
 

 

Interesne dejavnosti za učence prvih razredov v šolskem letu 2020/21 

 

ID- interesne dejavnosti, ki jih bodo izvajali učitelji v šolskem letu 2020/21 za učence 1. razredov 

Z.š. Interesna dejavnost  Ur tedensko   termin 

 
1 

 
Šport je igra 

 
1 

Učenci razvijajo osnovne gibalne veščine skozi igro in 
zabavo. Interesna dejavnost se bo izvajala po 
oddelkih. Interesna dejavnost je brezplačna. 

 
torek, sreda ali četrtek 13.40–14.25 

 
2 

 
Dramsko pravljični krožek 

 
1 

Učenci doživljajo različne književne vsebine in jih 
poustvarjajo. Učijo se javnega nastopanja. Interesna 
dejavnost je brezplačna. 

 
petek, 13.40–14.25 

 
3 

 
Likovno ustvarjanje 

 
1 

Učenci spoznavajo različne likovne materiale in 
tehnike ter razvijajo svojo ustvarjalnost. Interesna 
dejavnost je brezplačna. 

 
petek, 13.40–14.25 

4 Ustvarjalne delavnice 1 
Učenci razvijajo ročne spretnosti in razvijajo svojo 
ustvarjalnost. Interesna dejavnost je brezplačna. 

petek, 13.40–14.25 

5 Šah 1 
Učenci spoznavajo pravila šahovske igre. Interesna 
dejavnost je brezplačna. 

petek, 13.40–14.25 

6 Otroški pevski zbor 1 
Učenci razvijajo melodični in ritmični posluh in se 
navajajo na javno nastopanje. Interesna dejavnost je 
brezplačna. 

 
ponedeljek, 13.40–14.25 

7 Planinski krožek 
1 izlet 

mesečno 

Učenci spoznavajo in doživljajo naravo. Učijo se 
planinskih veščin. Učenci so vpisani v planinsko 
društvo Ljubljana Matica, zato morajo plačati 
članarino. Za vsak planinski pohod prejmejo prijavnico 
in poravnajo stroške (prevoz). 

ob sobotah enkrat mesečno  
(10 izletov v šolskem letu) 

8 Bralna značka / 
Učenci preberejo 2 priporočeni knjigi in se naučijo 2 
pesmi ter jih predstavijo učiteljici. Interesna dejavnost 
je brezplačna. 

v dogovoru z učiteljico 

 



 

IDZ- interesne dejavnosti, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci v šolskem letu 2020/21 za učence 1. razredov 

Z.š. Interesna dejavnost  Izvajalec Ur 
tedensko 

Cena na 
mesec 

termin 

1 Gimnastika od 1. do 3. razreda ŠD Sokol Bežigrad 1 10 € sreda, 15.20–16.05 

2 Judo 1. razred MŠ Juda 2 20 € torek in četrtek, 15.20–16.05 

3 Košarka dečki 1. in 2. razred ŠD otroška KŠ Ljubljana 1 10 € ponedeljek, 15.20–16.05 

4 Nogomet dečki od 1. in 2. razred Otroška NŠ Ljubljana 2 20 € 
sreda, 16.10–16.55,               
 petek 15.20–16.05 

5 Ritmična gimnastika deklice 1. razred ŠD Špička 1 17 € petek, 15.20–16.05 

6 Rokomet dečki od 1. do 3. razreda MRK Ljubljana 1 10 € torek, 15.20–16.05 

7 Tenis od 1. do 3. razreda  NET šport 1 15 € sreda, 16.10–16.55 

8 Badminton od 1. do 3. razreda Badminton klub Ljubljana 1 15 € sreda, 15.20–16.05 

9 Odbojka od 1. do 3. razreda OD Vital 1 5 € četrtek, 16.10–16.55 

10 Ples plus 1. razred Ples + 1 34 € torek, 15.15–16.15 

11 Etnika od 1. do 4. razreda Zavod Etnika - šola ljudskega plesa 1 25 € petek, 15.15–16.15 

 


