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Ime krožka: FRANCOŠČINA

Veliko francoskih besed že poznate. Ne verjamete? Pa poglejmo:

Ali radi jeste POMMES FRITES, PURÉE, BIFTECK, SARDINES, 
ANANAS, BANANES, BONBONS, CHOCOLAT, SALADE, BROCCOLI?

Ali se radi vozite z AVION, AUTOBUS, AUTOMOBILE, LIMOUSINE, TAXI, HÉLICOPTÈRE, CAMION, BARQUE, GONDOLE?

Ali greste v živalski vrt pogledat GIRAFES, CROCODILES, TIGRES, ZÈBRES, PANDAS, KOALAS, KANGOUROUS, COBRA, CHIMPANZÉ?

Ali poznate kakšnega PROFESSEUR, DIRECTEUR, PHOTOGRAPHE, DOCTEUR, VÉTÉRINAIRE, CHAUFFEUR, PILOTE, DÉTECTIVE, 
GANGSTER, VAMPIRE?

Ali podnevi nosite CRAVATE, ponoči PYJAMA, na plaži BIKINI, na zabavi pa PARFUM?

Doma imate zagotovo TÉLÉVISION, RADIO, TÉLÉPHONE, ASPIRINE.

Se radi ukvarjate s SPORT: GOLF, KARATÉ, TENNIS, PING-PONG, FOOTBALL, BOXE?

Igrate kakšen INSTRUMENT de la MUSIQUE: VIOLON, CLARINETTE, TROMPETTE, GUITARE, MANDOLINE, CONTREBASSE?

Ali greste radi v RESTAURANT, BAR, DISCOTHÈQUE, BOUTIQUE, PARC, MUSÉE?  

Francoščina ni težka, slovnica je lažja kot slovenska, 
saj nima dvojine in srednjega spola, črko r malo pogrkujejo, 
ko izgovorijo črki m in n, to storijo skozi nos in naglas je vedno na zadnjem zlogu. 

Učenci: 3. razred
Termin: petek, 14.30–15.15
Mentorica: Jelka Perne 

FRANCOŠČINA,
na OŠ Franceta Bevka je že tradicija,

pridruži se nam tudi ti,
za vse nas je je dovolj,

zabavno bo še bolj!
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Učenci: 4. in 5. razred
Termin: torek, 14.30–15.15 
Izvajanje: 4. r. od oktobra do zimskih počitnic, 5. r. po počitnicah do 
junija
Mentorica: Karin Žunič

Ime krožka: NEMŠČINA

Skozi igro, glasbo, pesem, ples, z gibi in mimiko vadimo,
ponavljamo, utrjujemo, usvajamo besedišče in se učimo
nemščino. Ob zgodbah, ki se navezujejo na izbrano temo,
učenci aktivno sodelujejo in razvijajo pozitivni odnos do
nemščine. Nimajo strahu, da bi narobe povedali ali
nepravilno izgovorili. Hitreje se naučijo pravilne in naravne
izgovarjave, pridobijo ritem, intonacijo in posluh za tuji jezik.
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Učenci: 8. razred 
Termin: torek, 14.30–15.15
Mentorica: Jelka Perne 

Ime krožka: LATINŠČINA

Za latinščino pravijo, da je "mrtev" jezik, kar seveda ne drži. Res je, da se noben narod v vsakdanjem 
življenju ne sporazumeva v latinščini, vendar je kljub temu prisotna na vseh področjih našega 
življenja (medicina, farmacija, umetnost, literatura ...).

Ste se kdaj vprašali, kaj pomenijo in od kod izvirajo razna imena trgovin, kot so Mercator, Merkur, 
Sanolabor ipd. ali pa osebna imena kot na primer Roman, Karmen, Klara, Klemen, Viktor, Primož, 
Sabina, Silva? 

O tem in še o marsičem se bomo učili pri pouku latinščine. Spoznali bomo osnove latinske slovnice, 
se učili o življenju v starodavni Grčiji in Rimu, osvojili bomo veliko novih besed, ki jih bomo primerjali 
z besedami v drugih tujih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina ...).

Ali veš, kaj pomenijo naslednji latinski izreki?
- Lupus in fabula.
- Errare humanum est.
- Gloria discipuli, gloria magistri.
- Historia vitae magistra.
- Cogito, ergo sum.

Odgovore na to in še mnogo več izveš pri pouku latinščine.

Non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire. (Cicero)
Ni tako imenitno, če znaš latinščino, kakor je grdo, če je ne znaš.



Ime krožka: FILOZOFIJA ZA OTROKE

Filozofija za otroke je namenjena vsem učencem, ki se sprašujejo o ljudeh, svetu in svojem delovanju.

Vsem, ki se sprašujejo o naravi in družbi okoli njih, imajo bogato domišljijo ter vsem, ki jih zanima

raziskovanje, zgodbe in miselna dejavnost.

Skozi zgodbe in igre bomo raziskovali vprašanja o družbi in naravi, o sanjah in resničnosti, govorjenju

(kako to, da ob pogledu v zrcalo ne vidimo besed?), mišljenju in delovanju. Ideja filozofije za otroke je

namreč, da so otroci bolj naravnani k filozofskemu spraševanju kot odrasli.

Cilj predmeta zato ni predavati o filozofskih vsebinah, temveč izhajati iz vprašanj učencev, jim nuditi

varen in spoštljiv prostor za razmislek, jih pri spraševanju vzpodbujati in usmerjati ter skupaj z njimi

razmišljati o načetih temah.

„Nič ni bolj dejavno kot misel, kajti potuje po vesolju.“ 
Tales, prvi filozof

„Neraziskanega življenja ni vredno živeti.“ 

Sokrat, grški filozof

Učenci: 1.–5. razred/6.–9. razred
Termin: po dogovoru
Mentor: Tit Starc
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Ime krožka: GLEDALIŠKI LABORATORIJ Z IMPRO SKUPINO

Učenci: 7.–9. razred 
Termin: po dogovoru glede na število prijav
Mentorica: Mojca Planinc 

V gledališkem laboratoriju bodo učenci eksperimentirali z gledališčem in vsem, kar sodi h
gledališki kulturi:
- razvijanje možnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru;
- razvijanje zmožnosti gledališkega izražanja:

o z dramskimi improvizacijami bodo posnemali vsakdanje opravke, izražali občutja,
čustva, lastnosti oseb; improvizirali bodo na podlagi zgodb in dramskih situacij;

o vadili bodo tehniko igranja: sproščenost, vaje za ravnotežje, hitrost, ritem, dihanje,
ozaveščanje drže lastnega telesa in telesa soigralca/cev;

o vadili bodo pantomimo: mimiko, kretnje, gibanje.
Preko gledaliških tehnik bodo ozavestili držo lastnega telesa, držo
soigralca in vpliva vseh omenjenih dejavnikov na vsakdanje
življenje.
Zato so vaje gledališke improvizacije prikladno orodje za
premagovanje treme, vzpostavljanje in razumevanje dela v skupini,
vživljanje v različne karakterje, hitrejšo odzivnost in sprejemanje
tujih in svojih idej. Cilj bo ustvariti tudi gledališko predstavo.
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Učenci: 1.–9. razred
Termin: po dogovoru glede na število prijavljenih učencev
Mentorica: Marija Zupan 

Ime krožka: OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor združuje učence od 1. do 5. razreda. Ker so sposobnosti in glasovni obseg
učencev različni, vsako leto oblikujemo dva otroška pevska zbora (OPZ I in II). Sodelovanje v
pevskem zboru omogoča otrokom večstransko napredovanje in razvijanje spodobnosti: poleg
razvijanja glasbeno-pevskih sposobnosti, učenci razvijajo estetki čut, discipliniranost, vztrajnost,
doslednost, natančnost, razvijajo čut odgovornosti in pripadnosti skupini (vzgoja za delo v skupini).
Druženju s sovrstniki in spoznavanje bogastva glasbenega izročila pa naj bi pevce tudi
razveseljevalo in sproščalo.

Mladinski pevski zbor (MPZ) združuje pevce od 6. do 9. razreda. Večje pevske sposobnosti že
omogočajo spoznavanje in osvajanje zahtevnejšega, bolj raznolikega pevskega programa, ob čemer

pa je ne le več dela in prizadevanja, temveč tudi več veselja.
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Učenci: 1.–4. razred
Termin: po dogovoru glede na število prijavljenih učencev
Mentorica: Petra Novak Trobentar 

Ime krožka: LIKOVNI KROŽEK

Učenci bodo pri likovnem krožku spoznavali naslednja likovna področja, materiale in pripomočke:
o RISANJE s svinčnikom (B2), grafitom, peresom in tušem, čopičem in tušem, ogljem, flomastri, suhimi 

barvicami in voščenkami;
o SLIKANJE s tempera barvami, suhimi in akvarelnimi barvicami, voščenkami, suhimi pasteli in kredami;
o KIPARSTVO z glino in papirjem;
o OBLIKOVANJE PROSTORA s tršim papirjem in odpadno embalažo;
o GRAFIKO in tisk s pečatniki;
o RAČUNALNIŠKO GRAFIKO bodo spoznavali vodeno, v računalniški učilnici.

Sodelovali bodo na likovnih natečajih, pri pripravi razstav in novoletni krasitvi šolske avle.  

Pri likovnem krožku učitelj otroke usmerja k spoznavanju različnih likovnih 
tehnik in orodij, lahko pa si tudi sami izbirajo likovne materiale in pripomočke. 
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Učenci: 5. in 6. razred
Termin: po dogovoru glede na število prijavljenih učencev
Mentorica: Petra Novak Trobentar 

Ime krožka: LES JE LEP IN UPORABEN

Učenci boste spoznali osnove nastanka lesa, najpogostejše vrste in nekatere lastnosti
lesa. Za izdelavo uporabnega lesenega izdelka boste najprej izdelali idejno skico in
načrt, nadaljevali pa s preprostimi obdelovalnimi postopki ter z izbiro ustreznega
orodja in strojev. Posebno pozornost bomo namenili varstvu pri delu.
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Učenci: 6.–9. razred 
Termin: torek, 13.45–14.30 oz. po dogovoru
Mentorica: Jana Kebler Zaletel 

Ime krožka: PRVA POMOČ

Namen dejavnosti je širiti znanje prve pomoči med mladimi, tako da učence naučimo
osnovnih ukrepov prve pomoči. Pod vodstvom mentorice se bodo učenci tretje triade
učili teoretičnih osnov prve pomoči in praktično preigravali oskrbo različnih poškodb, ki
se lahko pripetijo v vsakdanjem življenju. Svoje pridobljeno znanje in veščine bodo
posredovali svojim vrstnikom tako, da bodo zanje organizirali delavnice prve pomoči z
učenjem in ponavljanjem temeljnih postopkov oživljanja.
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Učenci: 7.–9. razred 
Termin: torek, 8.20–9.05 oz. po dogovoru
Mentorica: Jana Kebler Zaletel 

Ime krožka: POSTANI PROSTOVOLJEC

Učenci bodo preko prostovoljnega dela razvijali in krepili vrednote solidarnosti,
pomoč drugim in se medgeneracijsko povezovali. Na različne načine bodo pomagali
mlajšim (medvrstniško sodelovanje – pomoč pri učenju …), starejšim (obisk doma za
ostarele in pomoč starejšim), učiteljem in skrbeli za boljše in lepše vzdušje na šoli.
Tekom šolskega leta bodo skupaj z mentorico organizirali razne dobrodelne akcije in
projekte ter v njih tudi aktivno sodelovali. Spoznali bodo različne dobrodelne
ustanove in se seznanili s pomenom prostovoljstva.
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Učenci: 6.–9. razred 
Termin: torek, 13.45/13.00–13.30/13.45 
Izvajanje: na 14 dni
Mentorica: Vesna Krašovec, Simona Koroša

Ime krožka: KUL JE BITI NAJSTNIK

Preventivni program je namenjen mladostnikom kot podpora pri njihovem razvoju na
področju čustvenega opismenjevanja, pozitivne samopodobe in socialnih veščin s
poudarkom na vsebinah, s katerimi se najstniki vsakodnevno srečujejo in jih zanimajo.

Si želiš biti »KUL najstnik/-ca«? 
Vabljen/-a, da se nam pridružiš! 😊

V svoji koži se počutim sproščeno … 
Spoznavam veliko o sebi in drugih …

Debatiram o resno-neresnih temah …
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Učenci: 6. in 7. razred 
Termin: ponedeljek, 13.45–14.30
Izvajanje: na 14 dni
Mentorica: Sara Rotar

Ime krožka: VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Vrstniška mediacija je vpeljana v šolski prostor kot odgovor na splošen porast 
medosebnih konfliktov in z željo po vzpostavitvi preventivnega programa za 
spodbujanje asertivnega vedenja med učenci. Dejavnost poteka pod vodstvom 
usposobljene mediatorke in je osnovana na strokovnih temeljih mediacije kot tehnike 
za učinkovito reševanje konfliktov. Dejavnost poteka z vizijo, da učenci z aktivno 
participacijo ustvarjajo strpno šolsko okolje. Namen dejavnosti je seznaniti učence s 
pojmom mediacije, jim predstaviti mediacijo kot učinkovito orodje za uspešno 
razreševanje medosebnih konfliktov ter jih opolnomočiti z znanji, kjer bodo pri 
razreševanju konfliktov v šolskem prostoru lahko aktivno sodelovali kot mediatorji. V 
primeru šolanja na daljavo, bo v prilagojeni obliki dejavnost potekala v spletnem 
okolju Zoom. Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe dejavnosti, sta oblikovani dve 
manjši skupini učencev. 
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Učenci: 3. razred 
Termin:  četrtek, 13.45–14:30
Mentor: Alma Galijašević Sabljaković

Ime krožka: RAČUNALNIŠTVO ZA NAJMLAJŠE

Učenci se bodo na enostaven in ustvarjalen način 
usposobili za uporabo računalnika.

Naučili se bodo: 
- pravilno uporabljati računalniške enote,
- risati v  Slikarju,
- pisati in oblikovati krajša besedila – Word,
- o varnosti na spletu.
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Učenci: 4. razred 
Termin:  torek, 13.45–14.30
Mentor: Alma Galijašević Sabljaković

Ime krožka: DIGITALNA VZGOJA

Učenci se bodo spoznali z:

- osnovnimi koncepti programiranja (program, 
sekvenca, algoritem, zanka, pogojniki, dogodki, 
ugnezdene zanke, razhroščevanje),

- metodami reševanja problemov,
- izdelavo lastnih projektov in iger,
- varno uporabo interneta in digitalni odtis.

V okviru te dejavnosti bo realiziran projekt »GIRLS 
DO CODE«, Simbioza. 
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Učenci: 4. in 5. razred
Termin: sreda ali petek, 13.45–14.30 (odvisno od števila prijav)
Mentor: Stojan Milenković 

Ime krožka: ŠAH

Šah je igra, ki spodbuja in širi miselne sposobnosti učencev. Učenci razvijajo
logično mišljenje in predvidevanje, pozitivne značajske lastnosti (disciplina,
metodičnost, izraba časa, odnos do nasprotnika) ter kritični odnos do svoje in
nasprotnikove igre. Učenci se učijo potrpežljivosti ter naučijo spoštovanja
pravil in nasprotnikov.
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Učenci: 1.–9. razred 
Termin: ena sobota v mesecu 
Mentorica: Jana Kebler Zaletel 

Ime krožka: PLANINSTVO

S pohodi v naravo si krepimo zdravje, se družimo s
prijatelji in sošolci. Na planinskem krožku
spoznavamo in usvajamo znanja s področja
planinstva. Glavni cilj krožka pa je navajanje mladih
na aktivno preživljanje prostega časa v naravi.
Učenci razvijajo pozitiven odnos do narave, njenih
naravnih lepot in bogastev.
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Učenci: 9. razred
Termin: predura po dogovoru
Mentorica: Jana Kebler Zaletel

Ime krožka: ODBOJKA

Na krožku bomo izpopolnjevali igranje ODBOJKE in se tako 
pripravljali na šolska športna tekmovanja. Poleg tega bomo 
krepili pripadnost šoli, medsebojno sodelovanje in gradili fair 
play, ki je naše vodilo.
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Učenci: 8. razred 
Termin: sreda, 13.45–14.30 
Mentor: Domen Hribar

Ime krožka: ATLETIKA

Na krožku bomo izpopolnjevali igranje ATLETIKE in se tako pripravljali na šolska
športna tekmovanja. Poleg tega bomo krepili pripadnost šoli, medsebojno
sodelovanje in gradili fair play, ki je naše vodilo.
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Učenci: 7. razred
Termin: predura po dogovoru
Mentor: Stojan Milenković

Ime krožka: KOŠARKA

Na krožku bomo izpopolnjevali igranje KOŠARKE in se tako pripravljali na šolska
športna tekmovanja. Poleg tega bomo krepili pripadnost šoli, medsebojno sodelovanje
in gradili fair play, ki je naše vodilo.



Interesne dejavnosti 
športnih društev in klubov ter 

zunanjih sodelavcev

Šolsko leto 2021/22
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Učenci: 3. razred
Termin: sreda, 14.30–15.15
Učenci: 2. razred
Termin: sreda, 15.30–16.15

Ime krožka: JUDO

Izvaja: ŠPORTNO DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA 

Cena vadbe: 15 evrov/mesec vadba 1x tedensko

S kvalitetnimi programi otrokom in mladostnikom privzgajajo potrebo po gibanju in
pozitivni agresivnosti ter jim tako pomagajo graditi samozavest, spoštovanje, pogum,
odgovornost in vztrajnost.
Poudarek je predvsem na:
- učenju pravilnega in varnega padanja;
- učenju osnovnih elementov juda in osvajanje načel juda;
- razvijanje osnovnih psihomotorične sposobnosti in spretnosti;
- nadzorovanje, preprečevanje in usmerjanje telesne agresivnost ter razvijanje

odločnosti, moči, spretnosti in poguma z borilnimi igrami.

Učenci: 4. razred
Termin: petek, 14.30–15.15
Učenci: 1. razred
Termin: petek, 15.30–16.15



Ime krožka: NOGOMET

Izvaja: ŠD OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA 

Cena vadbe: 10 evrov/mesec vadba 1x tedensko

Trenažno učni proces poteka na podlagi publikacije Nogomet – trening mladih (dr.
Branko Elsner, Ljubljana 1998) – program vadbe za starostni kategoriji od 6. do 10.
leta. Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, navajanje na
medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v
proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje
ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih
lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih
igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih
izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih. Sam program dela je bil za potrebe
delovanja Otroške nogometne šole na podlagi pridobljenih izkušenj iz preteklih let
prilagojen glede na prostorske možnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v
okviru interesne nogometne dejavnosti.

Učenci: 4. razred
Termin: ponedeljek, 14.30–15.15
Učenci: 3. razred
Termin: četrtek, 14.30–15.15

Učenci: 1. razred
Termin: ponedeljek, 15.30–16.15
Učenci: 2. razred
Termin: četrtek, 15.30–16.15

Termini izvajanja krožka so odvisni od števila prijav.



Ime krožka: ŠPORTNA GIMNASTIKA

Izvaja: ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL

Cena vadbe: 10 evrov na mesec

Gimnastika je osnovni šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost
otrok ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in kakovost
življenja na višji ravni. Strokovno dognano je, da so otroci v času med
petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih
spretnosti. Trenerji športne gimnastike so tem namenom pripravili
program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen
telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega
otroka.

Učenci: 1.–3. razred
Termin: četrtek, 14.30–15.15/petek, 14.30–15.15
Termin je odvisen od števila prijav po oddelkih.
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Učenci: 6. in 7. r. razred
Termin: petek, 13.45–14.30
Izvajanje: Vadba bo potekala enkrat na teden ali na dva tedna (odvisno 
od števila prijav).

Ime krožka: ODBOJKA

Izvaja: ODBOJKARSKI KLUB LJUBLJANA VOLLEY

Cena vadbe: brezplačno

Odbojka je izjemno priljubljena rekreacijska igra po vsem svetu,
kot tekmovalni šport pa ima veliko privržencev in gledalcev. V
družini športnih iger z žogo je najmlajša, najmanj agresivna,
hkrati pa najbolj socialno naravnana.

Otroci se naučijo rokovanja z žogo in osvojijo osnovna znanja
odbojkarske igre. Vabljeni vsi željni igre in zabave.
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Učenci: 1. razred (dečki in deklice)
Termin: ponedeljek, 15.30–16.15
Učenci: 3. razred (dečki in deklice)
Termin: torek, 15.30–16.15
Učenci: 2. razred (dečki)
Termin: četrtek, 15.30–16.15

Ime krožka: KOŠARKA

Izvaja: KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA

Cena vadbe: brezplačno

Osnovno vodilo KD Ježica je otrokom približati šport kot način življenja.
Ponujajo strokovno in organizirano športno udejstvovanje dečkov in deklic,
kjer s pomočjo igre razvijajo motorične sposobnosti, pridobijo osnovna
košarkarska znanja ter se srečajo z osnovnimi elementi drugih športov.

Vadba bo za vse skupine potekala na 14 
dni izmenično za vsak oddelek.
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Učenci: 4.–6. razred (deklice) 
Termin: torek, 14.30–15.15

Ime krožka: KOŠARKA

Izvaja: ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA 

Cena vadbe: brezplačno 

Košarka je kolektivna igra in zahteva veliko sodelovanja vsake
izmed igralk, zato se še posebej spodbuja druženje in
prijateljstvo. Skupna prizadevanja na treningih se nadgrajuje s
tekmovanji. Mladim košarkaricam se s tem omogoča dvig
samozavesti in osebni razvoj, ki je za današnjo družbo še kako
potrebna vrednota.
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Učenci: 2. –5. r.
Termin: sreda ali petek, 13.45–14.30/14.30–15.15
Izvajanje: enkrat na teden ali na 14 dni

Ime krožka: OTROŠKA ATLETIKA

Izvaja: ATLETSKO DRUŠTVO MASS

Cena vadbe: brezplačno

Atletika je bazični šport, kar pomeni, da je odlična osnova za vse športne panoge.
Otroci pri atletiki pridobijo osnove motorike, se naučijo pravilno teči, skakati in metati,
hkrati pa se družijo, zabavajo in razvijajo ljubezen do gibanja ter športa nasploh.
Pri vadbi atletike na vaši šoli bodo učenci preko atletske abecede, osnovnih atletskih
disciplin, poligonov ter iger razvijali koordinacijo, moč, hitrost, gibljivost, spretnost ter
vzdržljivost. Vadba bo prilagojena starosti otrok in tudi njihovim željam, saj se
zavedamo, kako pomembno je, da otroci pri tem uživajo.



Ime krožka: RITMIČNA GIMNASTIKA

Izvaja: ŠPORTNI KLUB BLEŠČICA

Cena vadbe: 21 evrov/mesec vadba 1x tedensko

Ritmična gimnastika je dragulj v kroni ženskih olimpijskih športov. Združuje
prvine baleta, modernega plesa, akrobatike in rokovanja s pripomočki
(kolebnica, žoga, obroč, kiji in trak). Mnogi ta zdrav šport povezujejo z
umetnostjo, kajti v njem izstopata eleganca in gracioznost, vaje pa
pripovedujejo čudovite izrazne zgodbe.
Najpomembnejše vodilo našega dela, ki se nanaša na dekleta, je iskanje
sposobnosti, preko katere se otrok lahko pozitivno afirmira in s tem preko
športa raste v samozavestno in ustvarjalno dekle.

Učenci: 3. razred (deklice) 
Termin: torek, 13.45–14.30
Učenci: 2. razred (deklice) 
Termin: torek, 14.30–15.15
Učenci: 1. razred (deklice) 
Termin: torek, 15.30–16.15
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Učenci: od 1. do 5. razred
Termin: ponedeljek, 14.30–15.15, 15.30–15.15

torek, 13.45–14.30, 14.30–15.15, 15.30–16.15

Izvajanje: V primeru večjega interesa bo organiziranih več 
skupin.

Ime krožka: PLESNE VAJE

Izvaja: STUDIO RITEM

Cena vadbe: 25,00/mesec, 2. otrok 30 % popusta

Na plesnih vajah se učenci učijo različnih koreografij na popularno glasbo hiphop,
moderen street, disco dance. Celotna organizacija plesnih vaj vključuje vse elemente
plesa in spremljevalne dejavnosti, ki se vsebinsko dopolnjujejo skozi celotno šolsko
leto. Učenci se bodo s svojim plesnimi nastopi predstavili na prireditvah na šoli in
izven nje. Skupini sta organizirani po starosti.
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Informacije: 070 414 928 ali pai.proarte@gmail.com

V šol. letu 2021/22 lahko pri plačilu šolnine uporabite tudi 
TURISTIČNE BONE 2021.

Dodatna ponudba: 

SOLO INSTRUMENTI IN SOLO PETJE

Izvaja: Pro Arte

Cena: plačljivo 

Predmeti:
• klavir
• kitara
• kljunasta flavta
• violina
• solo petje
• klaviature
• električna kitara
• teorija glasbe
• flavta

Standardni dvopredmetni:
- 1x tedensko individualni pouk instrumenta ali solo petja (30 min) &
- 1x tedensko skupinski pouk teorije glasbe (45 min)
Individualni:
- 1x tedensko individualni pouk instrumenta (oz. solo petja) s teorijo glasbe (45 min)
Teorija glasbe
- 1x tedensko skupinski pouk (brez individualnih ur)
Dvo-instrumentalni program (dva instrumenta oz. instrument plus solo petje):
- 2x tedensko individualni pouk (2 x 30 min) &
- 1x tedensko skupinski pouk teorije glasbe (45 min)
Program dodatni instrument:
- 1x tedensko pouk instrumenta brez teorije glasbe – dodatni programi instrumentov
za učence, ki redno obiskujejo programe v javnih glasbenih šolah

Specialni & Dodatni Programi
• program duet, po dogovoru (praviloma le za učence nadaljevalnih letnikov)
• program skupinsko muziciranje, po dogovoru (praviloma le za učence nadaljevalnih letnikov)
• druge oblike programov in dodatnih ur pouka / po dogovoru

mailto:pai.proarte@gmail.com

