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Spoštovani starši, dragi učenci! 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA POŠ TOPOLŠICA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja, ki učencem 

omogočajo odkrivanje/razvijanje lastnih interesov, sposobnosti in talentov, krepijo 

socialno-komunikacijske spretnosti, učenci se učijo soustvarjati in ozaveščajo 

spoznanja, kako koristno preživeti prosti čas.  

Predlagamo, da si učenec izbere interesno dejavnost, v kateri bo lahko uresničeval 

svoje interese, nagnjenja in sposobnosti. Dejavnosti vodimo učiteljice. 

Na POŠ Topolšica po pouku organiziramo naslednje interesne dejavnosti: 

 

BRALNA ZNAČKA 

Ali veš, da v Sloveniji bralno značko osvoji okoli 140.000 učencev? Vsi ti učenci radi 

poslušajo oz. berejo pravljice, zgodbe, pesmi. Priključi se tudi ti in dobrodošel v najbolj 

množični bralni dejavnosti v Sloveniji.  

 

PEVSKI ZBOR  

Petje stimulira možgane in v tvojih možganih sprošča hormon sreče. Ob petju si 

sproščen in dobre volje. Razvijaš si svoj posluh in oblikuješ pevski glas. Petje koristi 

govoru, glasu in imunskemu sistemu. Naučiš se številne nove pesmice in uživaš v 

družbi prijateljev. 

 

NA ODRU 

Rad nastopaš, se kaj naučiš na pamet in se tako predstaviš. Biti na odru je res izziv,  

za odrom in na vajah pa se nam dogajajo zanimive in smešne situacije. Sodelovati v 

skupni predstavi je krasno, opraviti dober nastop pa neizmerno zadovoljstvo. 

 

KREATIVNE DELAVNICE 

Rad ustvarjaš? Spoznavaš različne materiale? Premišljuješ, kako bi kaj izdelal? 

Ustvarjanje ti nudi razvijanje ročnih spretnosti in fino motorike, ti omogoča 

uresničevanje idej/domišljije. Narejen izdelek pa lahko tebi ali komu drugemu polepša 

kakšen dan. 

  



 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Branje/poslušanje pravljic je čudežno potovanje po svetovih, ki so bili ustvarjeni zato, 

da ob njih uživamo in spoznavamo tiste plati duha in duše, ki bi nam sicer ostale 

neznane. Vabljen v neizmeren domišljijski svet in spoznavanje pravljičnih junakov 

princesk, škratov, vil… 

 

ŽIVIM Z NARAVO 

Želja po raziskovanju je dana tudi tebi in te bo spremljala od otroštva pa do starosti. 

Naravno okolje, v katerem živimo, nam ponuja veliko možnosti za pridobivanje 

različnih spretnosti, nas žene v razmišljanja, kako to ohraniti, preživeti, morda pojesti… 

 

PLANINSKI KROŽEK 

Greš rad na izlet v naravo? Ti je všeč bivanje v naravi? Pridruži se planinskemu krožku, 

kjer boš aktivno preživel prosti čas in tako poskrbel za svoje zdravje. Skupaj s prijatelji 

boš hodil po lažjih planinskih poteh, opazoval naravo in doživljal veselje od doseganju 

ciljev. Pridobival boš prave planinske izkušnje. 

                                                                                                                                          

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           (odrežite, vrnite v šolo) 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

 

V šolskem letu 2022/2023 bom učenec/učenka,  ____________________________ , 
                                                                                                                  (ime in priimek) 

obiskoval naslednje interesne dejavnosti.  

 

Naredi kljukico (    ) pred izbrano interesno dejavnostjo. 

  

 Interesna dejavnost Čas Nosilec/Nosilka 

 Otroški pevski zbor TOR, SRE - 6. ura Mojca Šabec 

 Na odru po dogovoru 
Učiteljice POŠ 
Topolšica 

 Kreativne delavnice po dogovoru 
Učiteljice POŠ 
Topolšica 

 Bralna značka po dogovoru razredničarka 

 Planinski krožek 4 sobote v šol. letu Tinka Žohar 

 Živim z naravo (1., 2., 3. razred) PET 6. ura (sep., okt., 

mar., april., maj) 
Helena Urh 

 Pravljični krožek (1. 2. 3. razred) ČET 6. ura (nov., dec., 

jan., feb.) 

Breda Korošec 

 

Datum:   Podpis 
staršev: 

 

 


