
 

Opis interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji OŠ Koseze 2019/20 
izvajalec naziv ID razred opis  

Urska Perko Cankarjevo 
tekmovanje 

6.a, 7.c, 9.ab Učenci se bodo v okviru ID pripravljali na Cankarjevo tekmovanje. Samostojno 
bodo prebrali predpisane knjige, jih analizirali, se o njih pogovarjali, spoznali 
književno kritiko, pisatelja in njegovo življenje. Za 6. in 7. r bo potekalo do 
šolskega tekmovanja v novembru, učenci 9. razreda pa imajo še možnost 
regijskega (jan) in državnega (mar) tekmovanja.  

Emanuel Grgić Nogomet 1.razredi Učenci se bodo učili osnov tehničnih in taktičnih prvin pri malem nogometu kot so 
vodenje žoge s sprednjim delom stopala, podajanje žoge, ustavljanje žoge, strel na 
gol ter igra 3:3 

Miha Dragoš Mini rokomet 2., 3. razred 
 

Vesna Koren Bralna značka 5.b Učenci si s predlaganega gradiva izberejo 4 knjige, jih preberejo ter jih ustno 
obnovijo. Naučijo se 3 pesmi na pamet in jih izrazno predstavijo. 

Tanja Rašković Geografski krožek 6.-9. razred V okviru ID se bodo učenci pripravljali na tekmovanje iz znanja GEO, sodelovali pri 
različnih dnevih dejavnosti in delu v učilnici na prostem (meteorološke meritve). 

Katja Šolar Klekljanje 2.-9. razreda 
 

Tanja Rašković Podjetništvo 6.-9.r. Učenci bodo spoznavali osnove podjetništva za mlade, spoznavajo tehnike iskanja 
poslovne priložnosti, za katero pripravijo mini poslovni  načrt in spoznavajo 
značilnosti skupinskega dela. 

Barbara Kovač 
Martinez 

Prvi koraki v 
španščino I, II, III 

3.- 6. r. Učenci od 3. do 6. razreda se spoznavajo z osnovami španskega jezika ter s kulturo 
špansko govorečih dežel. Poudarek je na razvijanju govornega sporočanja in 
slušnega razumevanja, manj pa je branja in pisanja. 

Nino Ošlak OPZ 2.-5. r Petje širokega izbora pesmi v otroškem pevskem zboru, nastopanje na šolskih 
proslavah in drugih prireditvah. 



Nino Ošlak Orff 1 5.-7. r Igranje na različna glasbila v okviru šolske vokalno-instrumentalne zasedbe, 
nastopanje na proslavah in gostovanja na koncertih. 

Nino Ošlak Orff 2 8. - 9. r Igranje na različna glasbila v okviru šolske vokalno-instrumentalne zasedbe, 
nastopanje na proslavah in gostovanja na koncertih. 

Marina Vrčko E-izdelek iz 
angleščine 

7. razred Učenci v parih ali skupinah (3 do 5 učencev) pripravljajo videoposnetek v 
angleščini na določeno temo. 

Andreja Rudaš Zgodovinski krožek 8., 9 . r. V okviru ID se bodo učenci pripravljali na tekmovanje iz znanja ZGO, sodelovali pri 
različnih dnevih dejavnosti in pri projektu Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Nevenka 
Lapornik 

BZ ( Rad imam 
pravljico) 

1.c Učenci si iz priporočenega seznama izberejo pravljico, jo preberejo s pomočjo 
staršev in jo ob slikanici obnovijo. Na pamet se naučijo dve pesmi in ju 
memorirajo. Ob koncu beremo knjige po izbiri učitelja. 

Darija Peternelj bralna značka 3. a Učenci 3. a bodo v okviru bralne značke pripovedovali poljubne zgodbe ob listanju 
knjige ter deklamirali izbrane pesmi. 

Darija Peternelj prva pomoč 2.-4. Učenci bodo v okviru interesne dejavnosti spoznali ukrepanje ob nudenju prve 
pomoči v različnih okoliščinah (npr. pri krvavitvah, opeklinah, pikih, tujkih, 
poškodbah s pirotehničnimi sredstvi, ugrizih …) ter se praktično preizkusili v 
konkretnih situacijah. 

Darija Peternelj računalniške osnove 
(začetniška skupina) 

2.-4. Učenci se bodo v okviru spoznavanja računalniških osnov seznanili z naslednjimi 
programi Slikar, Word in PowerPoint. Spoznali bodo sestavne dele računalnika, 
varno rabo interneta ter rabo usb ključka. 

Antonija 
Seliškar 

radi beremo 3.b Učenci si iz priporočenega seznama knjig izberejo izberejo najljubše in povedo 
njeno vsebino. Na pamet se naučijo izrazno pripovedovati pesmi. Ob koncu 
beremo knjigo po izbiri. 

Antonija 
Seliškar 

vrtnarimo in 
pečemo 

3. razredi Učenci bodo spoznavali delo na šolski gredici v različnih letnih časih. V času, ko vrt 
počiva, pa bomo v gospodinjski učilnici kaj spekli. 



Andreja Kobe in 
Greta Mišič 

Priorave na 
Cankarjevo 
tekmovanje 

4.in 5. razredi Učenci se bodo v okviru ID pripravljali na Cankarjevo tekmovanje. Samostojno 
bodo prebrali knjigo Jane Bauer: Groznovilca v Hudi hosti, jo skupaj analizirali, se o 
njej pogovarjali, spoznali književno kritiko, pisatelja in njegovo življenje. 

Klavdija 
Kogovšek in 
Andreja Kobe 

Ustvarjamo s FIMO 2.R - 6.R Učenci bodo spoznali značilnosti in različne postopke pri izdelavi s Fimo maso. Z 
različnimi načini izdelave si bodo izdelali ogrlice, verižice, uhane, magnetke, mini 
figure, svečnike,... 

Andreja Kobe Bralne pustolovščine 
(BZ) 

4.c Učenci bodo pripovedovali kratke obnove prebranih knjig in deklamirali daljše 
pesmice iz predlaganega seznama in s tem osvojili Bralno značko. Ta ura je 
namenjena tudi lastnemu branju. 

Janja Lebar Debatni klub 6.- 9. razred Debata je ena od najboljših metod za razvijanje kritičnega mišljenja. Učenci 
morajo biti v debati pripravljeni zagovarjati argumente za in proti, analizirati in 
kritično ovrednotiti argumente nasprotne strani in braniti svoje argumente. Na 
srečanjih se bodo učenci pod vodstvom učiteljice mentorice seznanili z osnovami 
debatne teorije, izvajali različne vaje, razpravljali o njim primernih in zanimivih 
temah in se pripravljali na debatne turnirje, ki se jih bomo udeležili glede na 
interes otrok (neobvezno). 

Klavdija 
Kogovšek 

Bralni palček 1. a V to dejavnost bodo vključeni vsi učenci  
1. a razreda. Učenci bodo pripovedovali različne pravljice ob ilustracijah v knjigah, 
se o vsebini pogovarjali, poslušali pripovedovanje sošolce in ilustrirali najljubši del 
pravljice ali pesmice. Dejavnost bo poteka vsak petek. . 

Jana Urh Bralna značka 4. b Učenci samostojno pripovedujejo o prebranih literarnih delih in deklamirajo 
izbrane pesmi. 

Marija Horvatič Povej mi pravljico 3. d Pri interesni dejavnosti bodo učenci pripovedovali pravljice in pesmice za bralno 
značko. Če bo čas, bomo prebirali pravljice po njihovi izbiri in razvijali besedni 
zaklad. 

Aleksandra 
Jamnik 

Bralne urice 2.c V ID bodo vključeni vsi učenci. Pri interesni dejavnosti bodo učenci pripovedovali 
pravljice in pesmice za bralno značko. S pomočjo knjig bodo predstavili prebrano. 
Urili se bodo v pripovedovanju in deklamiranju in bogatili besedni zaklad. Na 



koncu učenci nadaljujejo z branjem knjig po njihovem izboru (motivacijsko 
branje). 

Aleksandra 
Jamnik 

Flavta-zač. sk., nad. 
sk. 

1., 2., 3. r Začetna skupina: 
Učenci bodo pri dejavnosti spoznali prve korake v svet glasbe(notni zapis, notne 
vrednosti…) in igrali lažje otroške umetne in ljudske pesmice. Za dejavnost bodo 
potrebovali kljunasto flavto (nemški prijem). 
Nadaljevalna skupina: 
Učenci bodo nadgradili znanje igranja na kljunasto flavto. Igrali bodo otroške 
ljudske in umetne pesmice. Seznanjali se bodo z različnimi možnostmi 
individualnega in skupinskega muziciranja.  

Aleksandra 
Jamnik 
Mirjam 
Štampar 

Otroci radi 
pojemo(pevski 

zborček 1.in( 2.r) 

1., (2.)r Petje otroških enoglasnih ljudskih in umetnih pesmi. Učenci bodo z različnimi 
igrami razvijali ritmični in melodični posluh. Sodelovali bomo na šolskih proslavah 
in drugih prireditvah. 

Ana Vičar 
Jamnik 

Radi beremo 3. c Pri ID se bodo učenci urili v samostojnem pripovedovanju knjig za bralno značko. 

Teja Rupčič Pilova Vesela šola 4. - 9. r /4. in 
5.r 

ID bo potekala enkrat mesečno, kjer se bodo učenci intenzivno pripravljali na 
tekmovanje v znanju Vesele šole. Namen tekmovanja je širjenje splošnega znanja 
na zabaven način. Z branjem priloge v reviji Pil, bo učenec spoznal pomembne 
ljudi in organizacije, se seznanil s koristnimi spletnimi stranmi, se uril v angleščini 
in nemščini ter ob koncu lahko osvojil nagrado za trud. 

Teja Rupčič Male sive celice 7. - 9. r ID Male sive celice je namenjena osnovnošolcem, ki bi se s svojo ekipo radi 
pomerili v znanju pri slovenskem televizijskem kvizu Male sive celice. Prvi teden 
septembra se oblikuje ekipa (po želji), ki tekmuje v regionalnem kvizu. V kolikor 
ekipe ne bodo oblikovane, se enkrat mesečno srečujemo in pripravljamo s 
pomočjo vprašanj, po knjigi Male sive celice, za naslednje šolsko leto.  

Teja Rupčič Sprosti se 1.- 3. r Učenci se bodo s pomočjo vizualizacije naučili sprostiti, se igrali zabavne socialne 
igre, prebirali pravljice, se gibali na zraku, plesali, …  



Maja Saurin  Mehurčki 2.-3. r Pogovarjali se bomo o knjigi, ki je predpisana za tekmovanje: Desa Muck, Anica in 
grozovitež.Učenci bodo pisali lastna poustvarjalna besedila na dano temo. 
Predhodno morajo obvezno samostojno prebrati knjigo. 

Maja Saurin Gledališki krožek 2.-5. r Učenci se bodo vživljali v različne gledališke vloge. Razvijali bodo zmožnost 
prilagajanja govora glede na govorni položaj (hitrost, tempo, glasnost, barva 
glasu). Ustvarjali bodo lutke in gledališče kamišibaj. Imeli bodo možnost 
nastopanja v predstavi za učence 1. triade.  

Alenka Lukaček Rad pripovedujem 
pravljice 

2. b Učenci poslušajo in pripovedujejo pravljice in deklamirajo pesmi. Spoznavajo 
slovenski in svetovni kanon mladinske književnosti ter zgodbo Dese Muck Anica in 
grozovitež (Mehurčki). 

Alenka Lukaček Krožek za 
razmišljanje - po De 

Bonu 

2. b Na krožku za razmišljanje se bodo otroci naučili nekaj uporabnih orodij 
razmišljanja za načrtovanje, sprejemanje odločitev in upoštevanja drugih ljudi. 
Ure bodo zanimive in dinamične, saj bodo sestavljene iz vaj in primerov iz življenja 
otrok. 

Nina Es Polšak Urica za knjižne 
molje (BZ) 

1.b Vključeni bodo vsi učenci. Urili se bodo v pripovedovanju ter poslušanju zgodb in 
pesmic za bralno značko. 

Petra Madronič šah 2.-5 r. Učenci bodo s pomočjo vaj, igre in računalniškega programa usvajali pravila 
šahovske igre. 

Petra Madronič šah 6-9.r Učenci bodo s pomočjo vaj, igre in računalniškega programa usvajali pravila 
šahovske igre. 

Petra Madronič bistroum 4.-8.r Raziskovali in spoznavali bomo pomembne izume, opazovali vreme in se ukvarjali 
z elektrarnami. 

Mojca Černigoj 
Bizjak 

bralna značka 5. a razred Učenci se urijo v samostojnem pripovedovanju knjig za bralno značko. 

Greta Mišič Bralna značka 4. a razred Učenci bodo pripovedovali kratke obnove prebranih knjig in deklamirali daljše 
pesmice iz predlaganega seznama in s tem osvojili Bralno značko. Ta ura je 
namenjena tudi lastnemu branju. 



Petra Povšič Bralna značka 4. d Učenci bodo pripovedovali obnove prebranih knjig in deklamirali pesmi ter s tem 
opravili Bralno značko. 

Andreja Duh Dnevnik branja 5. razreda Učenci bodo pri interesni dejavnosti brali izbrana besedila, ki dopolnjujejo snov 
tekočega tedna. Ob tem pa bomo spoznavali nove učne strategije in utrjevali že 
znane.  

Andreja Duh Priprave na 
kresničko 

5. razred Učenci se bodo v okviru ID pripravljali na tekmovanje iz naravoslovja - Kresnička. 
Na urah bomo izvedli izbrane poskuse in o njih diskutirali. 

Andreja Duh Šolska plesna 
skupina 1 

1. razred Pri urah plesa se bomo z učenci ogreli, se naučili novih plesov in preplesali že 
znane. Če se bo ponudila priložnost bomo naše plesno znanje tudi pokazali na 
odru. Vaje bodo potekale samo do konca meseca februarja. 

Andreja Duh Šolska plesna 
skupina 2 

2. - 4. razred Pri urah plesa se bomo z učenci ogreli, se naučili novih plesov in preplesali že 
znane. Če se bo ponudila priložnost bomo naše plesno znanje tudi pokazali na 
odru. Vaje bodo potekale samo do konca meseca februarja. 

Andreja Duh Valeta 9. razred Od meseca marca naprej se bomo z učenci pripravljali na valeto. Naučili  

dr. Katja Kolšek Kitajščina - začetna 
skupina 

 
Začetna kitajščina bo uvod v kitajski jezik (značilnosti in posebnosti kitajskega jezika, 

pismenke, vrste pismenk, razvoj pisave, uvod v sistem transkripcije pin yin, stara 
in poenostavljena pisava, uvod v kitajsko slovnico). 

Učenci se bodo učili predstaviti v kitajskem jeziku, spoznali številke in štetje v 
kitajščini do 100, starost, barve, poimenovali bodo družinske člane, dele telesa, 
opisovali ljudi (raba pridevnikov), spoznavali poimenovanje hrane, šolskih 
prostorov in učnih predmetov. Učili se bodo kitajske pesmice in spoznavali 
tradicionalne kitajske ljudske zgodbe. 

dr. Katja Kolšek  kitajščina - 
nadaljevalna 

skupina 

 
Učenci, ki so v prejšnjih letih obiskovali kitajščino bodo pregledali in vadili osnovne 

pismenke in slovnico.  
Pri nadaljevalni kitajščini se bodo učenci učili besed, besednih zvez in povedi iz 

naslednjih učnih sklopov: knjižnica, čas in vreme (spraševanje po času, dnevi v 
tednu, šolski urnik), praznovanje rojstnega dne,  delo, zdravnik v bolnišnici: deli 
telesa in bolezni, poklici in hobiji. 



Alenka Mehle Matematične 
delavnice 

6. - 9. razred Učenci bodo spoznali osnove logike in poliedre ter uspešno reševali tekmovalne 
naloge iz Logike in Razvedrilne matematike. 

Renata Struna Fit in Deutsch 8. in 9. razred Učenci se bodo v okviru ID pripravljali na izpit iz znanja nemščine (Goethe - 
Zertifikat A1/A2 Fit in Deutsch). Urili bodo sporazumevalne spretnosti in slovnične 
strukture. 
Datum izpita je predviden: 21. 5. 2020. 

Janja Lebar Krožek razmišljanja 6. - 9. razred Učenci se bodo z različnimi vajami učili razmišljati bolj učinkovito, ustvarjalno, 
domiselno, sodelovalno in raziskovalno. Naučili se bodo uporabljati orodja za 
razmišljanje, ki jih bodo lahko uporabili v vseh življenjskih situacijah. Strategije 
razmišljanja se bodo naučili neposredno prenesti v usvajanje, utrjevanje in 
raziskovanje snovi pri posameznem predmetu ter pri ostalih oblikah razmišljanja 
in komunikacije v šoli in zasebnem času. 

Alenka Agrež Povej mi pravljico 2. a V ID bodo vključeni vsi učenci.  Ob slikanicah bodo predstavili prebrano s pomočjo 
ilustracij. Naučili se bodo 3 pesmice in jih doživeto deklamirali. 

Tjaša Žorž Priprava na 
Cankarjevo 
tekmovanje 

od 6. do 9. 
razreda 

Interesna dejavnost bo zasnovana kot priprava na Cankarjevo tekmovanje. 
Prebrali  bomo predpisane knjige, jih analizirali, se o njih pogovarjali, spoznali 
književno kritiko, pisatelja in njegovo življenje. Za 6. in 7. r bo potekalo do 
šolskega tekmovanja v novembru, učenci 9. razreda pa imajo še možnost 
regijskega (jan) in državnega (mar) tekmovanja. 

Lorieta Pečoler Finančna pismenost 7. - 9. razred Učenci bodo pridobivali veščine, pomembne za razumevanje in delovanje denarja; 
spoznali bodo zahteve in nevarnosti denarnega trga, nevarnosti spletnega 
nakupovanja in ravnanja z osebnimi financami. preko različnih vaj se bodo 
pripravljali tudi na tekmovanje iz tega področja. 

 
 


