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Pripravili smo seznam interesnih  dejavnosti, ki jih boste v letošnjem šolskem letu lahko 

obiskovali po pouku. Odvijale se bodo na naši podružnični šoli. Na šolski spletni strani pa si 

lahko ogledate program vseh dejavnosti, ki so na voljo učencem na Vrhniki in so namenjene tudi 

vam, če boste našli možnost, da  se jih lahko udeležujete. 

Zaradi števila prijavljenih lahko v prihodnjih dneh še usklajujemo posamezne termine. V takih 

primerih vas prosimo za razumevanje in kooperativno sodelovanje. 

Skupaj s starši preglejte seznam in se dogovorite, katere boste izbrali. Izbrane dejavnosti 

sporočite razredničarki najkasneje v sredo, 13. 9. 2017. 
 

 

 

 

1. LEGO DACTA KROŽEK 

 

Z bujno domišljijo bomo z LEGO gradniki (kockami) sestavljali in gradili teme: kmetija, kmetijski 

stroji, gasilci, promet in vse vrste prevoznih sredstev, bolnišnico, igrišče, fantazijski svet vesolja 

in robotov, pristanišče, letališče, hiše, stanovanjski prostori, izdelek po želji … 

Poleg konstruiranja, se bodo učenci  urili tudi v predstavitvi-zagovoru svojega izdelka-naloge. 

Predvidoma se bomo srečevali v eni skupini; 

torek  od 15.00. do 16.30 

 

Prvo srečanje bo v torek,  3. 10. 2017. Dejavnost je brezplačna. Srečali se bomo 15- krat, za 

udeležence regijskega/državnega tekmovanja bo še 5 dodatnih srečanj.  

Mentorica: gospa Katarina Lenarčič – inštruktor Lego-Dacte. 
 

 

 

2. PEVSKI ZBOR  

 

Vsi, ki radi pojete, se nam pridružite pri pevskem zboru, ki na naši šoli uspešno deluje že vrsto let. 

Naučili se bomo veliko novih pesmi in nekatere od teh bomo spremljali z glasbenimi inštrumenti. 

Pripravljali se bomo, da bo naše petje na Pomladnem dnevu zvenelo čim lepše, sodelovali bomo 

tudi na nekaterih prireditvah v kraju in še kaj se bo našlo. Dejavnost je brezplačna, srečevali se 

bomo takoj po končanem pouku ob petkih od 12.10 do 12.55. Vabljeni ste vsi, ki ste že prepevali, 

veseli pa bomo tudi novih glasov. Dejavnost je brezplačna.  

Pričetek v petek, 6. 10. 2017. 
Mentorica bo gospa Bernarda Novak. 

 

 

 

3. DRAMSKI KROŽEK 

 

Pri dramskem krožku bomo bogatili besedni zaklad, se srečevali z različnimi besedili in jih 

dramatizirali. Ob priložnostih bomo nastopili za vrstnike, starše, krajane. Pripravljali se bomo tudi 

na dva pomembna tekmovalna nastopa; Mladi oder in Srečanje dramskih skupin podružničnih šol 



Slovenije. Za krožek naj se odločijo tisti, ki zares radi nastopajo, so »glasni in razločno 

govoreči« in so na odru »korajžni«. 

Prvo srečanje – sestanek s prijavljenimi bo v sredo, 4. 10. 2017, ob 13.30 uri. Takrat bomo določili 

točen termin našega srečanja, ki ga bomo prilagodili številu prijavljenih učencev in prosti dvorani. 

Mentorica bo gospa Katarina Lenarčič. 

 

 

4. GIBANJE ZA ZDRAVJE  

 

Gibanje vključuje različne gimnastične vaje, razvijanje ravnotežja, igre z žogo, druge zabavne 

gibalne igre, sprostitvene dejavnosti … Aktivnosti so prilagojene starosti in sposobnostim 

učencev. Vadba bo potekala enkrat tedensko v telovadnici.  Dejavnost je brezplačna.  

Dejavnost bo potekala ob četrtkih  od 7.30 do 8.15  ure. 

Pričetek bo v četrtek, 5. 10. 2017. 

Mentorica bo gospa Medita Huskić. 
 

 

 

5. USTVARJALNICA 

 

Na ustvarjalnicah bomo ustvarjali, slikali, risali in oblikovali različne uporabne in umetniške 

izdelke. Uporabljali in spoznali bomo tudi različne pripomočke in materiale. Vsi, ki vas 

ustvarjanje veseli, lepo vabljeni, da se nam pridružite na ustvarjalnicah ob torkih od 12.10 do 

12.55. Dejavnost je brezplačna, namenjena učencem 1. in 2. razreda. 

Prvo srečanje bomo imeli v torek, 3. 10. 2017. 

Mentorica bo gospa Matejka Zelenc. 

 

 

 

6. OBLIKOVANJE GLINE 

 

Glina je material, ki nosi v sebi neskončne možnosti ustvarjanja. Lahko jo gnetemo, valjamo, 

naredimo kačice, … vanjo odtisnemo dlan. Glino lahko večkrat pregnetemo in jo znova 

uporabimo. Na naši podružnici bomo tudi letos organizirali delavnico – 5 srečanj po 2 šolski uri, 

(po 15.00 uri). 

Za peko gline, barve, glazure in ostali material, bo potrebno prispevati 9 EUR.  Izdelke bodo učenci 

odnesli domov.  

Na dejavnost se prijavite že sedaj, z izvajanjem pa bomo pričeli v januarju. Prijavljeni boste 

pravočasno prejeli vse informacije. 

Mentorica: Petra Primc Marko. 

 

 

 

7. MLADI  GASILEC 

 

PDG Drenov Grič-Lesno Brdo bo tudi letos organiziral krožek Mladi gasilec za dečke in deklice 

od 6. do 11. leta. Vse informacije so učenci že prejeli, bodo pa tudi  na oglasni deski v šoli. 

Dejavnost je brezplačna. Vadba pa bo v naslednjih terminih, začenši že s prvim tednom v 

septembru; 6. in 8. 9. 2017 dalje. 

Dečki – pionirji (6 – 11 let): sreda od 16.00 do 17.00 

Mentorja: Igor Oblak, Andrej Zdešar in Zdenko Krušnik) 

Deklice – pionirke (6 – 11 let): petek od 17.00 do 18.00 

Mentorici: Patricia Koprivec in Lea Hanželič. 



 
 

************************************************************** 

********************************************************** 

 

KLUBSKE DEJAVNOSTI,  ki so se na naši šoli že izvajale in so plačljive. 

 

ŽABICE (Šolsko športno društvo Log-Dragomer )- po dogovoru. 

 

Cheerleading in cheer ples sta najhitreje rastoči športni panogi na svetu, ki na atraktiven način 

združujeta elemente akrobatike, dvige, mete in ples. Žabice svoje člane skozi šport prednostno 

vzgajamo v osebe s pozitivnimi vrednotami (zaupanje, spoštovanje, odgovornost), jim 

omogočamo sodelovanje na družabnih in promocijskih nastopih ter tekmovanjih, najboljšim pa 

pomagamo, da se razvijajo v državne, evropske in svetovne prvake.  

V preteklih letih sta na naši podružnici deloval dve skupini, lani ena.  

Več na www.zabice.si  

Kontaktni podatki: frogs.cheer@gmail.com, 041 234 000 (Simon) 

  

 

KARATE  – informacije so na oglasni deski. 

  

Več si lahko preberete na www.karatelogatec.com, ali povprašate vaditelja g. Pečka na telefon: 

031 641 200. 

 

 

TENIŠKA ŠOLA ŽABEC – informacije so na oglasni deski. 

 

Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki g. Janeza Jelovška; 041 207 372. 

 
 

http://www.zabice.si/
http://www.karatelogatec.com/

