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1. ANGLEŠKE PRAVLJICE IN ZGODBE- STORIES
Mentorica: Branka Kralj Čižmešija
Razred: 1.
Enkrat na teden se prvošolci v jutranjih urah ob lučkah, raznih prigrizkih ter čaju
lotimo branja angleških zgodbic, skupaj si tudi ogledujemo ilustracije v knjigah.

Beremo različne zgodbice iz knjig, z interneta na računalniku, včasih pa poslušamo pripoved zgodbe ob različnih ilustracijah.

Po poslušanju zgodbice se lotimo ustvarjanja v zvezi s slišanim: zgodbo lahko narišemo, zaigramo, naredimo o njej strip ali sestavljanko, ali pa izdelamo svojo slikovno zgodbo,.. Prvošolci, prijazno vabljeni.
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2. ATLETIKA
Mentorica: Slavka Kozel
Razred: 4.-5.
Učenci spoznavajo različne atletske prvine in se v njih preizkušajo. Razvijajo in
nadgrajujejo svoja športna znanja, pridobivajo športno kondicijo in krepijo zdravo
tekmovalnost s samim seboj in med vrstniki.

3. FRANCOSKI DRAMSKI KROŽEK
Mentorica: Dragica Marinko
Razred: 8.-9.
Pri francoskem dramskem krožku bomo pripravljali in igrali igre vlog, skeče
in kratke dramatizacije v francoščini. Predstavili se bomo na kateri od šolskih
prireditev ter seveda na Frankofonskem festivalu v Kranju in Francoskem večeru
OŠ Trzin.
Učenci s sodelovanjem pri francoskem dramskem krožku bogatijo svoj francoski
besedni zaklad, vadijo pisno razumevanje ter ustno izražanje v francoščini,
pridobivajo izkušnje javnega nastopanja ter tako krepijo svojo pozitivno
samopodobo.
Sodelovanje na Frankofonskem festivalu pa je prav posebno lepa izkušnja, saj se
predstavijo vsej Sloveniji, spoznajo nove prijatelje in uživajo v lepotah
srednjeveškega mestnega jedra mesta Kranja, kjer je tradicionalno prizorišče
festivala.
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4. GEOGRAFSKI KROŽEK
Mentorica: Tatjana Tonin
Razred: 7.-9.
Namenjen je učencem, 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 (pregled razpisane literature) in praktičnim
delom (seznanitev z osnovami terenskega dela). Pogovarjali se bomo tudi o
geografskih temah, ki so del našega življenjskega vsakdana.

5. GLASBENO-USTVARJALNI KROŽEK »SLAVČEK MUZIKALČEK« S PETJEM IN
IGRANJEM NA ORFFOVA GLASBILA
Mentorica: Barbara Karba
Razred: 1.-6.
-

Intenzivno bomo razvijali in kultivirali pevski glas ob skupinskem muziciranju z
Orffovimi glasbili,
- Razvijali bomo muzikalnost in estetsko doživljanje glasbe,
- Spoznavali bomo različne skladbe iz slovenske in svetovne glasbene
zakladnice,
- Poglabljali bomo zavest o kulturni dediščini,
- Razvijali bomo čustveno in kognitivno mišljenje,
- Krepili bomo širše socialne stike s sošolci in sošolkami iz drugih razredov.
Pri krožku bo sodelovala tudi učiteljica Petra Mauko
Z glasbenimi točkami bomo obogatili kulturne prireditve v šoli in kraju, učenci pa
se bodo lahko udeležili intenzivnih pevskih vaj na »Pevski soboti«, ki bo meseca
novembra. V okviru nadstandardnega programa bo učencem ponujen tudi
obisk koncerta vokalne oz. inštrumentalne glasbe v enem izmed kulturni ustanov v
Ljubljani.

6. KIPARSKI KROŽEK
Mentorica: mag. Vesna Rakef
Razred: 1.-9
Kiparimo…Kiparski krožek

4

Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjajo z glino. Skozi likovno ustvarjanje iz
različnih materialov učenci pridobivajo znanje na področju kiparstva in keramike.
Prav tako se urijo v prostorskem zaznavanju in ročnih spretnostih.

7. LIKOVNI KROŽEK
Mentorica: mag. Vesna Rakef
Razred: 1.-9
Rišemo in slikamo…Likovni krožek
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…
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8. LUTKOVNI KROŽEK
Mentorica: Petra Mauko
Razred: 1.-5.
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.

9. MODELARSKI KROŽEK
Mentor: Aleš Šporn
Razred: 6.
Modelarski krožek je namenjen učencem 6. razreda in je za učence brezplačen.
Učenci pri krožku iz enostavnih gradiv izdelajo model čolna in ga 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.
Krožek se bo izvajal vsako drugo sredo (v B turnusu – v tednu, ko ni razredne ure)
od 7.30 do 8.15.

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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10. OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA OŠ TRZIN
Mentorici: Saša Dolar in Nina Zupan
Razred: 1.-6.
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 8 otrok, od tega 6 otrok, ki obiskujejo razredno
stopnjo, ter 2 deklici iz vrtca.
Otroci spoznavajo otroške ljudske igre, ki izhajajo iz preteklega obdobja
slovenskega življenja in se seznanjajo z življenjem nekoč preko iger in zgodb. Pojejo
ljudske pesmi iz različnih pokrajin Slovenije in jih popestrijo z uprizarjanjem otroških
iger, plesov, izštevank in pregovorov.
Otroška folklorna skupina se lahko pohvali z lastnimi folklornimi oblačili. Pleše veliko
različnih plesov iz različnih koncev Slovenije, zaplesali in predstavili smo se na
različnih folklornih festivalih in nastopih (Gregorjevo, Florjanov sejem, mednarodni
folklorni festival, otroški festival folklornih skupin v Grobljah).
Vaje za otroško folklorno skupino potekajo ob četrtkih, od 7.30 do 8.15, v mali
telovadnici osnovne šole.

11. PLESNI KROŽEK
Mentorica: Irena Capuder
Razred: 1.-9.
Plesni krožek je namenjen učencem, ki želijo pridobiti in nadgraditi znanje modernih
plesov, predvsem hip hopa. Razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, umetniško izražanje
in krepijo samozavest.
Vedno znova nastajajo nove koreografije, s katerimi nastopamo na različnih
šolskih prireditvah, kjer se predstavimo s spektakularnimi točkami in se uspešno
predstavimo na javnih prireditvah v šoli in izven.

12. PRAVLJIČNI KROŽEK
Mentorica: Petra Mušič
Razred: 1.
Pravljični krožek bodo obiskovali učenci prvega razreda in je namenjen predvsem
njihovi sprostitvi.
Preko besedil z različno sporočilnostjo si bodo razvijali in širili besedni
zaklad, razvijali bralno pismenost, se vživljali v igre vlog in se srečali z različnimi
likovnimi tehnikami.
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13. TIPKOPIS
Mentorica: Marjana A. Galjot
Razred: 5.-9.
Naučimo se slepega 10-prstnega tipkanja. Tovrstno znanje je zelo koristno, saj
nam prihrani ogromno časa pri pisanju. Vedno več časa moramo pisati na
računalnik. Tudi v času šolanja na daljavo se je izkazalo, da je ta veščina zelo
koristna, zato se tega praktičnega učenja lotimo čim prej.

14. VESELA ŠOLA
Mentorica: Irena Capuder
Razred: 4.-9.
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, ...).
Učenci se bodo pripravljali na šolsko in državno tekmovanje.

15. ZGODOVINSKI KROŽEK
Mentorica: Dragica Marinko
Razred: 8.-9.
K zgodovinskemu krožku vabim vse učence 7., 8., 9. razreda, ki jih zanima
slovenska zgodovina.
Raziskovali bomo življenje naših prednikov, odšli na kakšno ekskurzijo, izdelovali
kratke filme z zgodovinsko tematiko ter se pripravljali tudi na tekmovanje iz znanja
zgodovine.
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