
  

 
Številka dokumenta: 60303-27/2022/5              
  
Lucija, 20. 9. 2022  

  
  

Interesne dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda  
  
Spoštovani učenci in starši!  
 
Predstavljamo vam seznam interesnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 
2022/2023 za učence od 6. do 9. razreda.  
  
V kolikor se bo vaš otrok odločil za obiskovanje katere izmed dejavnosti, vas prosimo, da 
izpolnite prijavnico in jo izpolnjeno vrnite razredniku/-čarki najkasneje v torek, 20. 9. 
2022.   
Na dejavnosti, ki se bodo izvajale po dogovoru bodo učenci povabljeni naknadno (pred 
tekmovanji). Učenec/-ka lahko na interesno dejavnost počaka na šolskem dvorišču ali v 
dežurni sobi.  
 
  

Interesna dejavnost  Razred  Mentor, 
izvajalec  

Dan, ura  učilnica  

Hola espanol  6. r.   Vesna Sassolini  sreda, 13.50 – 14.25   TJA 2  

vesela šola   6. r.  Nika Glavina  po dogovoru  /  

mladinski pevski zbor  od 6. do 9. r.  Saša Prinčič  sreda, 13.45 – 15.25  GUM  

likovni krožek  od 6. do 9. r.  Mojca Lenardič  četrtek, 13.00 – 14.25   LUM  

francoščina  od 6. do 9. r.  Mariana Ozimec  četrtek, 13.00 - 13.45   TJA 1  

EKO krožek (v Luciji)  od 6. do 9. r.  Veronika 
Marinac  

torek, 13.00 – 13.45 (6. 
šolska ura, vpis), nato 
po dogovoru  

pred 
glavnim 
vhodom  
šole 
(vpis)  

hitri lončki  od 6. do 9. r.  Nika Glavina  po dogovoru  /  

prostovoljstvo (UPS)  od 6. do 9. r.  Horvat, Lilić,  
Manfreda, 
Mašera  

po dogovoru  SLJ 1  

bralna značka slovenščine  od 6. do 9. r.  aktiv SLJ  po dogovoru z učenci 
bralci  

/  

šolska skupnost  od 6. do 9. r.  Mariana Ozimec  po dogovoru  ZGO  

  

   
 

 
 

  



 
  
  

razvedrilna matematika  6. in 7. r.  Nina Brečević  po dogovoru   MAT 1  

krožek slovenščine  6., 7. r.  Danilo 
Badovinac  

petek, 7.30 – 8.10  ZGO  

šolska televizija  od. 6. do 8. 
r.  

Polona Lilić  po dogovoru  /  

Male sive celice, vesela 
šola  

od 7. – 9. r.  Ana Horvat  po dogovoru  SLJ 1  

bralna značka angleščine  od 6. do 9. r.  aktiv angleščine  po dogovoru  /  

joga 8. in 9. r.  Mojca Arzenšek četrtek, 13.30, vpis, 
nato po dogovoru 

TJA 2 

razvedrilna matematika 8. in 9. r.   Andreja Peroša po dogovoru   MAT 1 

krožek slovenščine 8., 9. r. Nina Grabljevec petek, 13.00 – 13.45   SLJ 2  

geografski krožek od 6. do 9. r Eneja Baloh po dogovoru GEO 

zgodovinski krožek 8. in 9. 
razred 

Ana Ravbar sreda, 13.50 – 14.35 ZGO 


