
INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ KOSEZE 
Osnovna šola Koseze organizira različne interesne dejavnosti za učence. Izvajanje interesnih dejavnosti se bo pričelo v oktobru 2022. 
Za učence od 1. do 5. razreda interesne dejavnosti potekajo v času predure ali od 14.30 dalje. 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor/mentorica Termin Kratek opis 

Povej mi pravljico 1. a Antonija Seliškar ponedeljek, 7.30–8.15 Učenci predstavijo pravljice in pesmice po 
seznamu ali lastni izbiri 

Rad pripovedujem pravljice 1. b mag. Alenka 
Lukaček 

ponedeljek, 7.30–8.15 Pripovedovanje pravljic in knjig za bralno 
značko in deklamacija pesmic. Poslušanje in 
branje knjig - slovenski in svetovni kanon 
otroške literature. 

Kresnička (priprava na 
tekmovanje) 

1. b mag. Alenka 
Lukaček 

sreda, 7.30–8.15  
v mesecu januarju 

Priprava učencev 1.b na naravoslovno 
tekmovanje Kresnička v mesecu pred 
tekmovanjem. 

Mehurčki (priprava na 
tekmovanje) 

1.b mag. Alenka 
Lukaček 

sreda, 7.30–8.15  
v mesecu marcu 

Priprava učencev 1. b na Cankarjevo 
tekmovanje - Mehurčki v mesecu pred 
tekmovanjem.  

Povej mi pravljico 1. c Alenka Agrež ponedeljek, 7.30–8.15 BZ, predstavitev prebranih knjig z danega 
razrednega seznama in deklamacija pesmic. 
Poslušanje, branje knjig. 

Radi beremo 1. d Andreja Duh sreda, 7.30–8.15 Čas, ki je namenjen pripovedovanju pravljic 
in naučenih pesmic. Občasno pa tudi 
poslušanju le teh. 

Bralna značka 2. a Anka Zajc torek, 7.30–8.15 Učenci pripovedujejo pravljice in pesmi.  

Bralne urice 2. b Aleksandra Jamnik ponedeljek, 7.30–8.15 Učenci predstavijo pesmice in vsebino 
pravljic iz priporočljivega seznama za 2. 
razred. 

Bralna značka 2. c Ana Vičar Jamnik ponedeljek, 7.30–8.15 Učenci predstavijo knjige in pesmice iz 
priporočljivega seznama za 2. razred. 

Otroci radi pojemo (pevski 
zbor) 

1. in 2. r. Aleksandra Jamnik 
in Mirjam Štampar 

sreda, 13.45–14.30 Petje ljudskih in umetnih otroških pesmic, 
priložnostni nastopi 

Flavta – začetni tečaj 1. in 2. r. Aleksandra Jamnik torek, 14.30–15.15 Začetni koraki v učenje  blok flavte. 

Šolska plesna skupina 1. in 2. r. Andreja Duh sreda, 14.30–15.15 Učenje plesnih koreografij in preplesavanje 
že znanih. Poteka od oktobra do meseca 
februarja. 



Bralne urice 3. a Blažka Hribar  sreda, 7.30–8.15  Učenci predstavijo knjige in pesmice za BZ in 
knjige po želji. 

Bralne urice 3. b Nika Barlič torek, 7.30–8.15  Učenci predstavijo knjige in pesmice za BZ in 
knjige po želji. 

Bralne urice 3. c Špela Žibret  sreda, 7.30–8.15  Učenci predstavijo knjige in pesmice za BZ in 
knjige po želji. 

Bralne urice 3. d Kaja Granič sreda, 7.30–8.15  Učenci predstavijo knjige in pesmice za BZ in 
knjige po želji. 

Priprave na tekmovanje –  
Kresnička 

3. r. Kaja Granič ponedeljek, 7.30–8.15  
januar–april 2023 

Učenci predstavijo knjige in pesmice za BZ in 
knjige po želji. 

Prvi koraki v španščino I. 3. r. Barbara Kovač 
Martinez 

ponedeljek, 14.30–
15.15 

Učenci preko igre spoznajo osnove 
španskega jezika in sporazumevanja. 

Jaz pa pojdem ... 1.–3. r. Darija Peternelj in  
Alenka Agrež 

3x na leto po 
predhodnem 
obvestilu 

Spoznavanje naravnih in kulturnih 
znamenitosti Slovenije. 

Priprave na tekmovanje 
Mehurčki 

1. in 3. r. Maja Saurin četrtek, 16.00–16.45  
v mesecu marcu 2023 

Priprava na Cankarjevo tekmovanje iz 
slovenščine. 

Šah 2. in 3. r. Petra Madronič torek, 15.20–16.05 Učenci bodo usvajali kraljevsko igro, urili 
svojo koncentracijo ter reševali izzive preko 
igre. Udeležili se bomo tudi kakšnega 
šahovskega turnirja.  

Bralna značka 4. a Andreja Kobe ponedeljek, 7.30–8.15 Učenec predstavi 4 knjige in 3 pesmice (na 
pamet) iz priporočenega nabora knjig za 4. 
razred. Predstavitev knjige s 
pripovedovanjem obnove podkrepi s 
strnjeno obnovo v zvezek in ilustracijo. 
Pesem deklamira in prepiše v zvezek v 
pesemski obliki in doda ilustracijo. 

Bralna značka 4. b Petra Povšič ponedeljek, 7.30–8.15 Učenec predstavi 4 knjige in 3 pesmice (na 
pamet) iz priporočenega nabora knjig za 4. 
razred. Predstavitev knjige s 
pripovedovanjem obnove podkrepi s 
strnjeno obnovo v zvezek in ilustracijo. 
Pesem deklamira in prepiše v zvezek v 
pesemski obliki in doda ilustracijo 



Bralna značka 4. c Jana Urh ponedeljek, 7.30–8.15 Učenec predstavi 4 knjige in 3 pesmice (na 
pamet) iz priporočenega nabora knjig za 4. 
razred. Predstavitev knjige s 
pripovedovanjem obnove podkrepi s 
strnjeno obnovo v zvezek in ilustracijo. 
Pesem deklamira in prepiše v zvezek v 
pesemski obliki in doda ilustracijo 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

4. r. Andreja Kobe javljeno naknadno S prijavljenimi učenci preberemo in 
analiziramo delo. Nato skušamo tudi 
napisati nekaj nalog, ki bi vsebovale esejsko 
obliko. 

Šolska plesna skupina 2 3. in 4. r. Andreja Duh ponedeljek, 14.30–
15.15 

Učenje plesnih koreografij in preplesavanje 
že znanih. 
 

Bralna značka 5. a mag. Nina Jančič torek, 14.30–15.15 Predstavitev 4 prebranih knjig in 
deklamiranje 3 pesmi iz predlaganega 
seznama za 5.razred. 

Bralna značka 5. b Vesna Koren ponedeljek, 7.30–8.15 Predstavitev 4 prebranih knjig in 
deklamiranje 3 pesmi iz predlaganega 
seznama za 5.razred. 

Bralna značka 5. c Greta Mišič ponedeljek, 7.30–8.15 Učenec predstavi 4 knjige in 3 
pesmice (na pamet) iz nabora predlaganih 
del. V zvezek napiše kratko obnovo 
proznega dela ter ilustrira zgodbo. Pesem 
prepiše ter jo ilustrira.  

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

5. r. Greta Mišič javljeno naknadno S prijavljenimi učenci preberemo in 
analiziramo delo. Nato poskušamo napisati 
nekaj nalog, ki vsebujejo esejsko obliko.  

Otroški pevski zbor 3.–4. r. Nino Ošlak torek, 14.00–14.45 Učenje različnih pesmi in nastopi na 
različnih kulturnih in glasbenih 
prireditvah. 

Bistroum in priprave na 
Kresničko 

4. in 5 r. Petra Madronič četrtek, 7.30–8.15 Izdelava materialov, maket in ozaveščanje o 
pridobivanju energije, njeni smotrni uporabi 
in trajnostnem razvoju. Učenci bodo urili 
svoje tehniške sposobnosti ter sodelovali pri 
vseslovenskem natečaju. V sklopu interesne 



dejavnosti bodo potekale tudi priprave na 
tekmovanje iz kresničke. 

Šah 4. in 5. r. Petra Madronič torek, 14.30–15.15 Učenci bodo usvajali kraljevsko igro, urili 
svojo koncentracijo ter reševali izzive preko 
igre. Udeležili se bomo tudi kakšnega 
šahovskega turnirja.  

Prvi koraki v španščino II. 4. in 5. r. Barbara Kovač 
Martinez 

petek, 7.30–8.15 Nadaljevaljni tečaj osnovnega 
sporazumevanja španščine. 

Kitajščina in kitajska kultura 1.–6. r. dr. Tina Ilgo torek, 12.50–13.35 Preko različnih  ustvarjalnih delavnic 
učenci spoznavajo kitajsko dediščino in 
zgodovino ter osnove sporazumevanja. 

Kitajščina in kitajska kultura –   
nadaljevalna skupina 

2.–6. r. dr. Tina Ilgo torek, 13.40–14.25 Preko različnih  nadaljevaljnih 
ustvarjalnih delavnic učenci spoznavajo 
kitajsko dediščino in zgodovino ter 
osnove sporazumevanja. 

Orff I 6.–7. r. Nino Ošlak torek, 12.50–14.20 Priprava na tekmovanje iz osnovnega 
razumevanja finančne pismenosti ter 
učenje osnovnih pravil finančnega 
upravljanja. 

Urjenje socialnih veščin 1.–9. r. Renata Javornik, 
Mojca Žalig, Anja 
Mrzel, Alja 
Oprešnik 
Prodanovič 

po dogovoru na 14 
dni 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 
z dodatno strokovno pomočjo, ki izkazujejo 
težave na področju socialnih veščin. Le-te 
bomo razvijali v manjših skupinah skozi 
različne socialne igre, igre vlog…Poleg tega 
bomo izvajali vaje za krepitev pozornosti in 
koncentracije. 
Id bo potekala dvakrat mesečno.  

Vesela šola 4.–9. r. Špela Pogačar 1 x mesečno po 
dogovoru 

Priprava na tekmovanje Vesele šole 

Kljekljanje 4.–9. r. Katja Šolar torek, 14.30–15.45 od 
februarja 2023 dalje 

Učenci usvajajo ročne spretnosti in 
spoznavajo slov. Dediščino ročnih del. 

Navihani možgani – krožek za 
razmišljanje 

6.–9. r. Janja Lebar torek, 14.30–15.15 ali 
ponedeljek, 14.30–
15.15 

Učenci preko zabavnih delavnic in iger 
spoznavajo deBonova orodja, s katerimi se 
učijo bolj ustvarjalnega, sodelovalnega, 



kreativnega in konstruktivnega 
razmišljanja.  

Geografski krožek 6.–9. r. Tanja Rašković torek, 7.30–8.15 Priprave na tekmovanje iz znanja 
geografije. 

Matematične delavnice 6.–9. r. Alenka Mehle sreda, 7.30–8.15 Učenci usvajanja višja znanja matematike za 
matematična tekmovanja. 

Kreativno pisanje 6.–9. r. Urška Perko torek, 7.30–8.15 Ustvarjali bomo različna besedila, sodelovali 
na natečajih, se predali domišljiji. Odkrivali 
in spodbujali bomo jezikovne ustvarjalnosti 
in kritičnosti, razvijanje sposobnosti 
obvladovanja jezika in odpravljanje pogostih 
slogovnih napak. Navdih se skriva povsod, le 
videti ga moramo.  

Bistroum v svetu energije 6.–9. r. Petra Madronič petek, 7.30–8.15 Izdelava materialov, maket in ozaveščanje o 
pridobivanju energije, njeni smotrni uporabi 
in trajnostnem razvoju. Učenci bodo urili 
svoje tehniške sposobnosti  ter sodelovali 
pri vseslovenskem natečaju.  

E-izdelek iz angleščine 7. r. mag. Marina Vrčko ponedeljek, 7.30–8.15 Priprava videoposnetka na predpisano temo 
s strani IATEFL Slovenia v aplikaciji 
Videoshop - v parih ali skupinah do 5 
učencev. Pisanje scenarija v angleščini. 
Nastopanje pred kamero. Sodelovanje pri 
Evropskem dnevu jezikov.  

Finančna pismenost 7.–9. r. Lorieta Pečoler marec, april,maj 2023 
po dogovoru 

Priprava na tekmovanje iz osnovnega 
razumevanja finančne pismenosti ter 
učenje osnovnih pravil finančnega 
upravljanja. 

Orff II 8. in 9. r. Nino Ošlak ponedeljek, 13.40–
15.15 

Šolska glasbena skupina, kjer se učenci 
pripravljano na različne glasbene 
prireditve in igrajo različne glasbene 
zvrsti. 

Priprava na tekmovanje o 
poznavanju sladkorne bolezni 

8.–9. r. Renata Javornik torek, 7.30–8.15 Priprave na tekmovanje o poznavanju 
sladkorne bolezni  
(sladkorna bolezen-epidemija moderne 
dobe, učenec/ka s sladkorno boleznijo v 



razredu, tipi sladkorne bolezni, akutni in 
kronični zapleti, delovanje inzulinske črpalke 
in senzorja za neprekinjeno merjenje 
glukoze v krvi, delovanje glukometra za 
določanje glukoze v krvi, zdravo 
prehranjevanje posameznika, štetje 
ogljikovih hidratov, prva pomoč pri 
hipoglikemiji, telesna aktivnost)  

Zgodovinski krožek 8. in 9. r. Andreja Rudaš torek, 7.30–8.15 Pri krožku se bomo pripravljali na 
tekmovanje iz zgodovine. Prav tako bomo 
pirpravljali gradiv v okviru projekta Dnevi 
evropske kulturne dediščine, ki ga letos 
posvečamo Jožetu Plečniku. 

Fit in Deutsch 8. in 9. r. Renata Struna javljeno naknadno, v 
dogovoru z učenci 

Priprave na izpit iz nemščine 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

6. a 
7. a, c 
8. b 
9. c 

Tjaša Žorž v dogovoru z učenci 
(glede na prijave iz 
posameznih 
oddelkov) 

Priprava učencev na tekmovanje: 
pisanje esejev, dodatne naloge, skupne 
analize besedil ... 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

6. b, c,  
7. b 
8. a 
9. c 

Urška Perko v dogovoru z učenci 
(glede na prijave iz 
posameznih 
oddelkov) 

Priprava učencev na tekmovanje: 
pisanje esejev, dodatne naloge, skupne 
analize besedil ... 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

 6. d 
7. d 
8. c 
9. b 

Zdenka Hiti 
Kalinger 

v dogovoru z učenci 
(glede na prijave iz 
posameznih 
oddelkov) 

Priprava učencev na tekmovanje: 
pisanje esejev, dodatne naloge, skupne 
analize besedil ... 

Plesne vaje za valeto 9. r. Andreja Duh petek, 13.30–15.00 v 
marcu 2023 

Učenje družabnih plesov za zaključno 
prireditev – valeto. Poteka od meseca 
marca do konca šolskega leta. 

 


