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Dejavnosti za šolsko leto 

2016/2017 
 

ZA UČENCE, KI HOČEJO 

VEČ 
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Spoštovani učenec/učenka in starši! 

Vsak človek lahko pri sebi odkrije svoja 

močna področja in zanimanja, s katerimi se 

želi ukvarjati. Ker se neprestano učimo in 

spreminjamo, se v našem življenju 

spreminjajo tudi zanimanja. Dobro je 

preizkusiti več različnih stvari, da lahko odkrijemo, kaj je za 

nas in kaj ne. 

V ta namen na šoli ponujamo veliko različnih dodatnih 

dejavnosti, v katerih se lahko učenci preizkusijo in poiščejo 

kaj, kar bi radi delali. Prav pa je, da pri posamezni dejavnosti 

vztrajajo preko celega leta, da lahko zares ovrednotijo, kaj 

jih zanima. 

Ponujamo dejavnosti z različnih področij: astronomije, 

matematike, naravoslovja, slovenščine, športa, javnega 

nastopanja…  

Dragi učenec/učenka, na nekaterih področjih lahko tudi 

tekmuješ, zato smo na enem mestu zbrali še tekmovanja, v 

katerih lahko preizkusiš svoja znanja in veščine. 

Dobro preglej vsebine in razmisli ter nam s prijavnico na 

zadnji strani sporoči, katerih dejavnosti se boš udeležil. 

Prijavnico oddaj svetovalni delavki najkasneje do 

____________.  Aktivno udeležbo na dejavnostih ali 

dodatno delo pri pouku bomo točkovali in najbolj prizadevne 

na koncu šolskega leta tudi nagradili. 
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Kako zbiraš točke? 

Točke boš lahko zbiral preko celega šolskega leta. Na 

poseben list (zbirnik), ki ga boš dobil v svetovalni službi ob 

oddaji prijavnice, boš med letom zapisoval dejavnosti in 

tekmovanja, ki se jih boš udeleževal. Učitelje-mentorje 

po tekmovanju oz. dejavnosti zaprosi za podpis, saj bodo le 

tako tvoje točke veljavne. Ob koncu šolskega leta bodo 

zbirnik pregledali in podpisali tudi tvoji starši (da bodo lahko 

ponosni ob tvojem delu) in razrednik, ki ga bo oddal svetovalni 

delavki. 

Zbirnik bo shranjen v svetovalni službi. Po končanem 9. 

razredu pa boš informacije o svojih dosežkih prenesel tudi 

na srednjo šolo. 

Obilo pozitivnih izkušenj ti želimo 

ravnateljica in učitelji OŠ Matije Čopa Kranj 
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Dejavnosti razširjenega programa: 

 tekmovanja in priprave na tekmovanja – dodatni pouk 

 raziskovalne in seminarske naloge 

 interesne dejavnosti 

 posamezne aktivnosti/dejavnosti z različnih 

interesnih področij 

 sodelovanje na prireditvah šole 

 obogaten pouk z dodatnimi vsebinami 

 izbirni predmeti 

Poleg naštetih dejavnosti vas bomo sproti obveščali tudi 

o tistih, ki se bodo med šolskim letom še izkazale za 

aktualne.  
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TEKMOVANJA IN PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 

PODROČJE 

(razred) 

NAZIV 

TEKMOVANJA  

(mentor) 

TERMIN 

PRIPRAV 

TERMIN 

TEKMOVANJA 

NARAVOSLOVJE 

(6. in 7. r) 

KRESNIČKA 

(Andreja 

Šušteršič) 

po dogovoru 
šolsko tekmovanje 

9. 2. 2017 

NARAVOSLOVJE 

(6. – 9. r) 

TEKMOVANJE 

ZELENO PERO 

(Miljana Vrhovac) 

 

november in 

december 

 

19. 1. 2017 in 

23. 3. 2017 

BIOLOGIJA 

(8. in 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

BIOLOGIJE 

Proteusovo 

priznanje 

(Marija Erlah) 

po dogovoru 19. 10. 2016 

MATEMATIKA 

(5. – 9. r) 

 

VEGOVO 

TEKMOVANJE 

(Kenguru) 

(Marija Bajc, 

Renata Fink) 

ponedeljek in 

petek 

predura 

šolsko tekmovanje 

16. 3. 2017 

državno 

tekmovanje 

22. 4. 2017 

LOGIKA 

Šolsko 

tekmovanje 

(5. – 9. r) 

Državno 

tekmovanje 

(7. – 9. r) 

LOGIKA 

(Marija Bajc 

Renata Fink) 

ponedeljek in 

petek 

predura 

šolsko tekmovanje 

29. 9. 2016 

državno 

tekmovanje 

22. 10. 2016 

LOGIKA 

(4. – 9. r) 

LOGIČNA 

POŠAST 

(Tea Sušnik) 

 (marec, april)  

V dogovoru in glede 

na urnik 

tekmovalcev: pon. 

0. ali 6.ura ali čet. 

0. ali 7.ura   

šolsko  

5. maj 2017  

državno sobota, 

21. maj 2017  
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PODROČJE 

(razred) 

NAZIV 

TEKMOVANJA  

(mentor) 

TERMIN 

PRIPRAV 

termin 

tekmovanja 

PROSTORSKA 
PREDSTAVLJIVOST 

(4. – 9. r) 

MATEMČEK 

(Tea Sušnik) 

 (sep., okt., nov.)  

V dogovoru in 

glede na urnik 

tekmovalcev: pon. 

0. ali 6.ura ali 

čet. 0. ali 7.ura   

 

šolsko tekmovanje 

11. 11. 2016 

državno 

tekmovanje 

26. 11. 2016 

 

ASTRONOMIJA 

(7. – 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

ASTRONOMIJE 

(Andreja 

Šušteršič) 

četrtek 6. ura in 

po dogovoru 
8. 12. 2016 

FIZIKA 

(8. in 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

FIZIKE 

Stefanovo 

priznanje 

(Andreja 

Šušteršič) 

četrtek 6. ura in 

po dogovoru 
9. 2. 2017 

KEMIJA 

(8. in 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

KEMIJE 

Preglovo priznanje 

(Andreja 

Šušteršič) 

četrtek 6. ura in 

po dogovoru 
16. 1. 2017 

GEOGRAFIJA 

(8. – 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

GEOGRAFIJE 

(Mojca Štiglic) 

po dogovoru 

šolsko tekmovanje 

7. 1. 2017 

regijsko 

tekmovanje 

9. 3. 2017 

državno 

tekmovanje 

7. 4. 2017 
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PODROČJE 

(razred) 

NAZIV 

TEKMOVANJA  

(mentor) 

TERMIN 

PRIPRAV 

termin 

tekmovanja 

ZGODOVINA 

(7. – 9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

ZGODOVINE 

(Marjeta Žumer) 
 

po dogovoru 

šolsko tekmovanje 

1. 12. 2016 

regijsko 

tekmovanje 

1. 2. 2017 

državno 

tekmovanje 

18. 2. 2017 

SLOVENŠČINA 

(6. – 9. razred) 

TEKMOVANJE 

ZA CANKARJEVO 

PRIZNANJE 

(Anja Benedik, 

Milena Čuden, 

Jana Urh) 

8. in 9. r.: 

ponedeljek – 

predura; Anja 

Benedik 

(učilnica 37) 

 

6. in 7. r.: 

ponedeljek – 6. 

ura oz. sreda – 

predura; Milena 

Čuden 

(učilnica 38) 

 

5. r: 

po dogovoru 

(Jana Urh) 

šolsko 

tekmovanje: 

9. 12. 2016 

 

področno 

tekmovanje: 

25. 1. 2017 

 

državno 

tekmovanje: 

11. 3. 2017 

ANGLEŠČINA 

(9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

ANGLEŠČINE 

(Bojan Oman) 

po dogovoru 17. 11. 2016 

NEMŠČINA 

(9. r) 

TEKMOVANJE IZ 

NEMŠČINE 

(Rebeka Zupanec) 

po dogovoru 17. 11. 2016 
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PODROČJE 

(razred) 

NAZIV 

TEKMOVANJA  

(mentor) 

TERMIN 

PRIPRAV 

termin 

tekmovanja 

GLASBA 

(5. – 9. r) 

REVIJA PEVSKIH 

ZBOROV 

(Alja Pešak) 

po dogovoru april 

RAČUNALNIŠTVO 

Šolsko 

tekmovanje 

(4. – 9. RAZRED) 

Državno 

tekmovanje 

(4. – 9. RAZRED) 

BOBER – 

tekmovanje v 

računalniškem 

načinu 

razmišljanja 

V sklopu izbirnih 

predmetov 

računalništva in 

po dogovoru 

glede na urnik 

tekmovalcev: pon. 

0. ali 6.ura ali 

čet. 0. ali 7.ura 

(konec okt., zač. 

nov.) 

šolsko tekmovanje 

 7. 11. – 11. 11. 

2016 

državno 

tekmovanje  

14. 1. 2017 

PROGRAMIRANJE 

Šolsko  

(4. – 9. RAZRED) 

Državno  

(4. – 9. RAZRED) 

PROGRAMIRANJE 

S PROGRAMOM 

SCRATCH 

v sklopu 

neobveznih 

izbirnih 

predmetov 

računalništva in 

po dogovoru 

glede na urnik 

tekmovalcev 

 

šolsko tekmovanje  

24. 1. 2017, 

državno 

tekmovanje  

4. 3. 2017 

SPLOŠNO 

ZNANJE 

(4. – 9. razred) 

VESELA ŠOLA 

Po dogovoru 

glede na urnik 

tekmovalcev: pon. 

0. ali 6.ura ali 

čet. 0. ali 7.ura 

(jan., feb.)  

 

šolsko: 8. marec 

2017 

državno:  12. 

april 2017 

 

SPLOŠNO 

ZNANJE 

(6. – 9. razred) 

PRVAKI ZNANJA 

(ekipno) 

Po dogovoru: pon. 

0. ali 6.ura ali 

čet. 0. ali 7.ura 

(okt., nov.)  

območno  

16. 11. 2016 

državno  

15. 2. 2017 
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PODROČJE 

(razred) 
NAZIV TEKMOVANJA  (mentor) 

termin 

tekmovanja 

SPLOŠNO 

ZNANJE 

(7. – 9. razred) 

MALE SIVE CELICE 

(ekipno) 

14. 9. 2016 

(že mimo) 

ŠPORT 

(8. in 9. r) 

ATLETIKA – ekipno september 

medobčinski KROS oktober 

med-občinsko tekmovanje v 

KOŠARKI, NOGOMETU in 

ROKOMETU 

november 

med-občinsko tekmovanje v 

ODBOJKI, NAMIZNEM TENISU 
december 

področna tekmovanja v ekipnih 

športih 
januar 

medobčinsko tekmovanje za mlajše 

učenke in učence v NOGOMETU in 

ODBOJKI 

(6. in 7. r) 

marec 

finalna tekmovanja v IGRAH Z ŽOGO april 

medobčinsko področno tekmovanje v 

ATLETIKI posamezno 
maj 

finalna tekmovanja v ATLETIKI junij 

Za več informacij se pogovorite z mentorjem ali informacije 

poiščite na spletu. 
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DEJAVNOSTI Z RAZLIČNIH INTERESNIH PODROČIJ 

DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

PRIREDITVE 

(5. – 9. r) 

Učenci sodelujejo pri 

nastajanju prireditve in na 

prireditvi.  

 

Nastopi na 

razredni stopnji: 

Pust (Irena 

Jenko) 

Materinski dan 

(Silva Mohorič) 

- Urijo se v nastopanju,  

poudarek na dobri izgovorjavi 

besedila. 

 

- Prevzemajo odgovornost za 

svoj del naloge. 

 

- Suvereno in uglajeno 

nastopajo. 

 

- Krepijo si samozavest, 

vztrajnost in odgovornost. 

 

- Navajajo se na delo v 

skupini. 

- Urijo se v sodelovalnih 

veščinah. 
 

februar 

marec 

Dan 

samostojnosti in 

enotnosti 

(Marjeta Žumer) 

december 

Novoletni koncert 

(Alja Pešak) 
december 

Slovenski kulturni 

praznik 

(Maja Papler) 

februar 

Dan Jezikov 

(Urška Posavec) 
september 

Dan državnosti 

(Simona Norčič) 
junij 

Zaključna 

prireditev 

(Alja Pešak) 

junij 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

ŠOLSKA 

SKUPNOST IN 

ŠOLSKI 

PARLAMENT 

(5. – 9. r) 

Katja Zore 

Izbrani predstavniki šolske 

skupnosti bodo sodelovali na 

šolskem parlamentu na temo 

Otroci in načrtovanje prihodnosti. 

 

februar 

PROSTOVOLJCI 

(5. – 9. r) 

Polonca Mayer 

Pomoč učencem na šoli, 

Sodelovanje z lokalno 

skupnostjo (Dom starejših 

občanov, OŠ Helene Puhar), 

Zbiranje hrane in sodelovanje 

pri različnih drugih 

humanitarnih akcijah. 

preko celega 

leta 

TEDEN OTROKA 

(5. – 9. r) 

Silva Markun 

Učenci sodelujejo pri 

dejavnostih, ki se bodo izvajale 

v Tednu otroka. 

3. 10. – 7. 

10. 2016 

SVETOVNI DAN 

OTROKOVIH 

PRAVIC 

(5. – 9. r) 

Urška Posavec 

Učenci sodelujejo pri 

aktivnostih ob svetovnem dnevu 

Otrokovih pravic. 

20. 11. 

2016 

SVETOVNI DAN 

STRPNOSTI 

(5. – 9. r) 

Dušan Hribernik 

Učenci sodelujejo pri 

aktivnostih, ki se bodo izvajale 

ob svetovanem dnevu Strpnosti 

(intervju z objavo). 

21. 3. 2017 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

ZBIRALNA 

AKCIJA 

STAREGA 

PAPIRJA 

(5. – 9. r) 

Marija Bajc 

Učenci sodelujejo pri izvedbi 

zbiralne akcije starega papirja. 

oktober, 

april 

NOČ KNJIGE 

(5. – 9. r) 

Maja Papler 

Namen dejavnosti je 

spodbujanje branja. Učenci 

spoznavajo pomen branja za 

smotrno preživljanje prostega 

časa ter branje doživljajo kot 

dogodek in druženje. 

Vsebina bo znana naknadno. 

23. 4. 2017 

NAŠA MALA 

KNJIŽNICA 

5. r 

Maja Papler 

Naša mala knjižnica je 

mednarodni projekt, ki je 

namenjen promociji branja. To 

je zabaven in poučen projekt, ki 

spodbuja branje in je namenjen 

mlajšim bralcem. 

Ustvarjali bomo vsak 

ponedeljek v šolski knjižnici. 

Ponedeljek 

7.30 – 8.15 

PROMOCIJA 

ZDRAVE HRANE 

(5. – 9. razred) 

Marija Erlah 

Andreja 

Šušteršič 

Oblikovanje idej za promocijo 

zdrave hrane. 

V okviru 

srečanj 

Prehranske 

komisije 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

PRIPRAVA 

RAZSTAVE IN 

VODENJE PO 

RAZSTAVI, 

VODENJE DELAVNIC 

 naravoslovne 

teme 

(6. – 9. razred) 

Marija Erlah 

Učenec sodeluje pri pripravi 

razstave iz naravoslovnega 

področja in vodi po razstavi za 

učence šole. Vodi delavnice na 

naravoslovnih dnevih. 

po dogovoru 

NARAVOSLOVNE 

DELAVNICE 

(5. – 6. razred) 

Andreja 

Šušteršič 

 

Naravoslovne delavnice bodo 

potekale ob popoldnevih in 

sobotnih dopoldnevih. Učenci 

bodo v parih in v skupinah 

izvajali različne poskuse s 

področja fizike, kemije in 

naravoslovja. 

Učenci bodo 

o terminu 

naknadno 

obveščeni 

OPAZOVANJE 

NOČNEGA NEBA 

IN 

ASTRONOMIJA 

(6. – 9. razred) 

Andreja Šušteršič 

Enega od zimskih večerov bomo 

namenili osnovam orientacije na 

nočnem nebu, uporabi zvezdne 

karte in nekaterih pripomočkov, 

ki jih najdemo na spletu.  Večer 

bomo zaključili z opazovanjem 

nočnega neba. 

en jasen 

večer v 

zimskem 

času 

LIKOVNI 

NATEČAJI IN 

KOLONIJE 

Nadarjeni za likovno umetnost 

lahko svojo nadarjenost 

dodatno razvijajo, se srečujejo 

tudi z odprtim prostorom 

ustvarjanja (narava). 

So razpisani 

preko šolskega 

leta. 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

 

LITERARNI 

NATEČAJI 

(6. –  9. r) 

učitelj pouka 

slovenščine 

Učenci razvijajo zmožnost 

tvorjenja čim bolj ustreznih, 

razumljivih in jezikovno ter 

slogovno pravilnih besedil. 

Znano med 

šolskim 

letom 

SODELOVANJE 

PRI PRIPRAVI 

ŠOLSKEGA 

GLASILA 

(6. –  9. r) 

Milena Čuden 

 

Tvorijo različna publicistična 

besedila (intervju, anketa, 

poročilo, komentar …). 

S publicističnimi besedili 

pokrivajo aktualna dogajanja v 

šoli in okolju. 

Organizirani v uredniškem 

odboru pišejo, prebirajo, 

urejajo publicistična besedila. 

Ustvarjajo šolski časopis. 

Likovno uredijo časopis, 

pomagajo pri njegovi tehnični 

ureditvi. 

Preko celega 

šolskega 

leta, 

december, 

januar, 

februar 

ROBOTKOV DAN 

(6. - 9. r) 

Tea Sušnik 

Učenci se udeležijo različnih 

delavnic za vedoželjne na TŠC 

Kranj. Zraven si ogledajo 

različne aktivnosti in prikaze, ki 

so na voljo vsem obiskovalcem. 

24. 11. 

2016 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

OBISK  

SLOVENSKEGA 

FESTIVALA 

ZNANOSTI 

»Opazujem, 

raziskujem, 

razlagam« 

(6. –  9. r) 

Andreja 

Šušteršič 

Prevladovali bodo dogodki s 

področja tehniške 

ustvarjalnosti, izumiteljstva, 

naravoslovja. 

 Opazovalci, raziskovalci, 

razlagalci 

 Mladi raziskovalci iz srednjih 

šol se predstavijo 

 Mojstri eksperimentiranja 

 Znanost za vse generacije 

 Kako je mogoče… 

 Presenečenja za radovedne 

in vedoželjne 

 Tovarne v malem 

 Kaj je dobro vedeti o 

življenju in okolju v 21. 

stoletju? 

 Spoznavanje Vzhoda 

 Osvajanje vesolja 

27. 9. – 29. 

9. 

2016 

(izberemo en 

dan) 
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DEJAVNOST IN 

PODROČJE 

(razred) 

mentor dejavnosti 

OPIS 
TERMIN 

IZVEDBE 

TABOR 

Robotika za 

nadarjene v 

kombinaciji s 

programom 

spoznajmo in 

povežimo se 

(5. – 9.r) 

Marija Bajc, 

Renata Fink 

 

Učenci se bodo seznanili z 

osnovami konstruiranja, 

sestavljanja in programiranja 

robotov, sestavili bodo osnovni 

model robota in reševali 

različno težke naloge. Potrebno 

bo veliko logičnega sklepanja in 

kvalitetnega sodelovanja v 

skupini. Pri tem bodo razvijali in 

krepili pozitivne medsebojne 

odnose, komunikacijo, 

dogovarjanje, sklepanje 

kompromisov in pozitivno 

samopodobo. 
 

 

9. 12. – 11. 

12. 2016 

 

Za več informacij se pogovorite z mentorjem. 

  



16 

INTERESNE DEJAVNOSTI IN BRALNE ZNAČKE 

DEJAVNOST 

(razred) MENTOR URNIK 

Mladinski pevski zbor 

(6. – 9. r) 
Alja Pešak 

sreda in petek 

14.00 do 15.30 

Orffovi instrumenti 

(5. – 9. r) 
Alja Pešak 

petek 

7.30 do 8.15 

Solo petje  

(5. – 9. r) 
Alja Pešak po dogovoru 

Komorni zbor 

(5. – 9. r) 
Alja Pešak 

sreda 

14.00 – 15.30 

Računalniški krožek, 6. r  Tea Sušnik glede na urnik GOS 

Šolski vrt 

(6. – 9. r) 
Milijana Vrhovac po dogovoru 

Ročna dela (5. – 9. r) Nataša Dolinšek 
ponedeljek  

16.00 do 17.30 

Planinci 

(5. – 9. r) 
Uroš Zupan izleti 

Zdrav življenjski slog 

(5. – 9. r) 
Uroš Zupan po urniku razredov 

Košarka dečki, 5. r  zunanji 
četrtek  

16.20 do 17.20 

Košarka dečki 

(6. – 9. r) 
zunanji 

sreda 

18.00 do 19.30  

Košarka deklice 

(5. in 6. r) 
zunanji 

petek  

16.30 do 18.00 

Rokomet  

deklice in dečki, 5. r 

zunanji petek 

18.00 do 19.30 
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DEJAVNOST 

(razred) MENTOR URNIK 

Odbojka  

dečki in deklice  

(5. – 9. r) 

zunanji 
ponedeljek 

17.05 do 18.35 

Šah, 5. r zunanji še ni termina 

Dramski krožek, 5. r  
Jana Urh, 

Irena Jenko 

torek  

15.00 

Prešernova bralna značka 

(5. – 9. r) 
Maja Papler 

objavljen na vratih 

knjižnice 

Angleška bralna značka 

(5. – 9. r) 

učitelj pouka 

TJA 

7.3.2017 – 

13.3.2017 

Nemška bralna značka 

(7. – 9. r) 
Rebeka Zupanec 

29.2.2017 – 

4.3.2017 

Za več informacij se pogovorite z mentorjem.  
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STROKOVNA SKUPINA ZA DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 

Marija Bajc, učiteljica matematike 

Renata Fink, učiteljica matematike 

Helena Piškur, svetovalna delavka 

Tea Sušnik, učiteljica računalništva in matematike 

Andreja Šušteršič, učiteljica fizike in kemije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september, 2016 
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H O Č E Š   V E Č? 


