
 

 
*************************************************************************** 
KLUBSKE DEJAVNOSTI,  ki so se na naši šoli že izvajale in so 
plačljive. 
 
Predvidevamo, da bodo klubske dejavnosti delovale tudi v letošnjem 
šolskem letu, zato spremljajte obvestila na oglasni deski pri vhodu v 
šolo in na vhodnih vratih. 
 
 
ŽABICE (Šolsko športno društvo Log-Dragomer ) - po dogovoru. 
 
Cheerleading in cheer ples sta najhitreje rastoči športni panogi na 
svetu, ki na atraktiven način združujeta elemente akrobatike, dvige, 
mete in ples. Žabice svoje člane skozi šport prednostno vzgajamo v 
osebe s pozitivnimi vrednotami (zaupanje, spoštovanje, odgovornost), 
jim omogočamo sodelovanje na družabnih in promocijskih nastopih ter 
tekmovanjih, najboljšim pa pomagamo, da se razvijajo v državne, 
evropske in svetovne prvake. Zaradi trenutnih razmer se bo dejavnost 
začela nekoliko kasneje. Prijavljeni boste o začetku obveščeni. 
Več na www.zabice.si    
Kontaktni podatki: frogs.cheer@gmail.com 
Simon Strgar: 041 234 000 
  
 
 
KARATE  – informacije bodo na oglasni deski in v zgibanki ob 
vhodu v šolo. 
  
Več informacij najdete na www.karatelogatec.com, bpecek7mail.com  
ali povprašate vaditelja g. Pečka na telefon: 031 641 200  
 
 
TENIŠKA ŠOLA »ŽABEC« 
 
Ponujenih je več programov, za različne starosti – od 6 do 15 let. 
Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki g. Janeza 
Jelovška; 041 207 372. 

 

 
 

 

 
 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI  
NA  PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI 
DRENOV GRIČ ZA š. l. 2021/2022 

 
 
 
Pripravili smo seznam interesnih  dejavnosti, ki jih boste v 
letošnjem šolskem letu lahko obiskovali po pouku. Odvijale 
se bodo na naši podružnični šoli. Na šolski spletni strani pa 
si lahko ogledate program vseh dejavnosti, ki so na voljo 
učencem na Vrhniki in so namenjene tudi vam, če boste našli 
možnost, da  se jih lahko udeležujete. 
Zaradi števila prijavljenih lahko v prihodnjih dneh še usklajujemo 
posamezne termine. V takih primerih vas prosimo za 
razumevanje in kooperativno sodelovanje. 
Prav tako vas prosimo za razumevanje, če bomo zaradi izrednih 
razmer (COVID-19) morda z dejavnostmi začeli nekoliko kasneje.  
 
Izbrane interesne dejavnosti sporočite razredničarki 
najkasneje v  petek, 24. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zabice.si/
http://www.karatelogatec.com/


 
 
1. GLEDALIŠKI  KROŽEK 
 
Pri gledališkem krožku bomo bogatili besedni zaklad, se srečevali 
z različnimi besedili in jih dramatizirali. Ob priložnostih bomo 
nastopili za vrstnike, starše, krajane. Pripravljali se bomo tudi na 
dva pomembna tekmovalna nastopa; Mladi oder in Srečanje 
dramskih skupin podružničnih šol Slovenije. Za krožek naj se 
odločijo tisti, ki zares radi nastopajo, so »glasni in razločno 
govoreči« in so na odru »korajžni«. 
Prvo srečanje – sestanek s prijavljenimi bo v sredo, 6. 10. 2021, 
ob 13.45 uri. Takrat bomo določili potrdili predviden termin 
našega srečanja, ki ga bomo prilagodili številu prijavljenih 
učencev in prosti dvorani. 
Mentorica bo gospa Katarina Lenarčič. 
 
 
2. LEGO DACTA KROŽEK 
 
Z bujno domišljijo bomo z LEGO gradniki (kockami) sestavljali in 
gradili različne teme: kmetija, kmetijski stroji, gasilci, promet in 
vse vrste prevoznih sredstev, bolnišnico, igrišče, fantazijski svet 
vesolja in robotov, pristanišče, letališče, hiše, stanovanjski 
prostori, izdelek po želji  
Poleg konstruiranja, se bodo učenci  urili tudi v predstavitvi-
zagovoru svojega izdelka-naloge. Učenci, ki krožek obiskujejo že 
več let, bodo letos pri delu uporabljali – preizkusili tudi 
zahtevnejšo tehniško zbirko. 
Predvidoma se bomo srečevali v eni skupini; 
torek  od 15.00. do 16.30 
 
Prvo srečanje bo v torek,  5. 10. 2021. Dejavnost je brezplačna. 
Srečali se bomo 15- krat, za udeležence regijskega/državnega 
tekmovanja bo še 5 dodatnih srečanj.  
Mentorica: gospa Katarina Lenarčič – inštruktor Lego-Dacte. 
 
 
 

 
 
3. GIBANJE ZA ZDRAVJE  
 
Gibanje vključuje različne gimnastične vaje, razvijanje ravnotežja, 
igre z žogo, druge zabavne gibalne igre, sprostitvene dejavnosti 
in podobno. Aktivnosti so prilagojene starosti in sposobnostim 
učencev. Vadba bo v telovadnici oz. na prostem.  Dejavnost je 
brezplačna.  
Dejavnost bo potekala ob petkih od 12.10 do 12.55. 
Pričetek bo v petek, 1. 10. 2021. 
Mentorica bo gospa Tina Žakelj. 
 
 
 
 
 
4. MLADI  GASILEC 
 
PDG Drenov Grič-Lesno Brdo bo tudi letos organiziral krožek 
Mladi gasilec za dečke in deklice od 6. do 11. leta. Vse 
informacije so učenci že prejeli, bodo pa tudi  na oglasni deski v 
šoli. Dejavnost je brezplačna. Vadba pa bo v naslednjih terminih, 
predvidoma z drugim tednom v septembru; 8. in 10. 9. 2021 
dalje. 
Dečki – pionirji: sreda od 18.00 do 19.00 
Mentorji; Jure Vojska (040 258 744), Luka Sedej (068 612 118) 
Deklice – pionirke: petek od 18.00 do 19.00 
Mentorice: Patricia Koprivec (041 959 488), Lucija Koprivec (041 
584 949) in Lea Hanželič (041 291 363). 
 
Za vse dodatne informacije so vam na razpolago mentorji na 
navedenih telefonskih številkah. 
 

 
 
 
 
 



 
 

PRIJAVA K INTERESNI DEJAVNOSTI 
POŠ DRENOV GRIČ, šolsko leto 2021/22 

 
 
 
 

Učenec/ka  ___________________________________,   
 
iz ______ razreda, 
 
bo v šolskem letu 2021/22 obiskoval/a naslednje interesne 
dejavnosti. 
 
 
Označite dejavnost,  ki jo bo otrok obiskoval – (obkrožite št.) in list 
oddajte razredničarki do petka, 24. 9. 2021. 
 
 
 

1 GLEDALIŠKI  KROŽEK – gospa Katarina Lenarčič 
sreda od 13.45 do 14.30 
 

2 LEGO DACTA  - gospa Katarina Lenarčič 
torek od 15.00 do 16.30 
 

3 GIBANJE ZA ZDRAVJE – gospa Tina Žakelj 
petek od 12.10 do 12.55 
 

4 MLADI GASILEC – PGD Drenov Grič-Lesno Brdo 
sreda ob 18.00 – dečki,  petek ob 18.00 - deklice 
 

 
 
 
 
Podpis staršev: ___________________________________ 
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