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Interesne dejavnosti za učence 4. in 5. razreda
Spoštovani učenci in starši!
Predstavljamo vam seznam interesnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2021/2022 za učence
4. in 5. razreda.
V kolikor se bo vaš otrok odločil za obiskovanje katere izmed dejavnosti vas prosimo, da izpolnite
prijavnico in jo izpolnjeno vrnite razredničarki najkasneje do petka, 24. 9. 2021.
Interesne dejavnosti se bodo pričele izvajati v tednu od 4. do 8. oktobra. O začetku izvajanja dejavnosti,
kjer je v rubriki dan, ura navedeno po dogovoru, bomo zainteresirane (vpisane) učence pravočasno
seznanili.
Če je otrok vključen v oddelek podaljšanega bivanja, ga bo mentor/-ica dejavnosti prišel/-a iskat in po
končani dejavnosti pripeljal/-a nazaj v oddelek podaljšanega bivanja.
V kolikor želite, da je odhod iz dejavnosti drugačen (gre sam/-a domov) vas prosimo, da o tem pisno
obvestite učiteljico podaljšanega bivanja.
Če učenec/-ka ne obiskuje podaljšanega bivanja na interesno dejavnost počaka na šolskem dvorišču ali
v dežurni sobi.
Vse interesne dejavnosti se bodo izvajale v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Tanja Vincelj, ravnateljica
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Interesna dejavnost
Razred
Mentor, izvajalec
ID za učence 4. in 5. razreda
likovni krožek
4. r.
Andrejka Ozebek
otroški pevski zbor
4. in 5. r.
Katja S. Zafred
hola espanol
4. in 5. r.
Vesna Sassolini
Vesela šola
4. in 5. r.
Nika Glavina
krožek za razmišljanje
5. r.
Alison Ribarič
Polona Lilić, Evi
šolska televizija
5. r.
Sever
učenje učenja
5. r.
Ines Krapež
razvedrilna matematika
5. r.
Saša Sašić
Horvat, Lilić,
prostovoljstvo (UPS)
od 5. do 9. r.
Manfreda, Mašera
hitri lončnki, Male sive celice 5. r.
Nika Glavina
krožek francoščine
5. r.
Mariana Ozimec
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sreda, 7.30 – 8.10
po dogovoru
sreda, 13.00 – 13.45

5. A
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