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INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

3. RAZRED 
 

Spoštovani učenci in starši! 
 
Predstavljamo vam seznam interesnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2019/2020.  
V kolikor se bo vaš otrok odločil za obiskovanje katere izmed dejavnosti vas prosimo, da izpolnite 
prijavnico in jo izpolnjeno vrnite razredničarki najkasneje v petek, 6. 9. 2019. 
Interesne dejavnosti se bodo pričele izvajati med 16. in 20. septembrom. 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 kolikor želite, da je odhod iz dejavnosti drugačen (gre sam/-a domov) vas prosimo, da o tem pisno 
obvestite učiteljico podaljšanega bivanja. 
Če učenec/-ka ne obiskuje podaljšanega bivanja na interesno dejavnost počaka na šolskem dvorišču, v 
dežurni sobi ali knjižnici. 
 

 
*dejavnost se bo pričela izvajati januarja 2020 
 
 
 

Eneja Baloh, pomočnica ravnateljice 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor, izvajalec Dan Ura Učil. 

košarka 2., 3. r. Bojan Jerman čet. 13.50 – 15.20 ŠPO 

pravljična joga  od 1. do 3. r. Mojca Arzenšek tor. 13.15 – 14.00 TJA2 

rokomet 2., 3. r. RK Piran pet. 13.50 – 15.20 ŠPO 

odbojka od 1. do 3. r. Volley club pet. 13.50 – 15.20 ŠPO 

odbojka – deklice od 1. do 3. r. ŠD Piran sre. 13.30 – 15.20 ŠPO 

šah od 1. do 4. r. Šahovsko društvo Piran pet. 13.50 – 14. 35 4.C 

art – plesne igre od 1. do 3. r. Art dance studio Portorož  Po dogovoru SLJ2 

likovni krožek od 1. do 5. r. Andrejka Ozebek sre. 15.30 – 16.15 4. b 

otroški pevski zbor od 2. do 5. r. Katja S. Zafred 
sre. 

pet. 

14.15 – 15.00 

13.30 – 14.15 
Mavrična 

twirling od 1. do 3. r. Twirling klub Piran čet. 13.30 – 14.30 ŠPO 

ansambelska igra 3. do 5. r. Evi Sever čet. 13.50 – 14.35 Mavrična 

sproščanje in čuječnost od 1. do 4. r. Klara Srakar sre. 13.15 – 14.00 Mavrična  

skupinske in socialne 

igre* 
2., 3. r. 

Erika Lobenwein, Tamara 

Milanković 
čet. 7.30– 8.15 3. a 

ples od 3. do 5. r. Sara Flego sre. 13.50 – 15.30 5. b 
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