankukai karate 
Mentor: Boris Zadravec (zunanji izvajalec) 
Kdo: predšolski otroci 5-7 in osnovnošolski 7-15 let 
Kje: v telovadnici v Mostah 

 
Kdaj torek: 16.30 – 18.00 in četrtek: 17.00 – 19.00, pričetek 3. septembra 2019 

Kaj potrebujem: trenirka, kratke hlače, majica, treniramo bosi 
Cena: dejavnost je plačljiva 
 

Opis interesne dejavnosti: Sankukai karate, samoobramba.  

 
Šahovski krožek 
Mentor: F. Poglajen 

Kdo: 1. do 9. razred 
Kdaj: ponedeljek od 14.30 do 16.00, pričetek 16. septembra 
Kje: v Mostah 

Cena: brezplačno 
 

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. 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. 
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Šivamo in ustvarjamo 
Mentorica: Barbara Orešnik 
Kdo: 7. do 9. razred  
Kdaj in kje: torek, 12.05-14.45 (1x mesečno), učilnica 15, pričetek v oktobru 
Cena: brezplačno, udeleženci sami prinesejo blago 
 

Opis interesne dejavnosti: Izdelovali bomo različne okrasne predmete (nahrbtnik, obeski za 
ključe,…) ter se preizkusili v izdelovanju oblačil. 

 

 
 

Tenis 
Mentor: Damjan Kropivšek 
Kdo: 4. do 9. razred 
Kdaj in kje: torek od 13.45 do 14.30, ŠD Komenda, pričetek 10. septembra 2019 

Cena: brezplačno 
  
Opis interesne dejavnosti: Učenci se bodo skozi različne oblike igre seznanili z osnovami 

tenisa in se naučili tehnike osnovnih udarcev (forehand, backhand, servis, volej).  Učenci 
potrebujejo svoj lopar. 
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Ustvarjalno potovanje v preteklost 
Mentorica: Andreja Burja Čerin 

Kdo: 4. do 6. razred 
Kdaj: po dogovoru 

Cena: brezplačno  
 
Opis interesne dejavnosti: Preteklost je polna zanimivih zgodb, ki so tudi odlična 

priložnost za ustvarjanje. Podali se bomo na slikovito potovanje v stare kulture, na 
različne konce sveta in z različnimi ustvarjalnimi tehnikami prinesli delček starodavne 

čarobnosti k nam v sedanjost. Učenci bodo potrebovali osnovne potrebščine za 
ustvarjanje (škarje, lepilo, barvice in flomastre). 
 

 

 
 

Varstvo naravne dediščine 
Mentorica: Urška Galien 

Kdo: učenci od 7. do 9. razreda 
Kdaj: četrtek, 16.15 – 17.00, pričetek tretji teden v septembru 

Cena: brezplačno 
 
Opis interesne dejavnosti: Spoznavanje naravne dediščine v bližini doma, 

sosednjih občinah ter Sloveniji, aktivno učenje o naravi v naravi, uporaba 
sodobnih prijemov (npr. gozdne pedagogike), iskanje vzporednic ali vzročnih 

zvez med naravnimi danostmi in kulturno dediščino. 
Namen dejavnosti je pri učencih razširiti znanje, ki ga dobijo pri rednem 
šolskem programu, pogovoriti se o ozadju pojavov in dogodkov, poiskati povezave med njimi in globlje razloge 

(vsebine, za katere v rednem programu zmanjka časa). 


