
MLAJŠI/STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR (1., 2./3. r.) 

mentorica:Alenka Gazvoda                                              

Mlajši otroški pevski zbor je namenjen učencem 1.in 

2. razreda. Enkrat tedensko se družijo na pevskih 

vajah in se učijo lepega petja in novih pesmic. 

Naučene pesmi prepevajo na različnih prireditvah. 

 

DRUŽINSKO PLANINARJENJE (1. – 4.r) 

mentorici: Petra Skube Bavdek, Dušanka Štamfelj             

Spoznavali bomo teoretične vsebine planinstva ter 

se občasno odpravili  na krajši pohode (sprehod) v 

okolici šole. Družine boste vabljene na dnevne 

planinske pohode v organizaciji PD Krka Novo 

mesto, ki se bodo izvajali ob sobotah, 1x mesečno.  

GLEDALIŠČE ZA NAJMLAJŠE (1., 2.r) 

mentorici: Aleksandra Grujić in Anja Mohar      Naši 
najmlajši učenci se bodo igrali različne prstne igre, 
igre vlog, pantomimo ter proti koncu leta uprizorili 
krajšo gledališko predstavo. 

MALA LOGIKA (1. – 4. r.) 

mentorici: Barbara Parkelj in Anita Jerman                   
Učenci se bodo urili v prostorski predstavljivosti 
(opazovanje teles iz različnih perspektiv …) ter 
spoznavali in reševali logične uganke (sudoku, 
futošiki…). V sklopu krožka bosta potekala 
tekmovanja Matemček in Logična pošast.  

MLADI GASILEC 

Dejavnost poteka pod vodstvom PGD Vavta vas. 

GIMNASTIKA (1., 2.r) 

mentorica: Mateja Drmaž 

Gimnastika, da otroka otroku osnovo na področju 

gibčnosti, koordinacije, kar je osnova za katerikoli 

šport, ki ga bo otrok izbral. 

 

IGRARIJE (3.r) 
mentorica: Mateja Drmaž 
Skozi igro se bodo učenci učili različnih športnih 
prvin; od različnih iger, štafetnih iger do poligonov. 
Hkrati bodo spoznavali aktivne načine preživljanja 
prostega časa, kar je v današnjih časih še toliko bolj 
pomembno. 
 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK (2., 3. r) 

mentorica: Marija Hlastan 

 Učenci bodo spoznavali svet računalništva in 

programiranja preko iger.  

SPRETNI PRSTKI (3.r)  

mentorica: Tjaša Kotar                                
Učenci bodo ustvarjali iz različnih materialov, se 
gibali po naravi, jo opazovali ter uporabili njene 
dobrine v prehrani. 

OFS BRBUČKI (2,. 3.r) 

mentorici: Petra Bukovec, Petra Kukman        
Brbučki so šolska folklorna skupina, kjer se učenci 
učijo ljudskega petja, plesa ter ljudskih navad. V 
folklornih oblačilih nastopijo na šolskih in občinskih 
prireditvah.  

EKO VRTIČEK (1., 2.r) 

mentorici: Aleksandra Grujić, Renata Cvitkovič   
Učenci spoznavajo in vzgajajo rastline od semena 
do cveta ter se seznanijo  z delom na vrtu. 

MLADI RAZISKOVALCI (1.,2.r) 

mentorica: Barbara Jordan                             
Raziskovali bomo naravne pojave, opazovali svet 
okoli nas in eksperimentirali z različnimi snovmi, ki 
jih najdemo v vsakem gospodinjstvu. 

GOSPODINJSKI KROŽEK (3.r)  

Mentorica: Barbara Jordan                                        
Pri gospodinjskem krožku bomo spoznali osnovne 
priprave hrane in pri tem razvijali naše ročne 
spretnosti ter razvajali brbončice. 

GIBALNO-PLESNE URICE (1., 2. r)                 

mentorica: Anita Jerman                                      
Učenci bodo sodelovali pri elementarnih igrah, 
poligonu in plesu. Spoznavali bodo gibalne osnove, 
razvijali koordinacijo, moč, hitrost, ravnotežje in 
natančnost. 

S PRAVLJICO PO MAVRICO (1. – 4.r)             

mentorica: Katja Kek                                            
Učenci bodo preko zgodb in iger razvijali socialne 
veščine in empatijo. 
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