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Interesne dejavnosti za učence 1. razreda
Spoštovani učenci in starši!
Predstavljamo vam seznam interesnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2022/2023 za učence
1. razreda.
V kolikor se bo vaš otrok odločil za obiskovanje katere izmed dejavnosti, vas prosimo, da izpolnite
prijavnico in jo izpolnjeno vrnite razredničarki najkasneje do petka, 23. 9. 2022.
Interesne dejavnosti se bodo pričele izvajati v tednu od 3. do 7. oktobra. Če je otrok vključen v oddelke
podaljšanega bivanja, ga bo mentor/-ica dejavnosti prišel/-a iskat in po končani dejavnosti pripeljal/-a
nazaj v oddelek podaljšanega bivanja.
V primeru, da mentor/-ica dejavnosti ne pride iskati učencev, jim učitelj podaljšanega bivanja ne dovoli
na interesno dejavnost.
Če mentor pravočasno sporoči, da interesna dejavnost odpade, obvestilo objavimo na spletni strani
šole.
Za interesne dejavnosti, ki se zaključijo ob 16.15 uri, sporočite mentorju, kje boste prevzeli otroka.
Tanja Vincelj, ravnateljica
Interesne dejavnosti za učence 1. razreda
Interesna dejavnost
košarka 1
rokomet - deklice
rokomet - dečki
nogomet 1
odbojkarska abeceda –
dečki, deklice

Mentor, izvajalec
Bojan Jerman
RK Piran
RK Piran
NK Portorož - Piran

otroški pevski zbor

Saša Prinčič

twirling
spretni prstki
sproščanje in čuječnost
medgeneracijsko
branje pravljic
matematična delavnica

Twirling in mažoretni klub Lucija
Tanja Šorgo Milutinović
Klara Srakar

Volley club

Faros – Neli Romanello
Klara Srakar
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Dan, ura
ponedeljek, 14.00 – 15.30
četrtek, 13.50 – 14.35
četrtek, 13.50 – 14.35
torek, 13.50 do 15.25
petek, 13.50 – 14.35

učilnica
ŠPO
ŠPO
ŠPO
ŠPO
ŠPO

ponedeljek, 13.00 - 13.45
četrtek, 14.40 – 15.25
petek, 14.40 – 15.25
četrtek, 13.50 – 14.35
ponedeljek, 13.00 – 13.45
sreda, 15.30 – 16.15

GUM
ŠPO
Mavrica
Mavrica
Mavrica

po dogovoru

/

Na šoli bo organizirana plesna dejavnost v izvedbi ART DANCE vsak četrtek, od 15.30 do 16.15 za
učence od 1. do 3. razreda. Dejavnost je plačljiva. Na 4 vaje znaša vadnina 20,00 EUR (sporočilo
mentorja). Za plačilo vadnine se starši dogovorite z mentorjem Sinišo Bukincem.

