
PREDSTAVITEV INTERESNIH 

DEJAVNOSTI, KI JIH BODO 

IZVAJALI UČITELJI OŠ TRZIN

UČENCI LAHKO IZBIRAJO MED RAZLIČNIMI PODROČJI:
UMETNOST, JEZIKI, NARAVA, ŠPORT ...



ZA UČENCE 1.–2. RAZREDA



PRAVLJIČNI KROŽEK

PRI UČITELJICI PETRI MUŠIČ

• Pravljični krožek bodo obiskovali učenci prvega razreda in je 
namenjen predvsem njihovi sprostitvi. 

• Preko besedil si bodo razvijali in širili besedni zaklad, se vživljali v 
igre vlog in se srečali z različnimi likovnimi tehnikami.

• Pridružiš se lahko ob torkih, 7.30–8.15.



ENGLISH STORIES
za učence 1. r

PRI UČITELJICI BRANKI KRALJ ČIŽMEŠIJA

• V JUTRANJIH URAH, ob sredah, 7.30-8.15, 
SE BOMO, OB SOJU SVEČ 
IN PRIGRIZKIH 
TER ČAJU, LOTILI BRANJA 
ANGLEŠKIH ZGODBIC, 
SKUPAJ PA SI BOMO 
OGLEDALI 
TUDI ILUSTRACIJE 
V KNJIGAH. 



ENGLISH STORIES
za učence 1. r

PRI UČITELJICI BRANKI KRALJ ČIŽMEŠIJA

• PO POSLUŠANJU ZGODBICE, SE BOMO LOTILI 
USTVARJANJA: 

ZGODBICO BOMO 

NARISALI, NAREDILI 

O NJEJ STRIP, SESTAVLJANKO, 

ALI PA SI BOMO IZMISLILI 

PODOBNO IN IZDELALI 

SVOJO SLIKOVNO ZGODBO.



CICI IN OTROŠKI PEVSKI ZBOR

za učence 1. – 2. r
PRI UČITELJICI BARBARI KARBA

Če rad/-a poješ in želiš

nastopati, potem se lahko

pridružiš pevskemu zborčku.

Vaje bodo potekale ob petkih, in sicer:

- za CICI ( 1. R ) 6. šolsko uro

(12.50 – 13.35),

- za OPZ (2. R) 7. šolsko uro

(13.45 – 14.30).



LIKOVNI KROŽEK
za učence 1.–5. r
PRI UČITELJICI VESNI RAKEF 

• Rad/-a rišeš in slikaš?

• Pridi v ponedeljek, ob 15.20, v likovno 
učilnico, kjer  bomo risali in slikali z 
različnimi pripomočki.

• Izdelali si bomo najljubšo majico, narisali 
strip...



KIPARSKI KROŽEK
za učence 1.–5. r

PRI UČITELJICI VESNI RAKEF

● Rad/-a ustvarjaš z glino?

● Pridruži se nam v torek, 15.20, 

v likovni učilnici.



LUTKOVNI KROŽEK 

za učence 2.–4. r

PRI UČITELJICI PETRI MAUKO

• Rad/-a ustvarjaš, poješ, se postaviš 

v vlogo nekoga drugega? Potem je lutkovni 

krožek pravi zate.

Pridružiš se lahko ob ponedeljkih, 7.30–8.15.

• Pri krožku bomo spoznali različne vrste lutk, 

jih nekaj izdelali, nato pa z njimi zaigrali v krajši 

dramski igri. Ob tem bomo ustvarili sceno 

(ozadje dogajanja), oponašali različne glasove, peli 

in zaigrali na preproste inštrumente.



OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
za učence 1. – 5. r

PRI VZGOJITELJICI 

SAŠI DOLAR IN NINI ZUPAN

• Rad/-a plešeš, se vrtiš?

• Bi rad/-a spoznal/-a otroške ljudske igre in 

plese za otroke? Potem je ta krožek pravi zate!

• Dobivali se bomo ob četrtkih, 7.30–8.15 

v mali telovadnici.



INTERESNE DEJAVNOSTI

ZA UČENCE  3.–5.

RAZREDA



OTROŠKI PEVSKI ZBOR

za učence 3.–5. r

PRI UČITELJICI BARBARI KARBA

Če rad/-a poješ in želiš nastopati, se lahko 

pridružiš Otroškemu pevskemu 

zboru OŠ Trzin.

Učenci 3. r bodo prepevali 

ob petkih,

7. šolsko uro (13.40-14.30),

učenci 4. in 5. r pa

ob torkih,

6. šolsko uro (12.50-13.35).



LIKOVNI KROŽEK
za učence 1.–5. r

PRI UČITELJICI VESNI RAKEF

• Rad/-a rišeš in slikaš?

• Pridi v ponedeljek, ob 15.20, v likovno 
učilnico, kjer  bomo risali in slikali z 
različnimi pripomočki.

• Izdelali si bomo najljubšo majico, narisali 
strip...



KIPARSKI KROŽEK
za učence 1.–5. r

PRI UČITELJICI VESNI RAKEF

● Rad/-a ustvarjaš z glino?

● Pridruži se nam v torek, 15.20, 

v likovni učilnici.



LUTKOVNI KROŽEK 

za učence 2.–4. r

PRI UČITELJICI PETRI MAUKO

• Rad/-a ustvarjaš, poješ, se postaviš 

v vlogo nekoga drugega? Potem je lutkovni 

krožek pravi zate. 

Pridružiš se lahko ob ponedeljkih, 7.30–8.15.

• Pri krožku bomo spoznali različne vrste lutk, 

jih nekaj izdelali, nato pa z njimi zaigrali v krajši 

dramski igri. Ob tem bomo ustvarili sceno 

(ozadje dogajanja), 

oponašali različne glasove, peli in 

zaigrali na preproste inštrumente.



OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
za učence 1.–5. r

PRI VZGOJITELJICI 

SAŠI DOLAR IN NINI ZUPAN

• Rad/-a plešeš, se vrtiš?

• Bi rad/-a spoznal/-a otroške ljudske igre in 

plese za otroke? Potem je ta krožek pravi zate!

• Plesali bomo ob četrtkih, 7.30–8.15, 

v mali telovadnici.



ATLETIKA

za učence 4.–5. r

PRI UČITELJICI SLAVKI KOZEL

● Spoznavali boste različne atletske prvine in 
se v njih preizkušali. 

● Razvijali in nadgrajevali boste svoja 
športna znanja, pridobivali športno 
kondicijo in krepili zdravo tekmovalnost 

samim s seboj in z vrstniki.

● Atletika bo ob četrtkih, 13.45–14.30, v 
veliki telovadnici.



TIPKOPIS
za učence 4.–9. r

PRI UČITELJICI MARJANI GALJOT

• Tipkanje nam lahko vzame zelo veliko časa. 

• Z znanjem slepega 10-prstnega tipkanja 

pa si ta čas lahko zelo prihranimo. 

• Tudi med šolanjem na daljavo se je izkazalo, 

da je to znanje koristno.

• Interesna dejavnost 

tipkopis vam ponuja 

možnost, 

da pridobite to spretnost.



VESELA ŠOLA
za učence 4.–9. r

PRI UČITELJICI BOŽENI OPARA

• Dejavnost se bo izvajala 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.

• Pripravljali se boste lahko tudi na šolsko in 
državno tekmovanje.

Vesela šola bo ob petkih, 7.30–8.15, v B 
tednu, v računalniški učilnici.



INTERESNE DEJAVNOSTI
ZA UČENCE  6.–9.
RAZREDA



VABIMO VAS K VPISU V:

• LIKOVNI KROŽEK

• KIPARSKI KROŽEK

• ZGODOVINSKI KROŽEK

• GEOGRAFSKI KROŽEK

• VESELO ŠOLO

• TIPKOPIS



LIKOVNI KROŽEK
za učence 6.–9. r

PRI UČITELJICI VESNI RAKEF

• Rad/-a rišeš in slikaš?

• Pridi v ponedeljek, ob 15.20, v likovno 
učilnico, kjer  bomo risali in slikali z 
različnimi pripomočki.

• Izdelali si bomo najljubšo majico, narisali 
strip...



KIPARSKI KROŽEK
za učence 6.–9. r

PRI UČITELJICI VESNI RAKEF

Rad/-a ustvarjaš z glino?

Pridruži se nam v torek, 15.20, 

v likovni učilnici.



ZGODOVINSKI KROŽEK
za učence 8.–9. r

PRI UČITELJICI DRAGICI MARINKO

• Učence, ki vas zanima zgodovina, ste vabljeni 
na zgodovinski krožek, ki bo večinoma 
namenjen pripravi na tekmovanje.

• Skupaj bomo prebirali članke, knjige in 
raziskovali na terenu, izvedli pa bomo tudi 
eno ekskurzijo.  Letošnja tematika je 
prazgodovinska: OD ŽELEZNE DOBE DO 
PRIHODA RIMLJANOV NA SLOVENSKA TLA.  



GEOGRAFSKI KROŽEK
za učence 7.–9. r

PRI UČITELJICI TATJANI TONIN

• Namenjen je učencem od sedmega do 
devetega razreda, ki se bodo udeležili 
tekmovanja iz znanja geografije. 

• Razpisana tema v letošnjem šolskem 
letu je »Prehrana v geografski 
perspektivi«.

• Učenci se bodo seznanili s teoretičnim in 
praktičnim delom, pogovarjali pa se 
bodo tudi o geografskih temah, ki so del 
našega življenjskega vsakdana.



VESELA ŠOLA
za učence 4.–9. r

PRI UČITELJICI BOŽENI OPARA

• Dejavnost se bo izvajala 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.

• Pripravljali se boste lahko tudi na šolsko in 
državno tekmovanje.

Vesela šola bo ob petkih, 7.30–8.15, v B 
tednu, v računalniški učilnici.



TIPKOPIS
za učence 4.–9. r

PRI UČITELJICI MARJANI GALJOT

• Tipkanje nam lahko vzame zelo veliko časa. 

• Z znanjem slepega 10-prstnega tipkanja 

pa si ta čas lahko zelo prihranimo. 

• Tudi med šolanjem na daljavo se je izkazalo, 

da je to znanje koristno.

• Interesna dejavnost 

tipkopis vam ponuja 

možnost, 

da pridobite to spretnost.



UČENCE VABIMO, DA 
SE PRIDRUŽIJO TUDI:

- OTROŠKEM PARLAMENTU,

- ŠOLSKI SKUPNOSTI,

- RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI,

- SLOV., ANGL., NEM., FRAN., BZ

- NEMŠKEMU BRALNEMU TEKMOVANJU 
“Knjižni molj”.

- VRSTNIŠKI MEDIACIJI,

- in še kaj bi se našlo...


