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4. in 5. razred 

FIT ŠOLAR 

Program FIT ŠOLAR učencem ponuja raznolike gibalne dejavnosti, ki so spodbude in prilagojene 

različnim športnim sposobnostim ter znanju posameznika. Vsebina FIT šolarja je strukturirana v 

skladu s splošnimi načeli športne vadbe: pripravljalni del (ogrevanje), glavni del in zaključni del 

(umirjanje). V prvem triletju dejavnosti temeljijo na igri. Poudarek na učenju osnovnih gibalnih 

vzorcev, ki predstavljajo široko podlago za nadgradnjo različnih športnih znanj ter spodbujajo 

igrivost, gibalno izražanje in ustvarjalnost. V drugem triletju je poudarek na usvajanju bolj 

kompleksnih in specializiranih gibalnih nalog, ki so potrebne v različnih športih. Vsebine se bodo 

izvajale po urniku RAP-a, namenjene so vsem učencem ki bodo vključeni v RAP. FIT ŠOLAR vam 

ponuja redno, intenzivno in kakovostno strukturirano športno vadbo, s katero boste, korak po korak, 

postajal pravi  FIT ŠOLAR. 

         Mentor:  Žan Bedenik 

JUTRANJE RAZGIBAVANJE 

 

Dan se po jutru pozna. Čim boljše ga začneš, tem boljše se lahko nadaljuje. Zbudimo telo in 

možgane. Vse, kar v šoli potrebujemo za uspešno delo. 

Tako bomo imeli jutranje rekreativne odmore, kjer se bomo  ogreli in razgibali ter se potem 

odločili za aktivnost, ki nam bo prinesla največ sprostitve in užitka. Aktivnosti bodo prilagojene 

starostni stopnji udeleženih: nogomet, odbojka, odbijalka, Štirje kvadrati, badminton, namizni 

tenis… 

Poskrbimo zase! 

                     Mentorji: Jelka Trantura, Žan Bedenik in Šterbal Boštjan 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

 

Rad/-a poješ, plešeš in tudi nastopaš? 

Potem te vsekakor vabim na pevske vaje otroškega pevskega zbora. Na vajah se bomo srečevali 

dvakrat tedensko, se učili pravilnega petja, dihanja, slušnega zaznavanja ter si s tem urili glasbeni 



spomin. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da se bomo ob glasbi zabavali, tudi zato, ker bomo 

nekaj časa namenili ustvarjanju koreografije ob petju, preizkusili pa se bomo tudi v snemanju 

videospota. Naš trud bomo rade volje pokazali na raznih šolskih prireditvah in drugih izven šolskih 

priložnostnih nastopih. Udeležili se bomo tudi Območne revije šolskih pevskih zborov. 

Petje nam daje občutek veselja in sprostitve. Glasba nas bogati, razvija, povezuje in zelo dobro 

vpliva na psihično počutje. Enostavno bi lahko rekli »glasba je zakon«! 

Se vidimo na vajah pevskega zbora! 

                                                                                      Mentorica: Petra Efremov 

 

LITERARNICE 

 

Literarnice so namenjene predvsem učencem, ki so nadarjeni na literarnem področju in radi 

literarno ustvarjajo: pišejo pesmice, zgodbe, pravljice … 

V delavnicah bomo literarno ustvarjali, sodelovali na razpisanih literarnih natečajih, predstavili 

svoje literarne izdelke sošolcem, staršem, učiteljem ter objavljali v šolskem literarnem glasilu. In se 

neizmerno zabavali ob idejah, ustvarjanju, igrah, tekmovanjih …Morda nam bo uspelo ustvariti 

tudi kak dramski prizorček… In ga zaigrati … Koga povabiti, da bo ustvarjal z nami …Odkriti skrite 

talente, jih spodbujati in neizmerno uživati ob druženju in pisanju … 

Učenci pri literarnicah  ne samo ustvarjajo,  ampak razvijajo kritično mišljenje tako, da o literarnih 

delih, ki nastajajo izražajo svoja mnenja, jih ocenjujejo z utemeljitvijo, iščejo rešitve, komentirajo 

svoje in delo članov skupine v smislu konstruktivne kritike in napredka v skupini. 

Mentorica: Sabina Ozmec 

 

ROČNA DELA 

 

Če rad ustvarjaš iz različnih naravnih in umetnih materialov in se želiš naučiti osnov ročnega dela, 

ki tone v pozabo (šivanje, kvačkanje, pletenje…), potem te vabim, da se nam pridružiš. Spoznal boš 

različne tehnike recikliranja starih oblačil, izdelovanja okrasnih in uporabnih predmetov in še veliko 

zanimivega. 

Dejavnost bo potekala po pouku in v manjši skupini. 

 

Mentorica: Anita Vogrin 

 



LEGO ROBOTIKA 

 

Preizkusili se bomo v izdelovanju Lego robotov. Mlajši učenci bodo uporabljali komplete Lego 

WeDo 2.0, nekoliko starejši in bolj spretni izdelovalci pa se bodo preizkusili v kreiranju robotov iz 

programov Lego Mindstorms in čisto novih kompletov Lego SPIKE Prime. Pri gradnji bomo 

uporabljali tako vodene načrte, kakor tudi lastno domišljijo. Ure Lego robotike so namenjene tako 

fantom, kakor tudi dekletom, saj spodbujajo domišljijo, kreativnost in medsebojno sodelovanje ter 

načrtovanje. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli tudi robotsko tekmovanje. 

 

Mentorica: mag. Mojca Moškon Mešl 

 

ŠAH 

 

Stari kitajski pregovor pravi: »Življenje je kot šahovska igra, spreminja se z vsako potezo.« Vsak, ki 

se je že kdaj preizkusil v igranju šaha ve, da šahu naredimo največjo krivico, če ga imenujemo igra. 

Šah je mnogo več; je načrtovanje, razmišljanje, opazovanje, urjenje misli in obvladovanje uma. 

Predvsem pa pomeni umirjeno druženje z vrstniki, utrjevanje prijateljskih vezi in vseživljenjsko 

učenje. Vabljeni vsi, ki želite 1x tedensko po pouku eno uro preživeti drugače: v miru, tišini in 

lastnih mislih. Morda se ravno med vami skriva nov šahovski velemojster. 

 

Mentorica: mag. Mojca Moškon Mešl 

 

ETWINNING 

 

V kolikor vas zanima stik s tujino preko interneta, se mi pridružite na delavnicah. Raziskovali bomo 

kulturne značilnosti različnih Evropskih držav (npr. pesmi, plese, zastave, glavna mesta, zgodovino, 

stavbe in hiše v drugih državah, poštne znamke in še in še in še… ) in si z učenci iz tujine pošiljali 

sporočila, razglednice, ki jih bomo sami ustvarili, voščilnice ter pisma. Raziskovali bomo o kulturni 

dediščini našega kraja, pokrajine in države, kar je zelo široko področje – od spoznavanja preteklosti 

naših starih staršev do sedanjega, modernega kulturnega področja. Pri tem bomo zelo kreativni, 

likovno bomo ustvarjali, pisali v angleščini, fotografirali, izdelovali voščilnice za različne priložnosti, 

sodelovali pri pripravi koledarja, se slikali, ustvarjali videoposnetke, ki jih bomo objavili na 



YouTube... Preko različnih internetnih orodij bomo poskušali poklicati v tujino, se pogovarjali s 

tujci v angleškem jeziku ter tako pokukali v šole in razrede preko meja. 

 

Mentorica: Sabina Hovnik 

DRUGI JEZIK NEMŠČINA 

Tuji jeziki, med njimi tudi nemščina kot naš sosedski jezik, predstavljajo v svetu ključ do 

sporazumevanja, ki sega preko naših meja. 

Vabljeni vsi, ki se pri učenju radi gibljete in ustvarjate z različnimi materiali.  Spoznavali bomo 

nemško govoreče dežele, njihove prebivalce, kulturo in jedi.  Veliko bomo raziskovali, poslušali 

zgodbe in pesmi ter zavihali rokave ob pripravi preprostih jedi. Svoje počutje in doživetja bomo 

izražali z gibanjem ob glasbi, v telovadnici, na prostem. Listali bomo po tujih revijah in knjigah in se 

podali na izlet v našo sosednjo državo Avstrijo. 

Pridružite se nam pri odkrivanju in sprejemanju drugačnosti.  

Mentorica: Anita Strmšek 

LUTKOVNI SVET  

V tej dejavnosti se bomo spoznali s prav posebno obliko, kjer se tesno povezujeta gledališče in 

likovna umetnost: to so lutke 

 

● raziskovali bomo lutkovni svet 

● ogledali si bomo lutkovne predstave 

● igrali se bomo z različnimi tipi lutk 

● izbirali primerno besedilo 

● izdelovali bomo lutke in sceno 

● pripravili lutkovno predstavo 

Naš namen bo spoznavanje in ustvarjanje. Morda nam uspe tudi krajša lutkovna predstava, ki jo ob 

koncu šolskega leta predstavimo na šolskem odru. 

Vabljeni vsi, ki bi radi ustvarjali na gledališko-likovnem področju in spoznavali lutkovni svet. 



Mentorica: Maja Patty 

LIKOVNO USTVARJANJE 

 Namen dejavnosti LIKOVNO USTVARJANJE je spodbuditi učence k kreativnosti na vseh področjih 

likovne umetnosti. Prav tako pa povezovanje likovne ustvarjalnosti z drugimi vejami umetnosti; 

literaturo, filmom, gledališčem... Ob tem pa program spodbuja učence k samoregulaciji in lastnemu 

načrtovanju vsebin in poti do znanja. 

Mentorica: Maja Patty 

 

Kemijski poskusi in astronomija 

V začetku leta bo poudarek na kemiji in kemijskih preizkusih v povezavi z vsakdanjim življenjem, 

nevarnimi snovmi, s katerimi se srečujemo.  

Proti koncu šolskega leta se bomo povezali z astronomijo in opazovanjem nebesnih pojavov.  

Mentorica: Šošter Julija 

 

 


