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Interesne dejavnosti na OŠ Domžale za šolsko leto 20/21 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Pred vami je katalog interesnih dejavnosti na OŠ Domžale v šolskem letu 
2020/21. 

Učenci z interesnimi dejavnostmi razvijajo in dopolnjujejo svoje interese. 
Dejavnosti niso vezane na učni program, se jih ne ocenjuje, namenjene so 
predvsem sprostitvi in razvijanju spretnosti, interesov ter zadovoljevanju 
učenčevih potreb. 

Večina interesnih dejavnosti je namenjena določeni starosti in so 
razdeljene po triadah. Izvajajo se praviloma eno ali dve šolski uri na 
teden. Z interesnimi dejavnostmi bomo letos zaradi posebnih razmer 
začeli v začetku oktobra (če bo epidemiološka slika ustrezna) in bodo 
trajale do konca šolskega leta. 

Vse interesne dejavnosti so praviloma brezplačne, v kolikor niso 
navedeni posebni stroški za materiale, vstopnine ali prevoze. 

  

Ravnatelj 

Uroš Govc 
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PŠ IHAN 

 

PLANINSKI KROŽEK 

Učiteljica: Angelina Bolta 

Razred: 1. – 9. 

Krožek deluje v okviru mladinskega odseka Planinskega društva 

Domžale. 0d 1.- 5. razreda se z učenci srečujemo tedensko na krožku 

skozi celo leto, z učenci 6.- 9. razreda pa se srečujemo  tedensko do 

tekmovanja Mladina in gore. Izleti so ob sobotah 1 krat mesečno, katere  

vodijo vodniki PD Domžale. Pridružite se nam in preživite vaš prosti čas 

z nami v naravi. 

Več informacij bo podanih na uvodnem sestanku v mesecu septembru.  

 

ČEBELARSKI KROŽEK 

Učitelj: Andrej Jus 

Razred: 2. – 9.  

 

 

ŠPORTNI KROŽEK 1 

Učitelj: Melita Langus 

Razred: 1.- 2.  

Namenjen je učencem, ki se želijo po pouku sprostiti, razgibati, 
sodelovati v različnih športnih skupinskih igrah, tekati, uporabljati in 
preizkušati različne športne rekvizite. 
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ŠPORTNI KROŽEK 2 

Učitelj: Melita Langus 

Razred: 3. – 5.  

Namenjen je učencem, ki se želijo po pouku sprostiti, razgibati, 
sodelovati v različnih športnih skupinskih igrah, tekati, uporabljati in 
preizkušati različne športne rekvizite. 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Učiteljica: Alenka Stegnar 

Razred: 1.  

 

NARAVA ME ZABAVA 

Učiteljica: Nataša Kovačič  

Razred: 3., 4., 5.  

Naravoslovje je pot do reči in dejanj do znamenj in operacij z njimi. Je pa 

tudi pot nazaj od znamenj do resničnosti. Najvažnejše vezi med 

znamenji in resničnostjo so razlage preteklih pojavov in napovedi 

prihodnjih. 

To pot od izkušnje do znamenj in obratno mora otrok prehoditi 

neznansko velikokrat v različnih okoliščinah.  

Odrasli in zlasti šola ter učitelji smo mu dolžni pri tem pomagati in 

voditi. Če vse prepustimo otrokom, se rado zgodi, da od izkušenj ne 

krenejo na pot do znamenj. 

Pri naravoslovnem krožku bomo črpali znanje iz naravoslovnih zbirk, ga 

preizkušali, analizirali in se trudili, da se bomo čim več naučili iz 

izkušenj. 
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Pripravljali se bomo na naravoslovno tekmovanje KRESNIČKA in za 

zaključek obiskali HIŠO EKSPERIMENTOV. 

 

TOVARNA IGRAČ 

Učiteljica: Nataša Kovačič 

Razred:  3., 4., 5. 

Didaktične igre imajo pomembno vlogo pri motivaciji otrok za nadaljnje 
življenje. 

 Z družabno igro  se ne odločiš iz koristi, marveč zaradi veselja nad igro 
in potrebo po druženju. 

Pri družabni  igri se otrok uči obvladovati svoje egoistične težnje in 
brzdati samovoljo,  se nauči prenesti poraz in zmago. 

Igrače, ki jih bomo izdelali v okviru krožka, bomo najprej preizkusili in 
jih nato predstavili oddelkom podaljšanega bivanja, ti pa jih bodo lahko 
v podaljšanem bivanju uporabljali. 
 
Nekaj iger in igrač bomo ob priložnosti tudi razstavili na šoli. 
 

FLAVTA 

Učiteljica: Katarina Kalan 

Razred: 3. – 5.  

LOGIKA 

Učitelji: Marjan Grilj 

Razred: 3. - 9.  

Logika je filozofski nauk o mišljenju in hkrati znanost o pravilnem 
sklepanju. Z učenci se skozi praktične primere naučimo katere napake so 
pogoste pri sklepanju. Z znanjem logike postanemo boljši misleci in 
boljši govorci. V nadaljnjih poglavjih logiko povežemo z znanstveno 
metodo, naravoslovnimi disciplinami in poglavji iz astronomije. 
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KROŽEK O KONJIH 

Učiteljica: Daša Sojer 

Razred: 6. - 9.  

Konj, ta plemenita žival, ki je bila ena ključnih živali v razvoju naše 
družbe, je v večini razvitega sveta pozabljena. Pa vendar so konji ostali 
med nami. Pri krožku bomo spoznavali konje: učili se bomo o  pasmah, 
anatomiji, gospodarskem pomenu, skrbi zanje, zdravstvenem varstvu 
(veterini), športu, o konjih v svetu in drugih podobnih temah. Obiskali 
bomo katerega od okoliških rejcev konj ali konjeniški klub, kjer bomo 
konje oskrbovali in negovali ter se preizkusili v jahanju. Dejavnost je 
plačljiva (prevoz, jahanje), o čemer bodo starši obveščeni sproti pred 
vsako dejavnostjo. V kolikor bo interes učencev, bomo izvedli tudi 
ekskurzijo v Lipico. Dejavnosti na terenu se bodo izvajale v 
popoldanskem času. 

 

NARAVOSLOVNI KROŽEK 

Učiteljica: Daša Sojer 

Razred: 6. - 9.  

Glavni poudarek bo na urejanju šolskega vivarija, odpravljali bomo 
predsodke pred različnimi manj znanimi živalmi ali se zgolj pocrkljali z 
domačimi živalmi. Spoznavali bomo različne rastline, jih sadili in 
oskrbovali. Učili se bomo o pridelavi hrane in pripravili kakšen 
posladek. Izvajali pa bomo tudi različne naravoslovne eksperimente). 

 

EKOKROŽEK (in Erasmus) 

Učiteljica: Daša Sojer 

Razred: 8. - 9. 
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Dobro poznavanje domače okolice, varovanje okolja, naravne in kulturne 
dediščine kraja ima v sodobni družbi vedno večji pomen. Seznanjanje s 
stanjem v domačem okolju in v bližnjih krajih ter primerjava s stanjem 
po svetu učence usmerja v globalno odgovorne državljane. Okoljska 
problematika v sodobni družbi odpira mnogo vprašanj, učencem pa 
želimo teme predstaviti na razumljiv način in jih spodbuditi k 
kritičnemu razmišljanju.  

Seznanili se bodo z vsebinami varovanja okolja, biodiverziteto, 
ekosistemi in drugimi aktualnimi tematikami s področja ekologije in 
izvedli ekokviz. 

 

MEPI 

Učitelji: Melita Langus, Nuška Tekavc, Gašper Kopitar, Tinkara S. 

Šerkezi 

Razred: 9.  

Dejavnost je namenjena devetošolcem, ki si želijo osebnih izzivov. Od 
njih se pričakuje prostovoljno dobrodelno delovanje, spoznavanje in 
urjenje v novih veščinah, športno rekreiranje in udeležba na pustolovski 
odpravi. Dejavnost poteka pod vodstvom MEPI mentorjev in voditeljev 
odprav, v sodelovanju z zunanjimi področnimi inštruktorji. 

 

 

 


