
 

 

Interesne dejavnosti, predmetna stopnja                                                   šol. leto 2015/16 

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

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika                                                                                                 1 

 

 

AKROBATIKA  (4.–6. r.) 

Mentor: Miha Brodnik 

Učenci bodo pri akrobatiki razvijali gibalne sposobnosti, zlasti koordinacijo gibanja, moč, 

hitrost in gibljivost in oblikovali trajne športne navade, pomembne v kateremkoli športu.  

Z veliko zabave se bomo naučili prevalov, stoj … in različnih skokov z male prožne ponjave, 

tudi salt. Največ poudarka bo na skokih z male prožne ponjave (trampolin), ki je tudi najbolj 

priljubljeno gimnastično orodje. 

Vsako šolsko leto se najboljši udeležijo državnega prvenstva za osnovne šole, kjer naši 

učenci dosegajo odlične rezultate. 

Termin:  ponedeljek, 14.15–15.45, v NOVI  telovadnici v Kulturnem centru Vrhnika. 

Pričetek vadbe:  ponedeljek, 21.  9.  2015. 

 

 

AKROBATIKA  (7.–9. r.) 

Mentor: Miha Brodnik 

Učenci bodo pri akrobatiki razvijali gibalne sposobnosti, zlasti koordinacijo gibanja, moč, 

hitrost in gibljivost in oblikovali trajne športne navade, pomembne v kateremkoli športu.  

Z veliko zabave se bomo naučili prevalov, stoj … in različnih skokov z male prožne ponjave, 

tudi salt. Največ poudarka bo na skokih z male prožne ponjave (trampolin), ki je tudi najbolj 

priljubljeno gimnastično orodje. 

Vsako šolsko leto se najboljši udeležijo državnega prvenstva za osnovne šole, kjer naši 

učenci dosegajo odlične rezultate. 

Termin:  četrtek, 14.15–15.45,  v NOVI telovadnici v Kulturnem centru Vrhnika. 

Pričetek vadbe:  četrtek,  24.  9. 2015.  

 

 

ODBOJKA – ZAČETNI  (4.–6. r.) 

Mentor: Miha Blaznik (zunanji sodelavec) 

Namenjena je  učenkam in učencem 4., 5. in 6. razreda in vsem tistim, ki osnov igre še ne 

obvladajo. Naučili se boste osnovnih tehničnih elementov, ki jih boste uporabili v igri na 

različnih velikostih igrišča. Letos se boste udeležili področnega tekmovanja v mini odbojki. 

Dejavnost je brezplačna. 

Termin: vsak ponedeljek in vsak četrtek, 15.30–16.30, v telovadnici Ivana Cankarja.  

Prvi trening bo v ponedeljek, 21. 9. 2015. 

 

 

ODBOJKA – NADALJEVALNI (7.–9. r.) 

Mentorica: Zlata Novak in Maha Blaznik 

Namenjena je učenkam in učencem od 7. do 9. razreda oziroma tistim, ki osnove igre že 

obvladajo.  Letos je šolska ekipa prijavljena na področno prvenstvo v odbojki. Dejavnost je 

brezplačna. 

Termin: vsak ponedeljek, 14.00-15.30, v telovadnici OŠ Ivana Cankarja (Miha Blaznik). 

Termin: vsak torek, 15.30–16.30, v telovadnici Partizan. 

Prvi trening bo v ponedeljek, 14. 09. 2015 
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KOŠARKA – učenci 

Mentorja: Viki Jurečič, Miha Brodnik 

Termin smo rezervirali za treninge šolskih košarkarskih ekip (fantje), ki se bodo pripravljale 

za šolska tekmovanja. Dejavnost je brezplačna. 

Termin: vsako sredo, 15.00–17.00, in vsak petek, 15.30–16.30, v telovadnici Ivana 

Cankarja. Prvi trening bo v sredo, 16. 09. 2015. 

 

KOŠARKA – učenke (5.–9. r.) 

Mentorica: Neja Bobnar 

Dejavnost je namenjena učenkam od 5. do 9. razreda, ki rade igrajo košarko in bi želele 

svoje znanje še izboljšati. Tako mlajše kot starejše učenke smo prijavili na področno 

tekmovanje. Dejavnost je brezplačna. 

Termin: vsako sredo, 14.00–15.00, in vsak petek, 14.00–15.30, v telovadnici Ivana 

Cankarja. Prvi trening bo v sredo, 16. 09. 2015. 

 

 

SPLOŠNA TELOVADBA (6.–9. r.)  

Mentor: Tina Petkovšek  

Na šolo se vrača splošna vadba, ki je namenjena vsem učenkam in učencem od 6. do 9. 

razreda. Pri urah splošne vadbe bomo razvijali vse gibalne sposobnosti (koordinacija, 

gibljivost, moč, vzdržljivost, preciznost, hitrost, ravnotežje) z različnimi gibalnimi vajami, 

igrami in športi. Preko zanimivih vsebin bodo lahko vadeči izboljšali svoje sposobnosti, 

odpravili morebitne težave, ki jih imajo pri urah športa, se družili s sovrstniki in še in še. 

Vabljeni! 

Termin: vsak ponedeljek, 14.00–15.00 v telovadnici Partizan. 

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 21. 9. 2015.   

  

ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG - FIT CLUB ŠPORTNA VADBA - za fante in dekleta, 

6. in 7. razredi  in 8. in 9. razredi 

V nižjih razredih so učenci lahko obiskovali FIT CLUB vadbo, vsebina je bila prilagojena 

njihovi starosti. Letos smo uspeli na razpisu in dobili program Zdrav življenjski slog, ki ga 

financira evropska skupnost in omogoča brezplačno vadbo 2x tedensko. Vsebina bo 

sestavljena tako, da bodo učenci spoznavali osnove 12 športnih panog, prilagojeno njihovi 

starosti (badminton, floroball, odbojka, tenis, rokomet, karate …) in hkrati izboljševali 

osnovne gibalne sposobnosti. Vsebina bo prilagojena tudi njihovim intersom, ne bo 

»specializacije« v posamezen šport ali tekmovanj. Princip bo veselje, gibanje in »žur«. 

Program bo vodil g. Rok Voroš, profesor športa, ki je zaposlen iz sredstev projekta. Starši 

ste dobili na roditeljskem sestanku podrobnejše informacije. Projekt predvideva brezplačno 

vadbo  

2x na teden. Lahko pa se udeleži le ene vadbe. 

a) 6. in 7. razredi, ZA DEKLETA IN FANTE 

 ponedeljek, 14.55–15.40,  v mali telovadnici na Lošci in 

● četrtek, 13.50–14.35,  v telovadnici Partizan, začetek v pon., 14. 9. 2015; 

b)  8. in 9.razredi, ZA DEKLETA IN FANTE 

● ponedeljek, 14.05–14.50,  v mali telovadnici na Lošci in 

● sreda, 13.00–13.45  v telovadnici Partizan, začetek v pon., 14. 9. 2015; 
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HIP HOP – osnovni (4. –7. r.) 

Mentorica: Darja Kersnič 

Hip hop je zaradi svoje dinamičnosti in različnih stilov najbolj popularen ples med mladimi, 

zato vsem, ki so radi v plesnem trendu, priporočamo hip hop. Seveda pa smo za letošnjo 

šolsko leto pripravili nekaj novih koreografij na najbolj popularne skladbe. V program 

pričakujemo učence, ki še nimajo veliko plesnih izkušenj. V primeru, da z znanjem izstopajo, 

se bodo priključili nadaljevalni skupini. Vadnina (27 vaj) znaša 135 €, poravnali jo boste v 

treh obrokih (novembra, januarja in marca). Naj omenimo, da so vrhniške plesalke  pod 

vodstvom Darje Kersnič, ki bo tudi vaša mentorica, leta 2003 postale evropske mladinske 

prvakinje v HIP HOP-u. 

Dejavnost bo potekala ob torkih, 15.15–16.15, v mali telovadnici na Lošci. 

Prva vaja bo v torek, 29. 9. 2015. 

 

 

HIP HOP - nadaljevalni (5. –9. r.) 

Mentorica: Darja Kersnič 

V skupino bodo vključeni učenci, ki so več let plesali v drugih programih. Plesali 

boste težje koreografije, se pripravljali za nastope v decembru, marcu in maju ter 

nastopali (če boste želeli) še na drugih prireditvah. Učenke od 7. do 9. razreda bodo 

lahko sodelovale kot skupina na ŠPF na območnem prvenstvu. 

Vadnina (27 vaj) znaša 135 €, poravnali jo boste v treh obrokih (novembra, januarja 

in marca). Naj omenimo, da so vrhniške plesalke pod vodstvom Darje Kersnič, ki bo 

tudi vaša mentorica, leta 2003 postale evropske mladinske prvakinje v HIP HOP-u. 

Dejavnosti bo potekala ob torkih, 14.15–15.15, v mali  telovadnici na Lošci. 

Pričetek bo v torek, 29. 9. 2015. 

 

 

HIP HOP – DISCO TEKMOVALNA SKUPINA (6.−9. r.) 

Mentorica: Darja Kersnič 

Lansko šolsko leto smo po nekaj letih organizirali tekmovalno skupino ker je bilo prepoznano 

zanimanje za tak program. Obiskovalo ga je več kot 10 plesalk, ki so se uvrstile na državno 

prvenstvo in zasedle 5. mesto. Tudi letos organiziramo to dejavnost in upamo, da se bo 

prijavilo vsaj toliko plesalk kot lani. Če bo dovolj prijavljenih, bodo treningi potekali: 

- v torek, 16.15–17.45 in 

- v petek, 15.30–17.00 v mali telovadnici na Lošci. 

Treninge bo vodila Darja Kersnič iz Plesnega mesta, ki je z vrhniškimi dekleti pred nekaj leti 

osvojila evropsko prvenstvo v disco plesu. Pričakujemo zanimanje plesalcev, ki imajo kar 

nekaj plesnega predznanja. Spomladi bi nastopili na kvalifikacijski tekmah in morda na 

državnem prvenstvu, kasneje pa še na mednarodnih tekmovanjih. Mesečna vadnina naj bi 

bila med  60 € in 70 € in je odvisna od števila prijavljenih. 

Prvo srečanje bo v torek, 29. 9. 2015, ob 16.15. 
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ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (4. –6. r.), (7. –9. r.) 

Mentorici: Anja Petrič in  Ana Pance 

Plesna dejavnost na šoli je zelo razvejana, največje uspehe pa žanje v Šolskem plesnem 

festivalu. Na območnem prvenstvu v Ljubljani zmagujejo vsako leto,  leta 2006, 2008, 2012 

in lani (2014) so bile naše plesalke zmagovalke ŠPF v Sloveniji. Več si preberite na spletni 

strani http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223712/ 

Z učenjem koreografij bomo pričeli 8. oktobra. Nato boste naučeno izpopolnjevale do konca 

marca, ko bomo imeli interno tekmovanje ali pa izbor za šolsko ekipo. Za vsako kategorijo 

bomo izbrali 9−10 plesalcev, ki bodo intenzivno vadili do srede aprila 2015, ko bo območno 

tekmovanje. V ekipi bo le 6 deklet. Vabljeni tudi fantje.  

Mentorici bosta Anja Petrič in Ana Pance, profesorici razrednega pouka. Dejavnost je 

brezplačna. Srečevali se boste v  mali telovadnici na Lošci. 

Prvo srečanje bo v četrtek, 8. oktobra 2015, ob 14.00 uri za učence 4. do 6. razreda in 

ob 15.00 uri za učence od 7. do 9. razrede.  Prijavite se že sedaj. 

Priporočamo, da obiskujete še kakšno plesno dejavnost, ŠPF naj bo le dodatna plesna 

dejavnost. 

 

 

ORIENTALSKI TREBUŠNI PLESI  3.–7.r. začetni 

Mentorica: Mateja Matjašič “Elin”, Plesno mesto 

Dejavnost bo organizirana v primeru, da bo dovolj prijav. Trebušni oz. orientalski ples je 

primeren za osnovnošolke, dekleta in ženske vseh starosti. V preteklih letih je na Vrhniki 

čare orientalskega plesa spoznavalo že preko 200 deklet in žena. Osvojene osnovne 

elemente bomo nadgrajevali, se naučili zahtevnejših elementov in jih združili v koreografije. 

Če boste želele, boste lahko nastopile na raznih prireditvah ali pa se morda odločile tudi za 

tekmovanja. Ples je nadstandardna dejavnost za to celoletno vadnino (27 vaj) 135 €, 

poravnate Plesnemu mestu v treh obrokih (v novembru, januarju in marcu) .  

Vadba bo vsak petek, v telovadnici na Tržaški 2, 16.00–17.00. Predstavitev programa z 

brezplačno vajo bo  v petek, 25. 9. 2015, v telovadnici na Tržaški 2 ob 17.00 za učenke OŠ. 

  

  

 

ORIENTALSKI TREBUŠNI PLESI  5.–9. razred nadaljevalni 

Mentorica: Mateja Matjašič “Elin” 

Dejavnost bo organizirana v primeru, da bo dovolj prijav. Skupina je primerna za učenke, ki 

ste se že spoznale s trebušnim plesom ali ste plesale kakšen drug ples. Trebušni oz. 

orientalski ples je primeren za osnovnošolke, dekleta in ženske vseh starosti. Osvojene 

osnovne elemente bomo nadgrajevali, se naučili zahtevnejših elementov in jih združili v 

koreografije. Če boste želele, boste lahko nastopile na raznih prireditvah ali pa se morda 

odločile tudi za tekmovanja. Ples je nadstandardna dejavnost, celoletno vadnino (27 vaj in 

nastopi) to je 135 €, poravnate Plesnemu mestu v treh obrokih (v novembru, januarju in 

marcu).  

Vadba bo vsak petek, v telovadnici na Tržaški 2, 17.–18. ure. Predstavitev programa z 

brezplačno vajo bo  v petek, 25. 9. 2015, v telovadnici na Tržaški 2 ob 17.00 za učenke OŠ. 
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ROCK'n'ROLL - dečki, deklice (3.–9. r.)  

Mentorica: Irena Petan 

Je namenjen učencem, ki že imajo plesno predznanje. V Rock'n'Roll ritmih bomo zaplesali 

skupinsko in v parih, seveda pa bodo lahko tisti, ki bodo to želeli, tudi tekmovali v okviru 

Plesne Zveze Slovenije. Želimo, da se nam pridruži tudi čim več pogumnih fantov. Program 

bosta vodila Irena Petan, ki je bila s svojim soplesalcem tudi državna prvakinja v Rock'n'Roll-

u ter njen varovanec Jaka Južnič, ki je leta 2009 s soplesalko Heleno Gutnik postal  tudi 

mladinski svetovni prvak. 

Za celo šolsko leto (27 vaj in nastopi) boste odšteli 135 € in znesek poravnali s položnico v 

treh obrokih (novembra, januarja in marca). 

Plesne vaje bodo potekale enkrat tedensko po 60 minut, in sicer v ponedeljek, 14.10–

15.10, v telovadnici na Tržaški 2. Prvo srečanje v ponedeljek, 22. 9. 2015. 

Po zimskih počitnicah se boste lahko odločili, če bi želeli rock'n'roll nadaljevati tudi v 

tekmovalni smeri in se udeležiti državnega prvenstva v rock'n'roll-u. 

 

BREAK DANCE, Plesna šola URŠKA VRHNIKA 

Je ples, ki navdušuje fante in punce. Vrtenju na glavi, vrtenju na hrbtu, skakanju po rokah, 

valjanju po tleh… bi lahko v grobem rekli plesni zvrsti break dance. To je veliko več kot le 

zvrst plesa. Gre za preizkušanje svojih zmogljivosti, svojih meja, dokazovanje sebi in drugim, 

stil oblačenja in tudi način življenja. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 75 

minut. Cena za 8 vaj po 75 min znaša 50 €. 

Termin: sreda, 15.00–16.15,  v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Začetek dejavnosti bo v sredo, 23. 9. 2015. 

 

HIP HOP, Plesna šola URŠKA VRHNIKA 

HIP HOP & SHOW je ena izmed najbolj popularnih plesnih zvrsti na svetu kot tudi pri nas. V 

koreografijah na hip-hop, r´n´b, rap glasbo bomo združevali različne plesne stile hip hop-a, 

show-a in latina, ter odkrivali najnovejše plesne trike in se zraven tega neizmerno zabavali. 

Zakaj bi plesne spektakle zvezdnikov  opazovali le na televiziji, ko pa jih lahko preizkusimo 

tudi mi. Program vsebuje, vsebuje natančno ogrevanje, učenje koreografije, ter na kancu 

raztezanje in ohlajanje. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 75 minut. Cena za 

8 vaj po 75 min znaša 50 €. 

Termin:  sreda, 16.15–17.30 v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Začetek dejavnosti bo v sredo, 23. 9. 2015. 

 

JAZZ, Plesna šola URŠKA VRHNIKA 

Jazz balet pooseblja skoke, obrate, špage zavite v eleganco, milino ter gracioznost. Trening 

jazz baleta se prične z ogrevanjem telesa, vajami za raztezanje ter vajami za moč. Del 

treninga je posvečen pravilni izvedbi tehnike gibov, ki odlikujejo to zvrst plesa. Tehnika jazz 

baleta je vpeljana v koreografijo tako, da se razni skoki in obrati prepletajo s koreografijo. 

Tako ob glasbi in smehu pridobimo gibčno telo. Vse to pa nadgradimo s plesno improvizacijo 

za razvijanje ustvarjalnosti. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 75 minut. Cena 

za 8 vaj po 75 min znaša 50 €. 

Termin: sreda, 17.30–18.30, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Začetek dejavnosti bo v sredo, 23. 9. 2015. 
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TABORNIKI (6.–9. r.) 

Mentorji: Tara Milčinski, Anja Leskovar Grum, Matevž Sluga,Mark Dolenšek, Ana Stružnik 

Si gledal film Gremo mi  po svoje? Ti je bil všeč? Potem so taborniki kot nalašč za tebe. 

Taborništvo je velika igra, ki postane šola za življenje, spoznaš jo pa kasneje, ko odrasteš. 

Tu se naučiš samostojnosti in odgovornosti. Tabornik je močno navezan na naravo. 

Pravemu taborniku ostane za celo življenje krog prijateljev na katere se lahko vedno zanese. 

To pa predstavlja pravo življenjsko bogastvo. 

Na šoli bomo delovali taborniki Rodu Enajsta šola  Vrhnika. 

Saj nas že poznate, mar ne? Skozi celo šolsko leto se bodo odvijali sestanki (vsak teden), 

izleti, mnogoboji, lovi na lisico, jesenovanje, zimovanje, krona vsega pa bo taborjenje. Ker 

taborniki delujemo kot društvo, bo potrebno plačati letno članarino in pri posameznih akcijah, 

če se jih boste udeležili,  prispevati minimalne stroške 

Naše geslo je: Z naravo k boljšemu človeku! 

Prvi sestanki se bodo začeli zadnji teden v septembru, in sicer 22.–26.  9. 2014: 

Tržaška 2: 

- 2. razred: sreda, 17:00–18:00, Maša Milčinski 

- 3. razred: petek, 17:00–18:00, Nina Fortuna  

Lošca 1: 

- 4. razred: četrtek, 16:00–17:00, Mark Dolenšek 

- 5. razred: petek, 17:00–18:00, Petra Jelovšek 

- 6. razred: torek, 16:00–17:00, Grega Zor 

- 7. in 8. razred; sreda, 17:00–18:30, Ana Stružnik 

- 9. razred: torek, 18:00–19:00, Ana Stružnik 

 

  

PLANINSKI KROŽEK (6.–9. r.) 

Mentorica: Mateja Kalič 

Krožek predstavlja eno izmed možnosti, kako lahko s prijatelji nekoliko drugače preživiš svoj 

prosti čas. Ob sobotah, enkrat mesečno, bomo hodili na izlete; eden bo prav poseben, saj 

bomo planinarili kar dva dni in prenočili v planinski koči; med poletnimi počitnicami pa bo v 

sodelovanju s Planinskim društvom Vrhnika potekal še Poletni planinski tabor. In še kaj se 

bo našlo … Stroške izletov bo potrebno plačati, o čemer vas bomo obvestili preko 

elektronske pošte pred vsakim izletom. Zato morate na prijavnico napisati elektronski naslov 

staršev, da vam bodo planinci lahko pošiljali vabilo na izlet.  

Podrobnosti boste izvedeli na sestanku v četrtek, 24. 9. 2015 , ob 18.00  v večnamenskem 

prostoru na Lošci (A21). Vabljeni učenci in starši. 

Ob petkih pred vsakim izletom bo v učilnici A108 na Lošci ob 14. uri sestanek udeležencev, 

kjer se bomo pogovarjali o tem, kam bomo šli na izlete, varnosti na pohodih, planinski 

opremi, obnašanju planincev in tudi o praktičnih vsebinah (zlaganje oblačil v nahrbtnik, 

vezanje vozlov …).  
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RIBIŠKI KROŽEK 3.–9.r. 

Mentor: Boštjan Urbanc (bostjan.urbanc@telekom.si, 031 617354). 

Z delom boste pričeli v petek, 25. 9. 2015, ob 18.00 uri, v učilnici A11  na Lošc1. 

Pogovorili se boste o načinu dela, zvedeli, kdaj in kje se boste sestajali in še veliko drugega. 

Dejavnost je brezplačna. Vodil vas bo izkušeni ribič, gospod Boštjan Urbanc.  

 

STRELSKI KROŽEK (4.–9. r.)   

Mentor: Bojan Lampreht 

Pri krožku se boste seznanili z orožjem, učili tekmovalnega streljanja z zračno puško,  

pravilne prehrane pred tekmovanjem in tekmovalnega duha. Udeleževali se bomo šolskih 

strelskih tekmovanj v regiji in državnih tekmovanj, če bomo uspešni. Obiskali nas bodo tudi 

vrhunski strelci iz drugih klubov ali pa jih bomo obiskali mi na njihovih treningih. Vadba bo ob 

ponedeljkih in morda tudi sredah, 16.00–17.30, na strelišču na Stari Vrhniki. Dejavnost 

je brezplačna. 

Prvič se dobimo v ponedeljek, 28. 9. 2015. 

  

ZAČETNI in NADALJEVALNI MODELARSKI KROŽEK  

Mentor: Marko Frank 

Pri začetnem modelarskem krožku bodo učenci spoznavali osnove letalskega modelarstva. 

Obenem pa bodo izdelali začetniški in tehnično nezahtevni model. Učenci se bodo udeležili 

tekmovanja Mladih tehnikov in medklubskega tekmovanja z modelarskim društvom Betal iz 

Postojne  in s tem zastopali svojo šolo. Pri nadaljevalnem modelarskem krožku bodo učenci, 

ki  so začetno stopnjo uspešno končali, lahko nadaljevali s tehnično zahtevnejšim modelom, 

v katerega bodo že vključili radijsko vodeno opremo. Glede na uspešnost posameznika bodo 

model tudi preizkusili na modelarskem letališču Modelarskega kluba Vrhnika. 

Termin: vsak petek, 17.00–19.30, v prostorih OŠ Ivana Cankarja. Prvo srečanje bo v 

petek, 3. 10. 2014. 

  

NARAVOSLOVNI KROŽEK (6.−7. r.) 

Mentorica: Janja Markovič 

Pri naravoslovnem krožku opravljamo različne poskuse in raziskujemo naravo. Prav tako se 

učimo iskati odgovore s pomočjo knjig in interneta. Teme, ki jih bomo obdelovali: 

-       Kako naredim čim večji milni mehurček? 

-       Kako lahko hodim po tekočini? 

-       Kako brez posebnih teleskopov varno opazovati Sonce? 

-       Kakšna barvila se skrivajo v rastlinah? 

-       S kakšno lečo lahko zakurim ogenj? 

-       Kako potopim plavajoč predmet – ne da bi se ga dotaknil? 

-       Ali res lahko porušim most, če skačem po njem? 

-       Kakšni so moji lasje, če jih pogledam skozi mikroskop? 

-       Ali obstajajo modre vrtnice? 

-       Kako vzgojiti obarvan kristal? 

Seveda se naštetim temam dodajo tudi tiste, ki jih boste predlagali sodelujoči učenci. 

Krožek bo potekal v šoli in najbližji okolici šole. 

Termin: prvo srečanje v ponedeljek, 6. 10. 2014, ob 14.00, v učilnici KEM (B105). 
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EVROPSKA VAS (4.–9. r.) 

Mentorica: Mateja Zupančič 

Želite natančneje spoznati evropske države, ugotoviti, kako drugje živijo vaši vrstniki, kakšno 

hrano imajo radi, kako preživljajo prosti čas, česa se učijo v šoli … Vse to in še več bomo 

izvedeli na naših srečanjih, kjer bomo kreativni, inovativni in vedoželjni. Navezali bomo stike 

z učenci države, ki jo bomo raziskali, na obisk bomo povabili njihovega veleposlanika, 

skuhali si bomo njihovo tradicionalno jed … Spomladi pa bomo vse narejeno predstavili na 

zaključku projekta pred Kulturnim centrom na Vrhniki in s tem predstavili našo šolo in 

državo, ki jo bomo preko leta raziskovali in spoznavali. 

Vabljeni učenci 2. in 3. triade, ki ste radovedni in boste kos vsem tem izzivom! Dobivali se 

bomo ob sredah, 14.15-15.30, v učilnici A109. Prvo srečanje bo v sredo, 7. 10. 2015, ob 

14.15, v A109. 

  

DRAMSKI KROŽEK  (4.–6. r) 

Mentorica: Ljubica Jelovšek 

Dramski krožek bo potekal enkrat tedensko po 45 minut. Spoznavali boste različna besedila, 

načine besednega izražanja, gibanja, pantomimo… Vabljeni vsi, ki radi nastopate (recitirate, 

igrate…). Preko celega leta bomo pripravili nekaj krajših predstav in se z njimi predstavili 

sošolcem, staršem, prijateljem. Dejavnost je brezplačna. 

Srečevali se boste vsak četrtek, 14.00–14.45, v učilnici A108. Prvič se dobimo v četrtek, 

24. 9. 2015. 

 

VESELA ŠOLA (4.–6.r.) 

Mentorica: Fani Berdnik 

V šolskem letu 2015/2016 se pridruži Veseli šoli PIL-a. Skupaj se bomo podali na potep po 

galaksiji znanja. Namenjena je učencem, ki so vedoželjni in so vedno pripravljeni izvedeti še 

kaj novega. Spoznal boš nove vsebine za tekmovanje, raziskovalne naloge, poskuse, 

uganke. Za učence  4., 5. in 6. razredov bodo v reviji PIL objavljene vsebine z izbrano temo 

naravoslovja, športa, sodobnega življenja …  Veselošolske teme bodo objavljene tudi na 

spletnem mestu Vesele šole www.veselasola.net. Čaka te še veselošolsko zaključno 

tekmovanje, ki poteka v dveh stopnjah.  Marca poteka šolsko tekmovanje, najboljši se 

pomerijo na državnem tekmovanju v aprilu. Informacijo, kako se prijaviš na tekmovanje, 

dobiš na našem srečanju. Dejavnost je brezplačna. 

Termin: ponedeljek, ob 7.30, v učilnici A105. Začnemo v ponedeljek, 28. 9. 2015. 

 

 

VESELA ŠOLA  (7.−9. r.) 

Mentorica: Helena Forte 

Vesela šola je priljubljen izobraževalni projekt. Namenjen je vedoželjnim učencem, ki želijo 

na zabaven način širiti poznavanje zanimivih področij človekovega delovanja, sveta narave 

in družbe. Letošnje teme bodo O stari glasbi, Izgubimo se v labirintih, Sila energije, Ukrotimo 

zemljo … Objavljene bodo v prilogi tiskane revije Pil in na spletnem naslovu 

www.veselasola.net. Poleg tekmovanja Vesela šola obsega še raziskovalne naloge, 

poskuse, zanke, uganke ter nove izzive in prinaša lepe nagrade. 

Termin: vsak drugi ponedeljek, 14.15–15.45, v učilnici B206.  

Prvo srečanje bo v torek, 8. 9. 2015, ob 13.50, v B206.   

  

http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
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(S)PROSTI ČAS! 

Mentorici: Ana Kostanjevec in Mateja Zupančič 

Interesna dejavnost (S)prosti čas je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. V okviru naših 

srečanj, ki bodo potekale enkrat tedensko, bomo spoznavali sebe in druge ter se 

medgeneracijsko povezovali v ožji in širši lokalni skupnosti. Učenci bodo imeli možnost 

spoznati delo in življenje v vrtcu Želvica ter v Domu upokojencev na Vrhniki.  

Naše prvo srečanje bo 6. 10. 2015 v učilnici A109. Veseliva se srečanja z vami!  

 

IZDELOVANJE NAKITA (7.−9. razreda) 

Mentorica: Barbara Jan 

Interesna dejavnost, izdelovanje nakita, je namenjena učenkam in učencem od 7. do 9. 

razreda, izjemoma tudi kakšen šestovček. Nakit bi izdelovali iz polimerne gline (fimo, cernit, 

kato …). Dejavnost bi se začela 6. 10. in bi potekala do bazarja v začetku decembra, ko bi 

svoje izdelke prodajali na stojnici. Srečanja bi zaradi same narave dela (počasno in 

natančno izdelovanje izdelkov ter sprotno pečenje v pečici) potekala ob torkih, 14.00–17.00, 

v učilnci gospodinjstva (A025). Vključijo se naj predvsem otroci, ki radi ustvarjajo z glino. 

Uvodno srečanje, ki bi trajalo največ pol ure, bi bilo že 29. 9. 2015 v B209b (ANG 2), ko bi se 

dogovorili o vseh potrebnih podrobnostih. 

 

ČIPKARSKI KROŽEK (4.–9. r.)  

Mentorica: Katarina Kobal 

Pri tej dejavnosti se učenke in učenci učijo klekljanja. Za klekljanje potrebujejo osnovni 

klekljarski pribor (blazino ali punkelj, ki počiva v košarici, 7 parov klekljev, škatlo s tankimi 

bucikami, škarjice, kvačko debeline 0,60). 

Vzorce za klekljanje nam posreduje Čipkarska šola iz Idrije. Za vzorce prispevajo vsi 

udeleženci krožka 4,50 €. 

Nekaj kompletov osnovnega pribora imamo tudi v šoli in si ga učenci lahko izposodijo. 

Izposoja je 8 €.  Vsi prispevki se plačajo po položnici. Izdelki so last učencev. 

Termin: sreda, 16.00–17.30 v učilnici S202, na Tržaški cesti 32 (Kulturni center). Prvo 

srečanje bo  v sredo,  30. 9. 2015. 

 

KAM PO OSNOVNI ŠOLI 

Mentorica:  psihologinja Mari Dobnik – Žerjav 

Ker pri samem pouku v 9. razredu nekako ni več pravega časa za vse aktivnosti, ki pripeljejo 

do prave poklicne odločitve, se bomo z devetošolci sestajali po pouku. 

Iskali bomo informacije o poklicih in šolah, pregledali stanje ob vpisu prejšnja leta, raziskali 

vsak svoje nagibe za posamezne skupine del. 

Skratka, potrudili se bomo, da bo spomladi izpolnjevanje prijave za vpis v srednjo šolo samo 

še formalnost. 

Za vsak oddelek devetega razreda bo namenjena prva sreda v mesecu, razpored bo na 

vratih učilnice. Učenci, ki ne bodo mogli prihajati po razporedu, se bodo lahko oglasili kako 

drugo sredo.  

Termin: po dogovoru. 
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KUHARSKI KROŽEK (6. razredi) 

Mentorica: Anja Novak 

Zakaj bi se priključil kuharskemu krožku? Le kdo bi se branil naučiti sekljati, začiniti, 

popražiti, zmešati, skuhati, speči in na koncu tudi nekaj dobrega pojesti? Pripravljali bomo 

domače in tuje kulinarične dobrote, ki jih lahko sam pripraviš tudi doma. Če te 

eksperimentiranje v kuhinji veseli, potem enostavno moraš biti zraven. 

Kuharski krožek je namenjen učencem, ki obiskujejo 6. razred. 

Cena krožka za šolsko leto na učenca je 7€ (nakup sestavin). 

Termin: ponedeljek, 15.15–17.15 (enkrat tedensko oz. na 14 dni, odvisno od števila 

skupin), v gospodinjski učilnici A025. Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 14. 9. 2015, 

15.15–16.00, v gospodinjski učilnici A025. 

 

ZLATA KUHALNICA (7. razred) 

Mentorica: Anja Novak 

Vabljeni so sedmošolci, ki so lansko leto že obiskovali kuharski krožek. Na pripravah bomo 

kuhali izbrane jedi po osnovnih receptih, ki jih bomo dopolnili s svojimi idejami.  

Priprave se bodo začele v začetku marca oz. po zimskih počitnicah. Potekale bodo strnjeno, 

do tekmovanja, ki bo v maju. 

Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 14. 9. 2015, 15.15–16.00, v gospodinjski učilnici 

A025. 

 

LIKOVNI KROŽEK (8.–9. r.) 

Mentor: Jure Zorič 

Namenjen je vsem, ki želijo izpopolniti znanje v risanju in slikanju. Krožek bo potekal 

strnjeno, predvidoma od novembra do marca, saj je namenjen predvsem učencem, ki želijo 

opravljati preizkus likovne nadarjenosti na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 

Priključite se lahko tudi tisti, ki ne razmišljate o vpisu na to srednjo šolo. 

Prvo srečanje bo v četrtek, 1. 10. 2015, 13.15–14.30, v likovni učilnici B301. 

  

OBLIKOVANJE GLINE (6.–9. r.) 

Mentorica: Petra Primc Marko, Andreja Šajn 

Iz bele in rdeče gline bomo izdelali različne uporabne predmete. Lahko bo nastala šatulja v 

obliki torte, držalo za pisala v podobi vašega najljubšega čevlja ali posoda za domače 

piškote…Glino bomo obarvali z glazurami, dodali črepinje, riž, slamo in naredili okrasne 

predmete. Če bo volja in čas se bomo poizkusili na lončarskem vretenu. Vabljeni vsi učenci 

od 6. do 9. razreda. Cena delavnice za šolsko leto je 9 EUR (nabava materiala) in se plača 

po položnici. Oblikovanje gline bo potekalo na dveh lokacijah: 

1.    Delavnica na Tržaški ulici, pod vodstvom Andreje Šajn, petek, 7.00–8.15. 

Prvo srečanje bo v petek, 2. 10. 2015. 

2.   Delavnica na Lošci, pod vodstvom Petre Primc Marko. Prvo srečanje bo v torek,  

29. 9. 2015  ob 14.30 v večnamenskem prostoru na Lošci. 
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JOGA (6.–9. r.) 

Mentorica: Tina Juvan. 

Na vadbi bomo izvajali različne serije jogijskih telesnih položajev (asan) in tehnik dihanja, 

skozi katere bomo intenzivno povečevali moč in gibljivost teles, urili koncentracijo, 

koordinacijo in ravnotežje, ozaveščali pravilno dihanje, razvijali  samodisciplino in 

samonadzor ter se učili tehnik sproščanja in načinov obvladovanja stresa. Veliko bomo 

govorili tudi o temah »za lepši svet«. Joga predstavlja odlično podporo večini današnjih 

tekmovalnih, hitrih, površnih in stresnih aktivnosti. 

Dejavnost je namenjena učencem 6.-9. razreda. Izvajana bo kot nadstandardna interesna 

dejavnost in je zato plačljiva. Za celo šolsko leto boste odšteli 70 EUR, dobivali pa se bomo 

ob sredah po pouku, 14.00–15.00, v mali telovadnici na Lošci 1. 

Prva spoznavna in brezplačna ura bo v sredo, 23. 9. 2015. 

 

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

 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  V TELOVADNICI na Tržaški 2 

     Ker je telovadnica prenovljena, je ne dajemo v najem za praznovanja brez animatorjev.     

     Povezali smo se s ŠKRATOM ČULIBRKOM, ki bo poskrbel za termin, prostor, animacijo in  

     vse ostalo, kar se boste dogovorili. Zahtevajte ponudbo po telefonu 041 753 682 ali  041  

     229 255  oz. skrat.culibrk@gmail.com. 

  

Brez animatorjev lahko najamete telovadnico Partizan, tel. 01/750 66 35; 051 661 061 oz. 

sport@zavod-cankar.si. 

  

KLUBSKE DEJAVNOSTI IN OTROŠKI  ABONMA 

Učenci se lahko vključijo tudi v aktivnosti, ki nimajo značaja interesnih dejavnosti in 

so na Vrhniki organizirane v okviru različnih klubov ali zavodov. Za te dejavnosti 

starši poiščete informacije sami. 

  

Telovadba za otroke 2–4 let in 4–7 let  

Potekala bo v mali  telovadnici  na Lošci (stara knjižnica) ob ponedeljkih od 17.00-18.00  in 

18.00-19.00. Informacije po tel. 041 668 249, 041 753 682, www.abc-sport.org. 

  

Smučarsko-športno društvo VUČKO 

Redni treningi, tečaji rolanja, smučarski tečaji, izleti, zimovanje med počitnicami,  informacije  

po tel. 040 600 777, e-pošta: info@sdvucko.com ; www.sdvucko.com 

  

Nogometni klub Vrhnika 

Nogometni klub Vrhnika uspešno piše nogometne zgodbe že od daljnega leta 1918. 

Kvaliteten strokoven kader zagovarja red, disciplino in zdrav športni duh. največjo vrednoto 

nam predstavlja celovit pozitiven razvoj otroka. Pri nas vadijo tako fantje, kot tudi dekleta v 

starosti od 5 let dalje. Treningi potekajo v samem centru kraja, torej v športnem parku na 

Vrhniki. Več informacij o terminih, lahko dobite na GSM: 070 760 001 ali na spletni strani: 

www.nkvrhnika.si. Srečen otrok - neprecenljivo! Vabljeni. 

  

 

http://www.abc-sport.org/
http://www.abc-sport.org/
http://www.sdvucko.com/
http://www.sdvucko.com/
http://www.nkvrhnika.si/
http://www.nkvrhnika.si/
http://www.nkvrhnika.si/
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Nogometna šola Dren 

Na Drenovem Griču se že dolgo časa vzgajajo dobri in odgovorni nogometaši, ki jih trenirajo 

strokovni in prijazni trenerji. Na voljo je otrokom nov sodoben garderobni objekt in odlična 

igralna površina. V zadnjih letih se je pokazalo, da kdor je prišel na Dren, je nato le s težavo 

odšel kam drugam, kar vprašajte naše zadovoljen starše. Vabljeni!  

Več inf.: 051 363 368 (Jan ) ali www.sd-dren.si 

 

Namizni tenis 

Vsi osnovnošolci vabljeni, da se seznanite z najhitrejšo igro z žogico na svetu in trenirate z 

nami. 

Vpis bo potekal vsakič v času treningov (ponedeljek, torek, četrtek od 18:00–19:30, ob torkih 

in četrtkih pa še od 17:00–18.00, ZAČETNA SKUPINA, brez predznanja) od torka, 1. 9. 

2015 naprej (Dvorana Antona Martina Slomška, zgoraj na galeriji). Info: Franci   051 353 

042,  Matic: 040 869 189, kaiser.matic@gmail.com. 

  

Karate od 1. r. dalje 

Vadba bo potekala v telovadnici DOJO FIT Pod Hruševco. Informacije 051 303 857, Djemal 

Mustafić, karate-vrhnika@siol.net 

  

Atletika od 6.–9. r.     

Obiskujejo jo učenci, ki jih atletika zanima. Udeležujejo se klubskih, občinskih in državnih 

tekmovanj, dosegajo vidne rezultate v svojih kategorijah, tudi naslove državnih prvakov. 

Člani atletske sekcije so praviloma tudi člani šolske ekipe za šolska atletska tekmovanja. 

Inf.: 031 602 865 (Jernej), 041 751 128 (Srečo). 

Termin: ponedeljek, sreda, petek. 

 

 

Šah  (od 5. razreda dalje) 

Termin: petek ob 17.00 v prostorih ZIC, Tržaška 9, začetek 18. 9. 2015.  

Informacije: Leon Gostiša, 051 412 820. 

  

 

Plezalna šola 

Plezalno-gibalne urice bodo v plezalnem centru za šolske otroke potekale vsak četrtek. 

Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 10.09.2015 od 17.-19.ure. Dodatne informacije: 

Plezalni center Verd, mobitel: 040 661100, email: plezalnicenterverd@gmail.com, Facebook 

- Plezalni center Verd. PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE v Plezalnem centru Verd. Za 

najbolj športno zabavo v mestu pokličite: 040 661100. 

 

Teniška Šola »ŽABEC« - ŠPORTNI KLUB »2002« Vrhnika 

Teniška šola (serviraj, igraj, štej), interesna dejavnos na O.Š. AMS Vrhnika, teniški tečaji  za 

otroke in odrasle, tekmovalni programi. V pomladansko-poletno-jesenskem  obdobju  vadba 

in treningi potekajo na teniškem igrišču v Športnem parku na Drenovem Griču, v zimskem 

obdobju v dvorani Partizan in športni dvorani pri O.Š. AMS. Po dogovoru v teniških 

dvoranah. VABLJENI.  

Več info.: 041 207 372 (Janez)/sklub2002@gmail.com.         

http://www.sd-dren.si/
http://www.sd-dren.si/
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Floorball (3. –9.r.) 

ŠD VRHNIKA – FLOORBALL SEKCIJA;  vsak torek in četrtek, 15.00–16.00  (lahko tudi 1x 

tedensko) v telovadnici OŠ Antona Martina Slomška. 

Želiš spoznati "hokej v supergah", ki ni kontakten in nasilen šport, saj se igra brez zaščitne 

opreme. Floorball je ena redkih športnih panog, ki je primerna tako za moške kot za ženske, 

stare in mlade. Moč igralca ne predstavlja bistvene prednosti, saj stroga pravila preprečujejo 

vsakršno grobost in neposredni kontakt, kar omogoča dopadljivo, hitro in dinamično igro. 

Poškodbe pri tem športu so zelo redke tudi na tekmovalnem nivoju, kar potrjuje dejstvo, da 

gre za dejansko šport prihodnosti. 

Če si za, se pridruži, za igranje potrebuješ čisto športno obutev ter kratke hlače in majico. 

Palico si lahko na začetku izposodiš! 

Vadba je plačljiva in sicer: 2xtedensko 20€, 1xtedensko 15€. Novi člani prvi mesec vadijo 

brezplačno! 

  

Rokomet, mini rokomet (za deklice, 1.–5. r.) 

Mentorica in trenerka bo Sendy Jonović. 

Ker je šport najbolj koristen način preživljanja prostega časa in ker se v športu naučimo 

vrednot in ustvarimo prijateljstva, ki nas spremljajo celo življenje vabimo na interesno 

dejavnost rokometa. 

Rokomet je hitra moštvena igra, kjer skušata dve nasprotni ekipi žogo zabiti v gol. Gibanje je 

zelo dinamično, saj je prisotno veliko teka, skokov, metov, podajanja, preigravanj, sprememb 

smeri in drugih naravnih oblik gibanja. Rokomet je zelo zanimiv šport in posebej primeren za 

dekleta. Mini rokomet je prilagojena igra rokometa, ki je namenjena najmlajšim ali 

začetnikom. Igra se na manjšem igrišču, z manjšimi goli, z manjšo žogo, z manjšo ekipo in 

lažjimi pravili. Igra se ga lahko v  vsaki šolski telovadnici, predznanje pa ni pomembno. 

Vadba se odvija na vaši osnovni šoli po pouku. 

Vadba bo potekala celo šolsko leto za učenke od prvega do petega razreda  v naslednjih 

terminih: ponedeljek, 15:00–16:00 in petek, 13:30–14:30, v telovadnici Partizan poleg OŠ 

Ivana Cankarja. 

Zainteresirana dekleta (4. in 5. razred) lahko sodelujejo v selekcijah Rokometnega kluba 

ŠDRŠ Vrhnika. 

Informacije: 051 796 999; sendy.jonovic@gmail.com 

 

Plavalni tečaji v Logatcu - Plavalna šola Ščuka 

Začetek 21. 9. 2015, informacije: info@bazen-logatec.si ; www.bazen-logatec.si 

 

Otroški abonma »Enajsta šola« za mlajše učence organizira Cankarjev dom. Običajno 

so predstave ob sobotah popoldne, abonenti bodo pravočasno obveščeni. Predstave so 

predstavljene na  www.zavod-cankar.si  Prijavite se v TIC-u, ki  je v telovadnici Partizan 

(prizidek) med delavniki, 8.–18. ure. 

 

 

mailto:info@bazen-logatec.si
http://www.zavod-cankar.si/

