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 Spoštovani učenci in starši! 

 

V publikaciji interesnih dejavnosti na OŠ Trzin v šolskem letu 2019/20 

smo zbrali kratke opise poteka dela in druženja v posamezni interesni 

dejavnosti. 

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 pričnemo najkasneje v prvem tednu oktobra 

in trajajo do konca šolskega leta. 

Vse interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, ki so zaposleni na šoli, so 

praviloma brezplačne, v kolikor niso navedeni posebni stroški za 

materiale, vstopnine ali prevoze. 

Interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji mentorji/učitelji so plačljive. 

Urejanje plačila poteka med starši in izvajalcem. 

  

Ravnateljica 

                                                                                                    Matejka Chvatal 
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OŠ Trzin 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  

Učiteljica: prof. Lea Zupanc, prof. Stanka Jaklič, prof. Andreja Rotar, prof. 

Gordana Slak 

Razred: 1. – 9.  

Tudi letos se bomo na Oš Trzin pridružili projektu Epi bralnih značk, najbolj 

množičnem bralnem tekmovanju v tujih jezikih, s katerim si želimo širiti veselje 

do branja in učenja jezikov.  

Teden EPI READING BADGE bo tudi letos potekal  marca. Tekmovanja se 

bodo lahko udeležili vsi učenci, ki jih poučujemo od drugega do devetega 

razreda. 

Seznam knjig je objavljen na naslednji spletni strani: http://www.evedez.si/Epi 

S projektom bo našim učencem, bralcem, poleg ljubezni do tujega jezika in 

branja na sploh, ponujeno tudi razvijanje učnih strategij, ki so nujno potrebne 

za uspešno rabo tujega jezika v sodobnem svetu. 

Prednosti angleške bralne značke so, da učenci spoznavajo različne žanre in 

različne aktivnosti, ki sovpadajo z izvajanjem projekta. 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 

Mentorice:  učiteljice slovenščine 

Razred: 1. – 9.  

Učenci lahko tudi v tem šolskem letu sodelujejo pri interesni dejavnosti  BZ od 

septembra do aprila. Z branjem bogatijo besedišče, razvijajo domišljijo in 

tehniko branja, razmišljajo o vsebini, o različnih, aktualnih temah in upoštevajo 

ter urijo oblike ustnega sporočanja. Z izvajanjem BZ želimo vzpodbuditi veselje 

do branja v prostem času in oblikovati bralce za vse življenje. 

  

http://www.evedez.si/Epi
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ATLETIKA 

Učiteljica: Slavka Kozel 

Razred: 4. in 5.  

Interesna dejavnost atletika vključuje učence 4. in 5. razreda. Glavni cilj dela 

pri atletiki je, pri učencih oblikovati pozitiven odnos do športa, ki naj bi postal 

ena izmed možnosti preživljanja prostega časa. Delo temelji na stopnjevanju 

težavnosti, pridobivanju športne kondicije ter tekmovalnosti s samim seboj – 

presegati poprejšnje rezultate. 

Poleg treningov osnovnih atletskih panog bodo vključene dejavnosti, ki bodo 

pripomogle k vzpostavitvi prijateljskih stikov med udeleženci. Menjavale se 

bodo različne oblike dela. 

Ob zaključku srečanj bo šolsko tekmovanje v troboju na razredni stopnji.  

V lepem jesenskem in pomladanskem vremenu se bo dejavnost odvijala na 

šolskem atletskem stadionu, ob slabem vremenu in v zimskem času pa v veliki 

telovadnici. Srečevali se bomo vsako sredo od 13.45 do 14.30. 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK BOBRI 

Učiteljica: Tamara Mršol 

Razred: 4. - 9.  

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja, namenjeno 

osnovnošolcem od drugega razreda naprej. Na tekmovanju spoznajo 

področje na zabaven in poučen način. Tekmovalna vprašanja se navezujejo 

na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za 

reševanje problemov. 

CICI PEVSKI ZBOR 

Učiteljica: Božena Opara  

Razred: 1. – 3.  

Pri delu bomo sledili naslednjim ciljem :  

- intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu, 

- razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja glasbe, 

- razvijanje kakovostnih kulturnih odnosov s pomočjo skupinskega 

muziciranja, 
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- spoznavanje vrednosti slovenskih in svetovnih zborovskih skladb, 

- poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, 

- razvijanje čustvenega in kognitivnega mišljenja, itd. 

 

Vaje pevskega zbora bodo potekale v učilnici 4.b, PETEK, 12.00 – 12.45.  

V zboru sodelujejo učenci od 1. - 3. razreda. Zboru korepetira učiteljica 

Barbara Karba. 

Zbor občasno sodeluje z mladinskim zborom. 

S pevsko točko bomo sodelovali na božično - novoletnem koncertu, prireditvi 

Poljubček ti dam, koncertu Zate, zame, za nas, prireditvi v domu starostnikov 

Trzin. Udeležili se bomo intenzivnih pevskih vaj v jesenski in pomladni pevski 

soboti. Obiskali bomo glasbeno prireditev v popoldanskem času, ki jo bomo 

ponudili staršem v izbiro kot nadstandardni program. 

FRANCOSKI DRAMSKI KROŽEK 

Učiteljica: Dragica Marinko 

Razred: 7. – 9.  

Učenci francoščine bodo v tem šolskem letu lahko sodelovali pri francoskem 

dramskem krožku.  

Učiteljica pripravi različne predloge za dialoge, igre vlog in prave dramske 

uprizoritve v francoščini in k sodelovanju povabi učence, ki želijo nastopati v 

francoščini.  

Na vajah, za katere termin določimo po dogovoru, učenci vadijo izbrano 

besedilo in pripravijo scenske rekvizite.  

Učenci z vajami in nastopi krepijo svoje jezikovno znanje, izgovorjavo in 

pridobivajo izkušnje v nastopanju, ki so velikega pomena za življenje nasploh. 

Ob nastopih izven matične šole še dodatno spoznavajo francosko kulturo, se 

srečujejo s sovrstniki z drugih šol Slovenije in krepijo svojo pozitivno 

samopodobo.  

Dramske uprizoritve predstavijo meseca maja na Frankofonskem festivalu v 

Kranju, na Francoskem večeru OŠ Trzin in morda še na kateri od šolskih 

prireditev.  
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FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA ( Vivre Avec Le Livre) 

Učiteljica: Dragica Marinko 

Razred: 4. – 9.  

Učenci francoščine na vseh stopnjah učenja se bodo tudi v tem šolskem letu  

lahko udeležili projekta francoske bralne značke Beremo francosko – Vivre 

avec le livre, ki jo organizira Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF).  

Glavni cilj projekta je spodbujanje veselja do branja v tujem jeziku in s tem 

dvig bralne pismenosti. Z izbiro primernih del se pri osnovnošolcih spodbuja 

radovednost in krepi pozitivna naravnanost do branja kot ene bistvenih 

dejavnosti v procesu šolanja in v življenju nasploh. 

Slovensko društvo učiteljev francoščine vsako leto objavi seznam knjig, ki jih 

osnovnošolci lahko berejo v okviru projekta Beremo francosko, in predstavi 

način preverjanja prebranega. Koncept preverjanja je zasnovala dr. Meta 

Lah. 

Učenci preberejo vsaj eno knjigo izmed 6 ponujenih.  

Knjigo oz. raven zahtevnosti izbere učitelj.  

Bralno razumevanje učitelj v mesecu aprilu preveri s testom. 

Zmagovalci so vsi bralci, ki pri preverjanju dosežejo določeno število točk in s 

tem dokažejo, da so knjigo prebrali. Za uspešno sodelovanje dobijo priznanja 

in simbolična darila.  

GEOGRAFSKI KROŽEK 

Učiteljica: Tatjana Tonin 

Razred: 8. in 9.  

V šolskem tem letu je planirano 30 ur v okviru geografskega krožka. Udeležili se 

ga bodo lahko učenci od sedmega do devetega razreda. Predlagane teme 

v spodnji tabeli so okvirne in se bodo prilagodile predznanju in zanimanju 

učencev. Sledili bomo osnovnemu geografskemu načelu, to je medsebojni 

povezanosti naravnih in družbenih elementov v pokrajini. 

URA TEMA 

1. Geografske značilnosti domačega kraja 

2. Slovenija – Evropska unija 

3. Prehodnost in raznolikost v Slovenije 

4. Različne delitve Slovenije 
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5. Alpske pokrajine 

6. Narodi v Evropi 

7. Problemi sodobnega sveta – poudarek na širjenju puščav 

8. Selitve nekdaj in danes 

9. Potresi 

10. Izdelava kraške pokrajine (model iz stiropora) 

11. Izdelava kraške pokrajine (model iz stiropora) 

12. Rebusi in kviz na temo elementov na Krasu 

13. Nerazporejena ura 

14. Nerazporejena ura 

15. Zaključek 

LIKOVNI KROŽEK  

Učiteljica: mag. Vesna Rakef 

Razred: 1. – 9. 

Krožek je namenjen učencem, ki se radi likovno izražajo. Likovno ustvarjanje je 

za otroke izrednega pomena za njegov celostni razvoj, prav tako pa je 

potreba otrok po likovnem izražanju velika. Skozi likovno dejavnost se otroci 

naučijo tudi podrobnejšega opazovanja tako predmetov kot svojega okolja. 

Pri delu spoznavajo različne likovne tehnike, sodelujejo na različnih likovnih 

natečajih… Svojo kreativnost izražajo z različnimi materiali in svoja dela, ob 

koncu šolskega leta, predstavijo na likovni razstavi. 

MODELARSKI KROŽK 

Učitelj: Aleš Šporn 

Razred: 6. 

Modelarski krožek je namenjen učencem 6. razreda in je za učence 

brezplačen. Učenci pri krožku iz enostavnih gradiv izdelajo model letala in 

čolna in ju na koncu preizkusijo. Ob izdelavi spoznajo osnovne lesno 

obdelovalne postopke in nekaj postopkov obdelave umetnih snovi. Seznanijo 

se z različnimi načini lepljenja in površinske zaščite lesa. Pri delu se učijo 

varnega dela z orodjem in s stroji. 

Prednostne vsebine bodo zajemale znanja s področja genetike, 

biotehnologije, anatomije človeškega telesa, pa tudi znanje o sladkorni 

bolezni in njivskih plevelih.  
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Seznanili se bomo z nekaj smernicami zdravega življenja (prehranjevanje, 

sproščanje ...). 

Prav tako je možen tudi obisk dogodka (npr. razstave, delavnice ...) v kolikor 

bi se le-ta tekom leta pojavil in bi se pri učencih izkazalo zanimanje zanj. 

Opis interesne dejavnosti je le okviren; v odvisnosti od interesa učencev bodo 

možne vsebinske spremembe. 

Ocenjevanja pri interesni dejavnosti ni. 

NARAVOSLOVNE URICE  (15 UR) 

Učiteljica: Zdenka Oblak 

Dejavnost je namenjena za učence 6. in 7. razreda, ki jih zanima naravoslovje. 

Z dejavnostjo bomo pričeli v mesecu oktobru 2019. Dobivali se bomo po 

dogovoru, največkrat po pouku.  

V manjših skupinah se bodo učenci navajali in urili v eksperimentalnem delu. 

Spoznavali bodo metode varnega eksperimentalnega dela.  

Izvajali se bodo preprostejši in varni eksperimenti s poudarkom na kemijskih in 

fizikalnih vsebinah. Uporabljali bomo večinoma snovi iz vsakdanjega življenja. 

Učenci bodo tako spoznali, da tudi doma najdemo zanimive snovi za 

eksperimentiranje. 

Vabljeni! Zanimivo bo! 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA »EPI LESEPREIS« IN NEMŠKO BRALNO 

TEKMOVANJE KNJIŽNI MOLJ »BÜCHERWURM«  

Učitelj: Mihael Božič 

Razred: 4. – 9.  

Na OŠ Trzin se bomo pridružili projektoma nemških bralnih značk, in sicer 

projektu Epi bralne značke »Epi Lesepreis«, najbolj množičnemu bralnemu 

tekmovanju v tujih jezikih v Sloveniji ter projektu Nemškega bralnega 

tekmovanja Knjižni molj »Bücherwurm«, s katerima želimo zainteresiranim 

ponuditi pozitiven odnos do knjige in branja, zlasti do branja v tujem jeziku in 

do učenja jezikov. 
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Tekmovanje Epi bralne značke »Epi Lesepreis« bo potekalo v mesecu marcu.  

Seznam knjig je objavljen na naslednji spletni strani: www.evedez.si/Epi. 

Nemško bralno tekmovanje Knjižni molj »Bücherwurm« bo potekalo od 

začetka novembra do sredine marca elektronsko na spletni strani 

www.centeroxford.com. Seznam knjig je objavljen na naslednji spletni strani: 

http://www.mladinska.com/sola/center_oxford/bralna_tekmovanja/4131. 

Obeh tekmovanj se bodo lahko udeležili vsi učenci, ki jih poučujem od 

četrtega do devetega razreda. 

USTVARJANJE MANDAL   

Učiteljica: defektologinja Polona Vučko 

Interesna dejavnost se bo izvajala ob ponedeljkih 7. šolsko uro. Vključeni bodo 

učenci 4. in 5. razredov.  

 

TEORETIČNI DEL: 

1. Pomen razumevanja mandal, njihova uporaba.  

2. Učinek mandal na današnje ljudi ter na ljudi v preteklosti. 

3. Pomen simbolov za modernega človeka. 

4. Izvorni pomen mandal. 

5. Simbolizem kroga, kvadrata, križa. 

 

PRAKTIČNI DEL: 

1. Barvanje mandal z različnimi tehnikami. 

2. Ustvarjanje mandal (s svinčnikom, barvicami, flomastri, vodenimi 

barvicami, voščenkami). 

 

CILJ: 

1. Sprostitev, 

2. razvijanje domišljije, 

3. izražanje domišljije 

4. medsebojna pomoč ter svetovanje, 

5. natančnost, 

6. vztrajnost, 

7. urjenje v rokovanju s šestilom. 

 

http://www.evedez.si/Epi
http://www.centeroxford.com/
http://www.mladinska.com/sola/center_oxford/bralna_tekmovanja/4131
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KROŽEK EKO VRT  

Mentor: Mihael Božič 

Dejavnosti krožka: 

- vzgoja in pridelava zelenjave 

- vzgoja in pridelava sadja 

- kompostiranje in priprava lastnega komposta 

- recikliranje in ravnanje z odpadki 

- vzgoja in priprava sadik 

- nabiranje zelišč za čaje  

- delo z vrtnim orodjem 

- izdelava rastlinjaka 

- izdelava semenskih kroglic 

- zasaditev in oskrba dreves 

- izdelava vrtnih elementov  

- priprava vrtnih gredic 

- naravno vrtnarjenje, brez prekopavanja 

- urejanje in skrb za bajer 

- učenje o ekologiji in naravnem svetu 

- spoznavanje rastlin (užitnih, strupenih, plevelov ipd.) 

- tematski izleti (ogled permakulturnih vrtov/poligonov, ekoloških kmetij)  

 

- raznorazne tematske delavnice v učilnici :  

 izdelava vrečk za zelenjavo 

 naravna kozmetika 

 vzgoja kalčkov/mikrozelenja 

 ogled dokumentarnih filmov 

 kuhanje marmelade 

 vzgoja zelišč v učilnici 
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DRAMSKI KROŽEK 

Učiteljica: Maja Mušič 

Razred: 4.  in 5. razred 

 

Dramski krožek bo namenjen učencem 4. in 5. razreda. Potekal bo enkrat 

tedensko. Pri krožku se bomo najprej spoznali, na različne načine igrali in 

razvijali učenčeve igralske sposobnosti. 

Na osnovi števila učencev in njihovih značilnosti bo izbrana predstava. Nato 

bomo nadobudnim igralcem razdelili vloge in jih pri naših urah z dobrim 

sodelovanjem ter velikim igralskim navdihom poskusili prikazati in dobro 

odigrati. 

Ko nam bo predstava gladko tekla, mnogi že komaj čakajo, da jim jo 

predstavimo in odigramo kot mi znamo.  

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA OŠ TRZIN 

Učiteljici: Saša Dolar in Nina Zupan 

Razred: 1. – 5.  

Interesna dejavnost folklora je namenjena učencem razredne stopnje, ki jih 

zanimajo ljudski plesi. 

Otroška folklorna skupina osnovne šole Trzin deluje v sklopu interesnih 

dejavnosti za otroke. Lani je skupino obiskovalo 10 otrok, od tega 6 deklet in 2 

fanta, ki obiskujejo razredno stopnjo, ter 2 deklici iz vrtca.  

Otroci spoznavajo nekatere ljudske otroške igre, ki izhajajo iz preteklega 

obdobja slovenskega življenja in se seznanjajo z življenjem nekoč preko iger in 

zgodb.  

Otroška folklorna skupina se lahko pohvali z lastnimi folklornimi oblačili. Pleše 

veliko različnih plesov, zaplesali in predstavili smo se na različnih folklornih 

festivalih in nastopih (Gregorjevo, Florjanov sejem), na mednarodnem 

folklornem festivalu smo zaplesali skupaj s folklorno skupino Trzinka. 
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PEVSKI ZBOR  

Učiteljici: Mateja Košir in Barbara Karba 

Razred: 3. – 7.  

Veselje do petja in glasbe združuje učenke in učence pevskega zbora. 

Obiskujejo ga učenke in učenci od tretjega do sedmega razreda. Redno 

petje pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka, neguje odnos do ljudskih in 

umetnih pesmi ter prinaša dobro voljo. Pevske vaje so ob torkih, šesto šolsko 

uro, v učilnici glasbe, pred nastopi pa imamo dodatne vaje, ki so po 

dogovoru. Dvakrat letno je organizirana pevska sobota, na kateri oba zbora 

na šoli utrjujeta in nadgrajujeta svoj pevski repertoar. Pogosto pri petju 

sodelujemo tudi z CICI pevskim zborom in Glasbeno šolo Lartko. Pevski zbor 

vodita Mateja Košir in Barbara Karba, ki zbor tudi korepetira.  

GLASBENA USTVARJALNICA II  

Učiteljica: Barbara Karba 

Razred: 1. – 3.  

Dejavnost je zasnovana tako, da v njej lahko uspešno sodelujejo učenci z 

različnimi glasbenimi sposobnostmi. Učenci bodo igrali na Orffova glasbila in 

skozi poslušanje, izvajanje in ustvarjalnost izražali različne glasbene zamisli z 

zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem. 

VESELA ŠOLA 

Učiteljica: Božena Opara 

Razred: 4. – 9.  

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 4. – 9. razreda. Prvo skupino 

sestavljajo učenci od 4. – 6. razreda, drugo skupino učenci od 7. – 9. razreda. 

Urnik srečanj bomo oblikovali glede na obstoječe urnike učencev. Dejavnost 

bomo izvajali v šolski računalnici. 

Delo bo potekalo po pripravljenih vsebinskih sklopih, ki so objavljeni v reviji Pil 

in na internetni strani Mladinske knjige pod naslovom Vesela šola.  

Cilji dejavnosti sledijo višjim miselnim procesom (povezovanju, sklepanju, ...), 

širjenju splošnega znanja s posameznih področij (literatura, zgodovina, 

geografija, ...). 
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Učenci se bodo pripravljali na šolsko in državno tekmovanje. 

ZGODOVINSKI KROŽEK 

Učiteljica: Dragica Marinko 

Razred: 8. in 9.  

Učenci 8. in 9. razreda bodo v šolskem letu 2018/2019 vabljeni na zgodovinski 

krožek. Tematika bo znana v začetku septembra, namen naših srečanj pa je 

predvsem dobra priprava na zgodovinsko tekmovanje.  

Učiteljica pripravi gradivo in spletne povezave ter literaturo za delo. V skupini 

vodi učence, ki gradivo pregledajo, analizirajo, se o njem z učiteljico 

pogovorijo. Učiteljica učencem pripravi tudi naloge in napotke za samostojno 

delo doma. Učenci se udeležijo šolskega tekmovanja v znanju zgodovine na 

določeno temo, najuspešnejši se lahko udeležijo tekmovanja na regijski in 

kasneje na državni ravni.  

V krožek učiteljica vključi tudi delo na terenu, ki je v povezavi z določeno 

temo (muzej, stara mestna jedra, arheološke najdbe). 
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ANGLEŠKE PRAVLJICE IN ZGODBE – STORIES 

Mentorica: Branka Kralj Čižmešija 

Interesna dejavnost je v tem šolskem letu namenjena učencem prvih in drugih 

razredov. Srečevali se bomo ob sredah ob 7.30. 

Pri tej interesni dejavnosti bodo učenci poslušali ali si sami izmišljali kratke 

zgodbe v angleškem jeziku, sledilo bo preverjanje razumevanja s pomočjo 

vprašanj o slišanem, nato pa bodo učenci vabljeni k ustvarjanju na temo 

slišanih vsebin. Poustvarjanje slišanega bodo učenci lahko izvajali likovno, 

gibalno, pisno ali verbalno. 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Mentorica: Irena Uljančič 

Pravljični krožek je namenjen učencem 1. razreda. Izvajal se bo ob torkih, v 

času predure.  

Namen interesne dejavnosti je sprostitev in ustvarjanje. Prebirali bomo ljudske 

in umetne pravljice, slikanice, poslušali zvočne posnetke pravljic in si katero 

tudi ogledali. Na podlagi prebranih pravljic, bomo z otroki ustvarili preproste 

likovne izdelke, lastno slikanico, strip, enostavne lutke, ipd. 
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Zunanji izvajalci 

MLADI GASILEC 

Mentorica: Andreja Kosirnik in drugi zunanji izvajalci 

Razred: 1. – 9.  

Termin: ponedeljki, ob 17. uri v Gasilskem domu Trzin 

Učenci pri krožku spoznajo delo gasilca, ki obsega poleg gašenja še veliko 

drugih znanj in spretnosti. Prevladuje praktično učenje (gašenje z različnimi 

gasilnimi sredstvi, uporaba orodja, prva pomoč, orientacija...). udeležujemo 

se tudi različnih gasilskih tekmovanj (kviz, štafeta, orientacija ). Program dela 

se prilagaja starosti in znanju udeležencev. Krožek je brezplačen. 

ŠD SOVICE 

Sovice so cheer plesna skupina, namenjena deklicam od prvega do šestega 

razreda. Na vajah Sovic se bodo deklice učile različnih zvrsti plesa (cheer, hip 

hop, jazz) ter zaplesale tudi s cofi oziroma pom poni, ki so značilni za cheer 

ples. Učile se bodo tudi osnov baleta in gimnastike ter prosti čas aktivno 

preživljale z gibanjem ob glasbi. Deklice bodo razdeljene v dve starostni 

skupini. Z vajami pričnemo z oktobrom. Lepo vabljeni, da se nam pridružite. 

SLIKARSKA ŠOLA BLAŽ SLAPAR (PLAČLJIVO) 

Diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje mag. Blaž Slapar 

organizira risarsko/slikarske tečaje primerne za vse starostne skupine, ki imajo 

željo po ustvarjanju in kažejo višjo likovno nadarjenost. Tečaj je individualno 

voden od osnov do kompleksnejših likovnih rešitev. Izbrani motivi in tehnike se 

prilagajajo tečajnikovim željam in preferencam.  

V ceno 40 € za otroke in 50 € za odrasle so poleg pedagogike vključeni vsi 

slikarski pripomočki in potrošni material, ki jih tečajnik uporablja ob izvajanju 

tečaja. 

Ob koncu tečaja se pripravi zaključna skupinska razstava in izda knjiga v 

kateri je vsak tečajnik predstavljen na dveh straneh s svojimi izbranimi deli in s 

svojim fotografskim portretom.  
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Za kakršnekoli dodatne informacije sem na voljo na številki +386 41 933 818. 

Več o slikarski šoli in o izdelkih preteklih učencev, si lahko ogledate na 

www.facebook.com/slikarskasola.blazslapar. 

Urnik 

Tečaj bo potekal enkrat tedensko, ob sredah, od 1. oktobra 2018 do 31. maja 

2019, po dve šolski uri za otroke od 16.00 do 17.30 in dve polni uri za odrasle 

od 18.00 do 20.00. 

HAPPY JOGA (PLAČLJIVO) 

Happy joga je vodena vadba z elementi joge, plesa, glasbe 

in ustvarjanja. Primerna je tudi za tiste najmlajše, ki so že lahko 

eno uro brez svojih staršev.  

Happy joga je igra in vadba za otroke, ki upošteva vsa 

jogijska načela: razvijajo pozitiven odnos do sebe in sveta 

okoli njih, naučijo se osnovnih jogijskih položajev, preprostih dihalnih tehnik, 

razumevanja in nadzorovanja svojih čustev ter razvijajo osredotočenost. 

Otroci se zabavajo, plešejo, pojejo, igrajo na inštrumente in vadijo jogo. 

Odkrivajo in širijo svojo ustvarjalnost v gibu, ritmu, glasbi in ustvarjanju. 

Spoznavajo se s svojim telesom, učijo se živeti življenje polno, izživeti svoj 

potencial in kako postati srečen človek. 

Happy joga je torej tista, s katero skupaj drug za drugega gradimo boljši svet. 

Skozi zgodbice bomo postali pogumni levi, lahkotni vetrovi, prikupni kraljeviči, 

ki znajo širiti svojo prijaznost, s telesom pa bomo risali tudi črke in si jih tako lažje 

zapomnili. Prisrčno vabljeni! 

Happy joga je primerna za vse otroke, starejše od 5 let oz. Za vse tiste, ki že 

lahko zdržijo eno uro brez staršev. 

Kdaj? 

Sre: 14.00 - 15.00 

Kje? 

KjubKlub, Ljubljanska 13g, Trzin 

Prijave: info@narayana.si ali 070/852-696 

Cena: 35eur/mesec. Cene so pavšalne, zato se posamezni izostanki ne 

odštevajo. V primeru daljše bolezni opravičeni plačila z zdravniškim potrdilom.  
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Vaje vodi Urška Ivanuša 

Po izobrazbi je profesorica športne vzgoje, trenerka plesa, joge in pilatesa, po 

duši športna umetnica. Umetnost in šport sta bila vedno del njenega življenja, 

nerazdružljiva in dopolnjujoča. Ljubezen do glasbe jo je peljala na srednjo 

glasbeno šolo, ljubezen do športa pa na fakulteto za šport, kjer jo je ljubezen 

do plesa usmerila v ples. Verjame, da skrivnost srečnega življenja leži prav v tej 

kombinaciji, v umetnosti in športu, s katerima neguje svoja čustva, telo in um. 

Vso znanje in izkušnje je združila ter oblikovala vadbo za otroke, katere cilj je 

spoznati otroke z lepoto umetnosti in športa ter jih naučiti živeti srečno in polno 

življenje. 

ČUSTVARJALNICE 

Preko ustvarjalnih rok, s pomočjo lutk, dežele pravljic in veliko dobre volje 

bomo odkrivali čarobni svet čustev, prijateljstva in nas samih. 

Čustvarjalnice so pogovorno-ustvarjalne 

delavnice, namenjene učencem od 1. 

do 4. razreda. Na delavnicah učenci 

preko različnih iger, pogovora, pravljic 

in ustvarjanja spoznavajo sebe, krepijo 

(samo)spoštovanje in raziskujejo 

medosebne odnose. 

Prijaznost, prijateljstvo in empatija so 

pomembne vrednote, ki jih moramo 

začeti naslavljati že zgodaj. Razvite 

čustvene in socialne veščine pri otrocih 

so podlaga za boljši učni uspeh, dobre 

medsebojne odnose in posledično za 

pozitiven odnos do šole. 

Čustvarjalnice potekajo enkrat tedensko, v trajanju 60 minut, cena je 13 

eur/mesec. 

Delavnice izvaja Nina Mlakar, ustanoviteljica društva SPREMEMBA.si.  
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DELAVNICE NTC PROGRAMA, DR. RANKA RAJOVIĆA (PLAČLJIVO) 

NTC sistem učenja je učna metoda (pedagoški pristop), pri katerem se 

izvajajo dejavnosti, ki še posebej spodbujajo otrokov miselni razvoj.  

S tehnikami v okviru NTC programa učimo otroke razmišljati. Učimo jih, da 

mislijo, da znajo stvari, ki jih že poznajo, učimo jih povezovati in priti do novih 

rešitev, s čimer pridobivajo funkcionalno (uporabno) znanje. Orodje pri tem 

učenju je IGRA. Program NTC učenja je zasnovan tako, da se izvajajo 

dejavnosti na tak način, da v kombinaciji z gibanjem aktivirajo različne 

miselne procese pri otroku. 

Delavnice bodo potekale za učence od 1. do 6. razreda ob petkih od 13.30 do 15.00. 

JEZIKOVNA ŠOLA LINKOT (PLAČLJIVO) 

Jezikovna šola Linkot vas že 30. leto vabi v cenovno ugodne začetne in 

nadaljevalne tečaje ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE, FRANCOŠČINE 

IN ŠPANŠČINE, ki bodo potekali na vaši šoli v času OPB. 

Delo poteka v majhnih skupinah, pričakujejo vas prijazni, strokovni in 

dinamični učitelji ter sodoben program. Tečaji so namenjeni učencem, ki želijo 

razširiti in obogatiti znanje tujega jezika pridobljenega pri rednem šolskem 

programu in se pripraviti na vstop v srednjo šolo ali poglobiti šolsko znanje. Naj 

bo tudi letošnji moto: TUJEGA JEZIKA NI NIKOLI PREVEČ. 

Prijavite se lahko s šolsko prijavnico, prijavnico, ki jo najdete v garderobi 1., 2. 

in 3. triade ali na naši spletni strani www.linkot.si  POŠLJITE jo lahko po pošti na 

naslov: Jezikovna šola LINKOT, Ljubljanska 106 a, Domžale ali  po e-pošti 

na jasmina@linkot.si 

Tečaji se bodo pričeli v začetku oktobra. CENA 50 urnega tečaja znaša 328 

EUR in ga lahko plačate v  8 obrokih. (41 EUR/ obrok) 

30 let izkušenj, znanja in  predanosti, Jasmina Pelc, prof. 

  

http://www.linkot.si/
mailto:jasmina@linkot.si
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MALA ŠOLA KARATEJA 

Kontakt: 

031-231-440 (11.-14. ure), info@sankukai.org 

Sankukai karate klub Domžale je eden največjih 

karate klubov v Sloveniji, ki uspešno deluje že več 

kot 45 let. Otroci trenirajo v dveh starostnih 

skupinah. 

Karate za osnovnošolce (7-14 let) 

Program za osnovnošolce je namenjen otrokom, ki 

pričenjajo s treningi Sankukai karateja. Treningi 

potekajo pod vodstvom izkušenih trenerjev, s čimer 

je zagotovljena visoka strokovnost in kakovost vadbe. S prilagojeno vadbo, ki 

je raznolika, privlačna in polna domiselnih vaj, otroci razvijajo svoje 

psihomotorične sposobnosti, izgrajujejo pozitivno samopodobo, krepijo 

samozavest in pridobivajo pozitivne delovne navade ter disciplino. Program 

treningov vključuje tudi udeležbo na seminarjih sankudo veščin, tekmovanjih, 

individualni vadbi itd. 

Trening Sankukai karateja za najmlajše (5-7 let) 

Program Mala šola karateja je namenjen otrokom starim 

od 5 do 7 let, ki pričenjajo s športnim udejstvovanjem. Cilj 

treninga je privzgojiti otrokom gibalne navade, razvijati 

osnovno telesno motoriko in uvesti otrok v osnove 

karateja. Trening začnemo z igrivim in dinamičnim 

ogrevanjem, med katerim otroci telo pripravijo na trening. 

Sledijo vaje razgibavanja, namenjene povečanju 

prožnosti in gibljivosti mišic ter sklepov. V osrednjem delu 

se na zanimiv in otrokom privlačen način učimo osnov Sankukai karateja: 

pravilno dihanje, stavi, udarci, kombinacije. Učenje še bolj popestrijo vmesne 

sprostitvene vaje in zabavna igra, s katero zaključimo trening tudi zaključimo. 

Termini: 

̶ Otroci (7-14 let) – začetniki, 8.-6. kyu: 

o Torek 16:45-17:30 

o Petek 16:00-16:45 

̶ Mala šola karateja (5-7 let): 

o Torek 17:30-18:15 
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PRVA ROBOTIKA (PLAČLJIVO) 

PROGRAM ROBOTIKE NA OŠ TRZIN 

Zavod 1-2-3 se ukvarja z LEGO®Education programi. Zavod 

izvaja delavnice robotike za otroke starosti od 5-15 let.  

V osnovni šoli Trzin bomo izvajali LEGO®  Education program 

PRVA ROBOTIKA IN ROBOTIKA za ŠOLSKE OTROKE. 

Programi razvijajo večje zanimanje za  znanost, tehnologijo, 

programiranje, matematiko, medsebojni komunikacijo in 

sodelovanje. Otroci tudi na ta način lahko vidijo kako se spremlja delovanje 

stvari, ugotavljajo zakaj se elementi vrtijo in zakaj nihajo in zakaj včasih tudi ne 

delujejo kot bi morali. je odličen način sprejemanja kreativnega raziskovanja. 

Otroci se učijo sestavljanja, programiranja in se preko igre aktivno učijo 

razumevanja in delovanja »robotov«, ki jih sestavijo.  

več o programu :   

 Program WeDo1.0 http://zavod123.si/we-do-1-0/  

 Program WeDo 2.0. http://zavod123.si/we-do-2-0/  

 Program Mindstorsm http://zavod123.si/mindstorms/  

SREDA 
PRIMERNA 

STAROST 
ZAČETEK CENA 

SRE 
13:30-

15:00 

PRVA ROBOTIKA 

(WeDo1, WeDo2)  

6-15 let 

9.10.2019 ali 

prej/odv od 

prija (6) 

45 €/mesec oz. 

popust (šola-

najem) 

SRE 
13:30-

15:00 

ROBOTIKA 

(Mindstorms) 

ZAČETNI 

8-15 let 

9.10.2019 ali 

prej/odv od 

prija (6) 

48 €/mesec oz. 

popust (šola-

najem) 

 

StoryStarter je LEGO® izobraževalni program, ki temelji na pripovedovanju 

zgodb s pomočjo LEGO® kock. Program otroke navduši do mere, da si želijo 

branja in pisanja zgodb. Sestavljene “Zgodbe” lahko otroci fotografirajo in 

nato s prenosom v računalnik oz. tablico, s pomočjo edinstvenega programa 

pretvorijo v knjigo ali strip. Zgodba tako poleg slikovne prepoznave dobi tudi 

pisno obliko. 

http://zavod123.si/we-do-1-0/
http://zavod123.si/we-do-2-0/
http://zavod123.si/mindstorms/
http://zavod123.si/we-do-2-0/
http://zavod123.si/we-do-2-0/
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TOREK 
PRIMERNA 

STAROST 
ZAČETEK CENA 

TOR 
14:00-

15:15 

Story Starter- piši 

svoje zgodbe 

(strip) 

7+ 
8.10.2019 ali 

prej/odv od prija (6) 
30€/mesec 

 

Otroke v skupino pride iskat strokovni sodelavec-ka Zavoda1-2-3. Po aktivnosti 

starši pridejo iskat otroka v učilnico oz. otrci gredo lahko nazaj v podaljšano 

varstvo oz. sami domov (prosim pismeno potrdilo, da jih lahko odpustimo). 

Prijavnice starši oddate učiteljici do 6.9.2019 

Lahko se prijavite tudi na mail info@zavod1232.si. 

 

Več informacij 031 314 870 ali 070 295 617 

POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO!  

MINI DRAMSKA ŠOLA 

Otroci se med sabo razlikujejo tako po starosti 

kot po značajskih ter telesnih značilnostih in 

interesih. Zato pripravljamo različne programe, 

da otroci lahko najdejo tistega, ki ustreza 

njihovim potrebam. 

Skupine Mini dramske šole vodijo izkušeni mentorji, ki že več let delujejo na 

področju gledališča in se posvečajo delu z otroki ter z njimi raziskujejo dramski 

svet. Otroci v skupini razvijajo ustvarjalnost, navezujejo prijateljske stike, 

utrjujejo medsebojno zaupanje in gradijo pozitivno samopodobo. 

Zagovarjamo načela medsebojnega spoštovanja, enakopravnosti in 

strpnosti. 

Programi Mini dramske šole v šolskem letu 2019/20 

 Skupina Mini dramska šola 1 (MDŠ1): Spoznavanje igre z igro preko igre 

in “tudi malo resnejše gledališko delo za mlade nadebudne igralce”. 

Otroci se bodo na sproščen in zabaven način spoznali z osnovami 

improvizacij in nastopanja. V krogu sovrstnikov bodo lahko premagovali 

http://zavod123.si/ustvarjalne-zgodbe7let/
http://zavod123.si/ustvarjalne-zgodbe7let/
http://zavod123.si/ustvarjalne-zgodbe7let/
mailto:info@zavod1232.si
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plahost in se privajali delu v skupini, kjer je vsak posameznik še kako zelo 

pomemben. Razvijali bodo svojo ustvarjalnost in našli izraz 

zanjo.  Program je primeren za predšolske otroke in šolarje do 8 let 

(predšolski otroci in I. triada OŠ). Cena programa: 25,00€/mesec. 

Termin: Sreda 17.00-18.00 (60 min) Pričetek vaj: prva sreda v oktobru 

Lokacija: Dvorana Marjance Ručigaj (CIH) Trzin 

 Skupina Mini dramska šola 2 (MDŠ2): Otroci se bodo privajali na daljše 

improvizacije, spoznavali in oblikovali like, gradili zgodbe, se naučili 

sprejemati predloge in podajati svoje. V tej skupini je tudi večji 

poudarek na izražanje tako verbalno kot neverbalno (s telesom). 

Razlikovanje med osnovnimi žanri in njihovimi značilnostmi. Otroci bodo 

sami zasnovali krajšo predstavo, ki jo bodo uprizorili na zaključnem 

nastopu. Program je primeren za otroke od 9-12 let (4. – 6. razred OŠ). 

Cena programa: 25,00€/mesec. Termin: Torek 15.30-16.30 (60 min) 

Pričetek vaj: prvi torek v oktobru Lokacija: Dvorana KD Trzin (KUD Franc 

Kotar) 

 Skupina MDŠ Impro (Im-praline): Zmožnost improvizacije je veščina, ki jo 

mnogi otroci in odrasli uporabljajo vsak dan. V MDŠ IMPRO bodo otroci 

krepili veščine improvizacije na odru, spoznavali discipline Improlige 

(improvizacijske igre s točno določenimi pravili), predvsem pa se krepijo 

lastnosti, kot so zmožnost hitrega reagiranja, kreativno razmišljanje, 

sodelovanje v ekipi in sprejemanje izzivov. Skupina je primerna za otroke 

in mlade od 10-15 let (5. -9. razred OŠ). Cena programa: Za člane MDŠ 

in skupine Show 15€/mesec, za ostale pa 30,00€/mesec. Termin: 

ponedeljek 17h-18.30 (90 min) Pričetek vaj: prvi ponedeljek v oktobru 

Lokacija: Dvorana Marjance Ručigaj (CIH) Trzin 

 Gledališka skupina Azum (GS AZUM): Skupina je primerna za otroke, ki 

že imajo gledališke izkušnje. Pripravili bodo predstavo in več manjših 

nastopov ob različnih priložnostih.  Program je primeren za otroke od 10-

13 let (5. – 7. razred OŠ). Cena programa: 30,00€/mesec. Termin: sreda 

18.00-19.30 (90 min) Pričetek vaj: prvi ponedeljek v oktobru Lokacija: 

Dvorana Marjance Ručigaj (CIH) Trzin 

*Pogoj za izvedbo posamezne skupine je najmanj 7 otrok. Če bo v kateri od 

skupin manj kot 7 otrok, bomo skupine reorganizirali. 
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PLANINSKI KROŽEK 

Planinski krožek, ki na OŠ Trzin poteka nepretrgoma že 

več kot 30 let, je namenjen vsem otrokom, ki imajo radi 

naravo ter jih hoja veseli tudi, kadar se svet postavi 

nekoliko bolj pokonci. 

Pri planinskem krožku se bomo pobliže spoznali s 

planinsko organizacijo in njenimi pozitivnimi vrednotami, 

spoznavali gorske rastline in živali, precej časa posvetili 

prvi pomoči in gorski reševalni službi, govorili o pripravi 

na turo in gibanju v gorah, spoznavali delo markacistov 

in varuhov gorske narave, se učili o vremenu, planinski opremi in orientaciji ter 

se s tem znanjem odpravili na planinske izlete. Seveda ne bomo pozabili na 

ustvarjalne delavnice in igre, saj je tudi družabnost pomemben del planinstva. 

  

Enkrat na mesec se bomo skupaj odpravili na planinski izlet, kjer bomo še v 

praksi preizkusili, kar se bomo naučili na planinskem krožku. 

CILJI PLANINSKEGA KROŽKA (bolj branje za starše!) 

 Spodbujanje otrok (in njihovih staršev) k aktivnemu in kvalitetnemu 

preživljanju prostega časa. 

 Izboljšanje psiho–fizične sposobnosti in kondicije. 

 Seznanitev z osnovami planinske dejavnosti, z varnostnimi ukrepi v 

gorah. 

 Seznanjanje z nevarnostmi v gorah. 

 Seznanjanje s prvo pomočjo v gorah. 

 Seznanjanje z zgodovino planinstva na Slovenskem. 

 Razvijanje pozitivnega odnosa do narave in skrb zanjo. 

 Pridobivanje znanj o naravi, o naravnih pojavih, o naravnih in kulturnih 

lepotah, ter zgodovinskih znamenitostih Slovenije. 

 Krepitev vrednot kot so: prijaznost, poštenost, delavnost, odgovornost, 

vztrajnost, strpnost, vedoželjnost. 

 Krepitev prijateljskih odnosov v skupini. 

 

STROŠKI 

Planinski krožek je brezplačen. 

Plačana članarina v PD Onger Trzin (za otroke leta 2019 znaša 

7€) je zelo priporočljiva, saj ste s tem zavarovani pri 
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udejstvovanju pri planinskem krožku, na izletih in taborih, lahko pa boste 

koristili tudi popuste v kočah predvsem pa v trgovinah s planinsko opremo. 

Otroci ob vplačani članarini dobijo dnevnike (Mladi planinec), ki 

enakovredno nadomešča člansko izkaznico. 

Na posameznem izletu nastanejo določeni stroški (razdelitev stroškov za 

prevoz, …), samo vodenje pa je brezplačno. 

  

DNEVNIK MLADEGA PLANINCA 

V dnevnike si bomo zapisovali vtise z naših planinskih izletov in zbirali žige 

slovenskih vrhov in planinskih koč. Priznanja v programu Mladi planinec so 

bronasti, srebrni in zlati znak. 

Izleti, ki jih mladi planinec opravi s starši, so enakovredni izletom s planinsko 

skupino. 

1. Planinska skupina (PS) Veseli svizci (1. - 6. razred), začetek: 19. 9. 2019: 

- četrtek, 15.30-16.30 (OŠ Trzin, učilnica matematike, 1. nadstropje) 

- kontaktna oseba: Emil Pevec, 031 570 533, emil.pevec@gmail.com 

2. Planinska skupina (PS) Planinski vrabčki (vrtec) 

- kontaktna oseba: vzgojiteljica Nina Zupan. 

ŠPORTNO-PLEZALNI KROŽEK (PLAČLJIVO) 

Športno-plezalni odsek (ŠPO) PD Onger Trzin tudi v šolskem letu 2019/2020 

organizira športno-plezalni krožek na OŠ Trzin. 

 

Krožek bo potekal v dveh skupinah v veliki telovadnici OŠ Trzin: 

• 1. skupina (2. in 3. triada): ponedeljek od 18.30 do 20.00, 

začetek: 30. 9. 2019 

• 2. skupina (1. triada): petek od 17.00 do 18.30, začetek: 

4. 10. 2019 

 

Plezalni krožek poteka vsak teden (razen praznikov, počitnic in 

morebitnih dogodkov, ki jih 

organizira OŠ Trzin v telovadnici). Skupno ok. 30 terminov. Pri krožku bo na 

voljo vsa potrebna oprema. Kdor ima svojo, naj jo prinese s seboj. Plezali 
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boste na plezalni steni v telovadnici OŠ Trzin. Za vas bodo skrbeli športni 

plezalci Mark Selan, Neža Vodnik in Aljaž Pavšek. 

Udeleženci krožka so dolžni upoštevati navodila trenerjev in skrbeti za red v 

telovadnici. 

Še nekaj splošnih informacij: 

• Morda obiščemo katerega od naravnih plezališč. 

• Kot člani ŠPO imate možnost nastopa na tekmah Zahodne lige (štartnino 

plača PD Onger Trzin). 

• Veseli smo, če nam starši kdaj priskočite na pomoč (prevozi otrok na 

tekmo, v plezališča). Morda pa se tudi sami navdušite nad plezanjem. ☺ 

• Vse informacije lahko najdete na spletni strani www.onger.org (Športno-

plezalni odsek). 

• Pošiljanje računov ter obveščanje staršev poteka preko elektronske pošte 

oz. SMS sporočil, zato vas prosimo, da na prijavnico napišete točen in 

veljaven e-naslov in GSM številko. 

 

Finančne zadeve: 

• Vsi, ki boste obiskovali športno-plezalni krožek (ŠPK), poravnate tudi 

članarino PD Onger Trzin, ki ni vračunana v prispevek za ŠPK (V letu 2019 je 

znašala 7,00 €, članarina velja za tekoče in ne šolsko leto). Ugodnosti 

članarine si preberite na spletni strani društva (zavarovanje pri krožku, 

popusti pri nakupu plezalne opreme, ...). 

• Prispevek staršev (oktober 2019 do maj 2020) je 85,00 €. 

• V preteklih letih smo bili deležni precejšnje plačilne nediscipline staršev. 

Zaradi teh negativnih izkušenj bomo prispevek letos pobrali že pred novim 

letom. Upamo na vaše razumevanje. 

 

 

MAŽORETNI PLES – TRZINSKE MAŽORETKE (PLAČLJIVO) 

Spoznavali bomo prvine mažoretnega plesa ter se naučili osnovnih vrtenj s 

palico. Sestavljali  bomo koreografije in se predstavili na prireditvah na šoli in v 

kraju. Palice bodo dekleta dobila na treningih. Vaje bodo potekale ob torkih, 

od 13.15 do 14.00 ure za 1. in 2. razred, od 14.00 do 14.45 za 3. in 4. razred, od 

14.45 do 15.30 za 5. do 9. razred. Po mlajša dekleta pridemo v podaljšano 

bivanje. Mesečna vadnina znaša 18 EUR (sistem plačevanja bomo razložili v 
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septemrbu). Za več informacij lahko pokličete na 031/519-599 ali pišete na 

mazoretniples@gmail.com. 

Začnemo v torek, 3.9.2019, vpisi pa  bodo potekali ves mesec september! 

 

ŠOLSKA GLASBENA SKUPINA 

Mentor glasbenih skupin: Gregor Seme 

Šolska glasbena skupina je interesna dejavnost, kjer skušam doseči naslednje 

cilje: 

 Učenci se učijo igrati na  izbrano glasbilo ali petje. 

 Učenci se umetniško izražajo skozi glasbo. 

 Učenci uresničujejo veselje do glasbe. 

 Učenci se učijo sodelovanja v glasbeni skupini. 

 Učenci pokažejo svoje glasbeno znanje pred večjim številom ljudi (koncerti 

in ostali nastopi). 

 Učenci se družijo z drugimi glasbeniku iz drugih skupin, razredov, šol in 

občin. 

 Učenci utrjujejo identiteto glasbenika. 

 Učenci spoznavajo različne zvrsti glasbe. 

 Učenci spoznavanje različne aranžmaje glasbe. 

 

Člani šolske glasbene skupine TANGENTA se bodo sestajali enkrat tedensko. 

Načrtujem, da bo v skupino vključeno 5 učencev od 6. do 9. razreda. Naučil 

se bodo do 5 novih pesmi.  Hkrati pa bomo utrjevali pesmice, ki jih že znamo. 

Za to skupino načrtujem naslednje nastope:: 

 december 2019 – Božično-novoletni koncert v telovadnici šole, 

 februar 2020 – nastop v OŠ Vižmarje Brod, 

 april 2020 – sodelovanje na dobrodelni prireditvi šole ZAME, ZATE, ZA NAS. 

 maj 2020 – nastop na Brinstocku – OŠ Brinje – Grosuplje, 

 maj 2020 – koncert na glasbenem festivalu – OŠ Vižmarje Brod, 

 maj 2020 – koncert glasbenih skupin v telovadnici OŠ Simona Jenka, 

Smlednik. 

 

mailto:mazoretniples@gmail.com
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ŠOLA TENISA 

Na treningih tenisa, ki ga izvaja Teniški klub Net šport z 10 

letno tradicijo se učenci skozi igro in zabavo spoznavajo 

z igro tenisa ter razvijajo vsesplošne motorične spretnosti, katere so dobra 

popotnica za nadaljnji športni razvoj otroka. Z raznolikim in motivacijskim 

programom, ki je nadvse pomemben za zdrav športni razvoj otrok je 

poudarek na pravilnem motoričnem razvoju, razvoju ljubezni do športa, 

razvoju tekmovalnega duha, samozavesti in krepitev športa kot navade za 

vsak dan.  

Na tečaju se otroci spoznajo z vsemi petimi osnovnimi udarci: forhand, 

backhand, voley, smash in servis. Se naučijo pravil štetja in vedenja pri igri 

tenisa. 

Pripomočki: loparje otroci dobijo pri nas v brezplačno uporabo. Mreže in 

vadbene pripomočke bo poskrbel Net šport. 

Reference TK NET ŠPORT: 

Ustanoviteljica in vodja kluba je Tajana Mlakar, ki je  kategorizirana športnica 

Republike Slovenije, nekdanje državna prvakinja in reprezentantke Slovenije 

ter zagovornice zdravega športnega razvoja otrok. 

Teniški klub Net šport je bil ustanovljen leta 2009 in je član Športne unije 

Slovenije, Teniške zveze Slovenije in Športne zveze Ljubljana, ki šteje 90 

članov (ima tekmovalne, rekreativne programe za otroke in odrasle) in 

sodeluje s sedmimi osnovnimi šolami. 

Prijave in informacije: 

030 243 773 (Tajana Mlakar) ali info@netsport.si 

Spletna stran kluba: www.netsport.si 

URNIK ŠOLE TENISA, ENOTA TRZIN 

1,2 razred: TOREK, ČETRTEK 14 – 15 (otroke prevzamemo na šoli) 

ali SREDA, PETEK 14 – 15 (otroke prevzamemo na šoli) 

3,4 razred: TOREK 15 -16, ČETRTEK 15 – 16  

ali SREDA, PETEK 15 – 16 

5,6 razred: TOREK, ČETRTEK 16 – 17  

ali SREDA, PETEK 16 – 17 
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Prijave in informacije: 

030 243 773 (Tajana Mlakar) ali info@netsport.si 

Spletna stran kluba: www.netsport.si 

PLESNA ŠOLA MIKI (PLAČLJIVO) 

Termini plesnih vaj:  

petek, 13.00-14.00, mala telovadnica 

Mentor: Boštjan Malalan 

Kontakt: 01/724 25 85, 041/628 284 

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 30. 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.              

040 279 804 041 341 422 miki.plesna.sola@gmail.com ali info@mikiples.com 

  

http://www.mikiples.com/
mailto:info@mikiples.com
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TABORNIKI (PLAČLJIVO) 

Novo šolsko leto se je ravno začelo in zopet je 

prišel čas, da se skupaj v prihajajočo jesen 

podamo tudi domžalski taborniki. Ob začetku 

taborniškega leta vam želimo še enkrat 

predstaviti našo dejavnost in v nekaj besedah 

opisati, kdo smo, kaj počnemo in kaj želimo 

doseči. 

Kdo smo taborniki? Drugi o nas največkrat rečejo, da smo »norci« z rutkami 

okoli vratu, ki se podimo po gozdu s kompasom v roki, postavljamo šotore in 

kurimo ogenj. In res smo to in še več. Sami zase velikokrat rečemo, da smo 

zanesenjaki, ki jim življenje v naravi in vzgoja otrok pomeni največ. Taborništvo 

je spomin, ki ostane za vedno, je način življenja, ki te spremlja še dolgo 

potem, ko nisi več aktiven.  

 

Taborništvo je šola za življenje - mlade vzgajamo v samostojne, odgovorne, 

angažirane in solidarne odrasle. Taborniki otroštvo pustimo otrokom, mlade 

spodbujamo, da se odločajo o svojem razvoju. Mlad tabornik se razvija v stiku 

z naravo, s sovrstniki in s samim seboj. Zaradi skupnih značilnosti otrok v 

določenem obdobju delimo taborniki člane v starostne skupine - od 

medvedkov in čebelic do raziskovalk in raziskovalcev in odraslih, grč. Učenje 

skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in 

samostojnost, mladi ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se 

soočajo z izzivi. 

 

Naš namen je mlade spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Trudimo se pokazati, kaj vse pomeni narava in kaj vse jim le-ta lahko da. 

Otroke učimo dela v skupini ter strpnosti in prijateljstva. Trudimo se jih vzgajati 

v samozavestne posameznike, ki se bodo dobro znašli v življenju, znali 

zagovarjati svoje mnenje in hkrati dobro sodelovati z drugimi. Naše orodje je 

narava, naše delo poteka v majhnih skupinah – vodih, komunikacija pri 

tabornikih je sproščena in odprta, aktivnosti pa vedno polne izzivov. 

 

Rod Skalnih taborov Domžale šteje okoli 400 članov, od katerih je okoli 60 

vodnikov in vodij. Vsi vodniki in vodje svoje delo opravljamo popolnoma 

prostovoljno in zanj ne prejemamo plačila. 
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Kdaj? Vsak petek od 16.00 do 17.00 

 

Kje? Okolica OŠ Trzin 

 

Prijave: Tjaša Močilnikar (tjasa.mocilnikar@gmail.com), 041/791-416 

 

Začetna članarina za celotno šolsko leto znaša 35€. 

KOTALKARSKI KLUB ZVEZDA (PLAČLJIVO) 

www.kk-zvezda.si 

info@kk-zvezda.si 

064/111-960 (Petra Maške, predsednica kluba) 

Poznaš kotalkarico Luno iz popularne mladinske serije Soy 

Luna - Jaz sem Luna? Prepričani smo, da si vsaj slišal/a zanjo! 

Ali se sprašuješ, kje in kako se lahko naučiš takšnih spretnosti in 

trikov na kotalkah, kot jih izvajajo kotalkarji v seriji? Če te 

kotalkanje ob glasbi navdušuje toliko, kot njih, potem smo 

kotalkarji iz Kotalkarskega kluba Zvezda pravi naslov zate!  

V našem klubu te naučimo osnovnih gibanj na kotalkah, plesnih elementov iz 

show kotalkanja ob glasbi in se pri tem noro zabavamo! 

Glede na starost in znanje ponujamo 4 različne programe :  

 ⁃ Mini Star (predšolski otroci od 3 do 6 let) 

 ⁃ Cici Star (osnovnošolski otroci od 7 do 11 let) 

 ⁃ Junior Star (osnovnošolski otroci od 12 do 15 let) 

 ⁃ Super Star (dijaki, študentje in odrasli) 

Za tiste, ki si želite s pridobljenim znanjem preizkusiti tudi na tekmovanjih, pa 

ponujamo tekmovalni program, ki poteka večkrat tedensko in vključuje tudi 

kondicijski trening. Tekmujemo v umetnostnem kotalkanju in sicer v panogah 

posameznikov, športnih parov ter v show kotalkanju (četvorke, male skupine, 

velike skupine). 

Lokacije: OŠ Trzin (velika telovadnica, mala telovadnica), OŠ Zalog (mala 

telovadnica), OŠ Mirana Jarca (velika telovadnica), kotalkališče Tivoli 

  

mailto:tjasa.mocilnikar@gmail.com
http://www.kk-zvezda.si/
mailto:info@kk-zvezda.si
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Termini (OŠ Trzin): 

ponedeljek: 16:30 - 17:30 (Junior Star), velika telovadnica 

                      17:00 - 18:30 (tekmovalci), velika telovadnica 

torek: 14:30 - 16:00 (Cici Star), velika telovadnica 

           15:30 - 17:00 (tekmovalci), velika telovadnica 

sreda: 15:30 - 17:00 (tekmovalci), velika telovadnica 

četrtek: 15:30 - 17:00 (tekmovalci), velika telovadnica 

               17:00 - 18:00 (Cici Star), mala telovadnica 

petek: 17:00 - 18:00 (Mini Star), mala telovadnica 

             17:30 - 19:00 (tekmovalci, kondicija), mala telovadnica 

 


