Prijavnica na interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21,
ki jih izvajajo učitelji v OŠ Milana Šuštaršiča
(1. razred)

Priimek in ime učenca:_____________________________________________________

1. Vsi učenci 1. razreda, ki so vpisani v OPB, so enkrat tedensko vključeni v interesno dejavnost
šport je igra. Izvajala se bo po oddelkih (v torek, sredo ali četrtek od 13.40 do 14.25). V tem času se
za oddelek OPB ne bo izvajal. Interesna dejavnost je brezplačna in jo izvajajo učitelji šole.
2. Vsak učenec se prijavi še na eno izmed spodaj naštetih interesnih dejavnosti. Vse spodaj naštete
interesne dejavnosti se bodo izvajale v času OPB (petek od 13.40 do 14.25). V tem času se OPB ne
bo izvajal. Interesne dejavnosti so brezplačne in jih izvajajo učitelji šole. Učenca prijavite na eno
dejavnost (obkrožite črko pred dejavnostjo).
a) dramsko pravljični krožek

b) likovno ustvarjanje

c) ustvarjalne delavnice

d) šah

3. Otroški pevski zbor (izberete ali ne izberete)
Izvajal se bo ob ponedeljkih od 13.40 do 14.25. Interesna dejavnost je brezplačna in jo izvaja
učiteljica naše šole. Učenca prijavljamo k pevskemu zboru (ustrezno obkrožite):
a) DA

b) NE

4. Bralna značka (zaželeno, da bralno značko opravi večina učencev)
a) DA

b) NE

5. Planinski krožek (izberete ali ne izberete)
Izvaja se enkrat mesečno ob sobotah. Interesno dejavnost vodi učiteljica naše šole. Obvezno
poravnate članarino planinskemu društvu. Cena posameznega izleta je približno 12 €. Ceno določa
Planinsko društvo Ljubljana Matica in se lahko tudi spremeni. Za vsak izlet prejmete obvestilo in
prijavnico. Učenca prijavljamo v planinski krožek (ustrezno obkrožite):
a) DA

V Ljubljani, 11. 2. 2020

b) NE

Podpis starša:_____________________________________

Prijavnica na interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
(1. razred)

Priimek in ime učenca:__________________________________________________
Interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev po izbiri (izberete ali ne izberete)
Interesna dejavnost se izvaja skozi celo šolsko leto (od 1. 9. do 24. 6.) Šola bo zbrala prijave in seznam
posredovala društvom ter dala na razpolago telovadnico (prostor) za izvajanje. Športna društva so
kandidirala na razpisu MO Ljubljana za dodelitev brezplačnega prostora. Ceno vadbe je za društva
obvezujoča za celo šolsko leto. Vse ostalo je medsebojni odnos med klubom ter starši in učenci.
Starši boste na osnovi prijav prejeli obvestila in dokumentacijo, s katero boste uredili medsebojne
obveznosti z izvajalcem dejavnosti.
a) Košarka dečki (ŠD OKŠ)
Vadnina 10 € na mesec
ponedeljek, 15.20–16.05

b) Nogomet (ŠD ONŠ)
Vadnina 20 € na mesec
sreda, 16.10–16.55,
petek, 15.20–16.05

c) Judo (ŠD MŠ Juda)
Vadnina 20 € na mesec
torek in četrtek, 15.20–16.05

d) Badminton (BK Ljubljana)
Vadnina 15 € na mesec
sreda, 15.20–16.05

e) Tenis (NET šport)
Vadnina 15 € na mesec
sreda, 16.10–16.55

f) Gimnastika (ŠD Sokol)
Vadnina 10 € na mesec
sreda, 15.20–16.05

g) Ritmična gimnastika (Špička)
Vadnina 17 € na mesec
petek, 15.20–16.05

h) Rokomet dečki (MRK
Ljubljana)
Vadnina 10 € na mesec
torek, 15.20–16.05

i) Igra, ples in gledališče
(Etnika)
Vadnina 25 € na mesec
petek, 15.15–16.15

j) Pop dance Utrinki (Ples plus)
Vadnina 34 € na mesec
torek, 15.15–16.15
S prijavo dovoljujem, da posredujete spodnje podatke izbranemu, klubu.
Priimek in ime starša: ______________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________
Elektronska pošta:_________________________________________________________________

V Ljubljani, 11. 2. 2020

Podpis starša:_____________________________________

