SPECIALNA
OLIMPIADA

RAČUNALNIŠKI KROŽEK
PPVI

Namenjeno: učencem PPVI
Izvajajo:Jerneja Koselj, Katarina
Šlibar Jurajevčič, Branko Štetner

Namenjeno: učencem PPVI od 2. do 5.
stopnje
Izvaja: Bojana Burja

Dejavnost obsega treninge, na katerih vadimo atletiko (teki,
met žogice, skok v daljino), namizni tenis, pozimi pa tudi tek
na smučeh in krpljanje; ter udeležbo na lokalnih, regijskih in
državnih igrah ter turnirjih. Dobri športni rezultati in aktivna
udeležba lahko tekmovalca privedeta do evropskih in/ali
svetovnih iger specialne olimpiade, ki so vrh celovite
dejavnosti. Program specialne olimpiade tako ni namenjen le
športu, temveč združuje športne, socialne in kulturne
aktivnosti.

Pripravljali se bomo na šolsko in državno računalniško
tekmovanje; dejavnost bo potekala po pouku, strnjeno v
dneh pred tekmovanji.

PROSTOVOLJSTVO
Namenjeno: učencem PPNIS od 7. do 8.
r. in učencem PPVI 4., 5. stopnje
Izvaja: Veronika Repinc Bajrič
Prijatelji smo lahko na različne načine. Lahko se
pogovarjamo, se poslušamo, skupaj pijemo čaj ali kakav,
lahko skupaj ustvarjamo in si med seboj pomagamo. Lahko si
pišemo po pošti ali po elektronski pošti. Lahko si stisnemo
roko ali pa si vsaj pomahamo in se posmejemo, lahko tudi po
videoklicu. Varovanci v domu upokojencev Franceta Bergelja
so veseli takih prijateljev. Vsaj nekaj od naštetega jim bomo
dali, da jim preženemo osamljenost. Lahko se nam pridružiš.

VANDROVČEK

DELOVNO TERAPEVTSKE
URICE
Namenjeno: učencem PPVI
Izvaja: Irena Marinković
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki pomaga otroku in
mladostniku z motnjami v razvoju in nevrološko
simptomatiko, da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje
življenje in je uspešen pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti.
Otroci se bodo ob delovno terapevtskem vodenju skozi igro
učili, razvijali domišljijo in ustvarjali. Vsaka igra je terapija in
terapija je igra.

ŠOLSKA SHEMA
Namenjeno: učencem PPNIS od 7. do
9. razreda
Izvaja: Veronika Repinc Bajrič
Naša šola sodeluje v projektu Šolska shema. To je ukrep, ki
je financiran s strani države in evropske unije, zato dobivajo
učenci poleg redne prehrane obroke sadja in zelenjave
brezplačno. Pri interesni dejavnosti bomo v gospodinjski
učilnici pripravljali krožnike za učence ter jih delili po
razredih.

Namenjeno: učencem PPVI 2.-5. stopnja
Izvajata: Bojana Burja, Katarina Š.
Jurajevčič
Interesna dejavnost Vandrovček bo
potekala strnjeno ob sobotah. Enkrat mesečno se bomo
odpravili na izlet v neznano; spoznavali bomo skrite in manj
skrite kotičke Slovenije, obiskovali kulturne ustanove in
turistične znamenitosti.

INTERESNE
DEJAVNOSTI
Šolsko leto 2021/2022

Informacije o interesnih dejavnostih so objavljene
tudi na šolski spletni strani:

www.poldestrazisar.si

OŠ Poldeta Stražišarja
Jesenice

ŠPORTNI KROŽEK
Namenjeno: učencem PPNIS od 6. do 9.
razreda
Izvaja: Branko Štetner
Glavni namen krožka je sproščanje in rekreacija učencev.
Poudarek bo na športih z žogo. Aktivnost bo namenjena
tudi pripravam na šolska tekmovanja, na katerih bomo
nastopali v letošnjem šolskem letu.

PODJETNIŠKI
KROŽEK
Namenjeno: učenci PPVI
Izvajajo: Mateja Mlačnik, Matejka Legat, Katarina Šlibar
Jurajevčič
Opis: V podjetniškem krožku izdelujemo rezance,
trajnostne izdelke n izdelke iz gline, ki so namenjeni prodaji.
Določenih del se naučimo delati čim bolj samostojno in smo
ekološko osveščeni.

IZDELAVA IGRAČ
Namenjeno: učencem PPNIS od 4. do 8.
razreda
Izvaja: Veronika Repinc Bajrič
Krožek je namenjen uvajanju v delo z ročnimi orodji in stroji za
obdelavo različnih materialov. Da bo potekalo varno, bomo
ustvarjali v manjših skupinah. Naš cilj bodo preproste igračke iz
lesa, umetnih mas in tekstila.

RAČUNALNIŠKI KROŽEK
PPNIS

Namenjeno: vsem učencem

PPNIS 4.-6.: izvaja Mateja Jelenc Arnšek
K zborčku ste vabljeni učenci od 4. do 6. razreda. Skupaj
bomo peli in plesali. Igrali se bomo različne glasbene igre in
se naučili igrati na nekaj Orffovih instrumentov.

PPNIS 7.-9.: izvaja Mateja Jelenc Arnšek
Zbor sestavljajo učenke in učenci od 7. do 9. razreda, ki jih
druži ljubezen do petja. Spoznali bomo pesmi različnih
dežel in različnih glasbenih zvrsti. S pesmimi, ki nam bodo
najbolj všeč, bomo nastopali na šolskih prireditvah.
PPVI: izvaja Polona Škufca
Otroci in mladostniki s posebnega programa vzgoje in
izobraževanja ste vabljeni, da se pridružite pevskemu
zboru. Izbrali bomo pesmi, ki so vam najbolj všeč in se jih
naučili zapeti. S svojimi točkami bomo nastopili tudi na
šolskih prireditvah.

Namenjeno: učencem PPVI 1. stopnje
Izvaja: Jerneja Koselj
Brain Gym® je program 26 gibalnih aktivnosti, katerih
namen je izboljšati delovanje in povezanost celotnih
možganov. S Taktilno integracijo® izboljšamo zavedanja
lastnega telesa in spodbujamo receptorje v koži, da
možganom pošiljajo pravilne informacije iz okolja. Z vajami
Bal-A-Vis-X® pa urimo ravnotežje, sluh in vid. Vaje
zahtevajo koordinacijo celotnega telesa ter usmerjeno
pozornost. Izvajajo se z vrečkami, žogicami in ravnotežno
desko.

Namenjeno: učencem PPNIS od 6. do 9. r.
Izvaja: Mojca Nučič
Dejavnost bo namenjena pripravi na šolsko in državno
tekmovanje v znanju računalništva. Dejavnost bo potekala po
pouku, strnjeno v dneh pred tekmovanji.

ŠAHOVSKI KROŽEK
PEVSKI ZBORI

BRAIN GYM, TAKTILNA
INTEGRACIJA, BAL-A-VIS
-X

Namenjeno: učencem PPNIS od 6. do
9. razreda
Izvaja: Branko Štetner

TEKAŠKI KROŽEK
Namenjeno: učencem PPNIS in
PPVI
Izvajajo: Branko Štetner, Bojana
Burja, Irena Marinković
Aktivnost zajema občasne tekaške treninge ter udeležbo
na izvenšolskih tekaških prireditvah. Treningi bodo
pogostejši v času pred takimi prireditvami.

Krožek bo namenjen spoznavanju šahovskih pravil. Cilj je
samostojna igra šaha.

PLANINSKI KROŽEK

PROMETNI KROŽEK

Pohodi potekajo običajno ob sobotah dopoldan, enkrat
mesečno. Na leto imamo približno 6 izletov. Za prevoz
uporabljamo redni avtobus ali vlak. Za varno hojo pa
morajo imeti udeleženci s seboj opremo, ki je navedena na
seznamu, ki ga prejmejo udeleženci krožka.

Namenjeno: učencem PPNIS od 5. do 7. r
Izvajata: Katarina Jensterle Nečimer in
Branko Štetner
K prometnemu krožku ste vabljeni učenci od 5. do 7. razreda,
ki želite opravljati kolesarski izpit. Spoznali boste prometna
pravila, se urili v vožnji s kolesom ter kolesarili v okolici šole.
Na izpitni vožnji pa nas bo obiskal tudi policist. Krožek se bo
pričel januarja.

Namenjeno: vsem učencem
Izvajajo: Martina Kolar, Bojana Burja,
Irena Marinkovič, Maruša Pretnar

