Predstavitev ID Rap
Slaščičarski krožek
Pri slaščičarskem krožku se učimo predvsem izdelovanja piškotkov in
peciv. Delo poteka predvsem praktično, po dve šolski uri strjeno. Učenci
se učijo ročnih spretnosti, učijo se dela z živili, spoznavajo njihovo
teksturo, gastronomske značilnosti in odnos do hrane. Krožek je bil v
preteklih letih močno obiskovan, saj učenci izdelke tudi poskusijo, včasih
kakšen piškotek odnesejo tudi domov. Slednje jim je v ponos. Pri delu se
srečujemo tudi s higieno povezanimi znanji (umivanje rok, čiščenje
površin, čiščenje pripomočkov…). Nekaj letošnjih izdelkov:

Kitara in psihično počutje
Krožek je namenjen ljubiteljem igranja kitare. Učimo se osnovnih kitarskih
prijemov-akordov. Začnemo s preprostimi pesmicami in preprostimi
prijemi. Ključna je motivacija in interes učenca. Za tiste učence, ki se
odločijo obiskovati ta krožek je pomembno, da so pripravljeni vzeti kitaro
v roke tudi tekom tedna (5-10 minut/dan). Z minimalnim vložkom in
vztrajnostjo, lahko v enem letu na tak način solidno napredujejo.
Kitara-nadaljevalni
Krožek je namenjen učencem, ki so se s kitaro že srečali predhodno.
Učenci, ki so že osvojili nekaj prijemov, so primerni za nadaljevalni krožek
kitare. Pri krožku bomo razvijali znanje akordov (prijemov) in znanje
desne roke. V roke bomo vzeli pesmi, pri katerih se uporablja več akordov
in pri katerih se igra že malo kompleksnejše ritme. Dobro je, da se
vključijo tisti učenci, ki so pripravljeni posvetiti kitari dnevno vsaj 5-10
minut domače vaje.
Kuhamo in pečemo zdravo
Krožek je namenjen vsem ljubiteljem pripravljanja jedi. Krožek poteka dve
šolski uri strnjeno. Delo poteka praktično. Učimo se upoštevanja

higienskih načel (čistoča rok, čistoča delovnih površin, čistoča
pripomočkov…). Izdelujemo tako slaščice kot peciva, 'moje kosilo', slane
izdelke in drugo. Z uporabo polnozrnate moke, nekaterih bio izdelkov in
drugih ustreznih sestavin, skušamo učencem približati pojem zdrave
prehrane. Nekaj letošnjih izdelkov:

Biološki krožek
Biološki krožek je namenjen učencem, ki radi posežejo po dodatnem
učnem gradivu. Z učenci se pripravljamo na različna tekmovanja, tako na
šolski ravni kot na državni. Udeležba na tekmovanjih je povezana z
interesom učencev. Nabor tekmovanj sega od znanja o sladkorni bolezni
do proteusovega tekmovanja, tekmovanja o flori, trstika… Priprave na
tekmovanja potekajo intenzivneje v tednih pred samimi tekmovanji.

