
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VABIM VAS, DA SE UDELEŽITE 
ŠAHOVSKEGA KROŽKA - MALA 
ŠAHOVSKA ŠOLA NA OSNOVNI ŠOLI 
KOMENDA-MOSTE. 
 
Z DEJAVNOSTJO V ŠOLSKEM LETU 
2016/2017 PRIČNEMO V PONEDELJEK 19. 
SEPTEMBRA 2016. 
 
KROŽEK BO DELOVAL VSAK PONEDELJEK 
OD 1430 DO 16  URE V PROSTORIH 
OSNOVNE ŠOLE V MOSTAH V UČILNICI 15 
– V DRUGEM NADSTROPJU. 
 
VABIMO VSE UČENCE, KATERI IMAJO 
INTERES TER VESELJE DO ŠAHA, DA SE 
NAM PRIDRUŽITE. SPOZNALI BOMO 
SKRIVNOSTI ŠAHOVSKE IGRE, IGRALI 
ŠAH TER SE UDELEŽILI RAZNIH 
TEKMOVANJ. 
 
ŠAHOVSKI POZDRAV! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentor šahovskega krožka 
Franc Poglajen 

 
Informacije: 8343-059 ali 8341-241 ali 041/325-685 
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PREDSTAVITEV MALE ŠAHOVSKE ŠOLE – ŠAHOVSKI 
KROŽEK 

 

Predstavitev šaha 
Vzgaja in razvija sposobnosti: Šah spodbuja intelektualni razvoj in 
ustvarjalno domišljijo. Razvija uspešne strategije razmišljanja, 
načrtovanja in odločanja. Krepi socialno vedenje, vzgaja in 
oblikuje značaj. Enako primeren je za dekleta in fante, za 
nadarjene in manj nadarjene. 
 

Je zanimiv in spodbuden: Edinstven preplet strateško-problemske 
in estetsko-umetnostne vsebine  ter športno tekmovalne oblike 
uvršča šahovsko igro med učinkovita sredstva oblikovanja in 
razvoja osebnosti. 
 

Je privlačen in koristen: Posebna privlačnost: sproti povezuje 
teorijo s prakso, učenje in spoznavanje z igro in z ustvarjanjem. 
Omogoča prenos sposobnosti, navad ter veščin, pridobljenih z 
učenjem šaha, na druga predmetna področja in na splošno 
sposobnost učenja. 
 

Je kraljevska igra: S svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in 
lepoto stvaritev je igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem 
pomenu. 
 
Nekaj misli klasikov 
 

Šah je miniatura življenja (Cervantes) 
Šah je resnično izvrsten pripomoček, ki ostri razum in razvija 
spomin (Sir Thomas Elyot) 
Med vsemi igrami zasluži samo šah, da ga časti človeški razum 
(Voltaire) 
Svoje življenjske uspehe dolgujem vzgoji za šahovnico (Benjamin 
Franklin) 
Šah je preizkusni kamen človeškega uma (Gothe) 
Šah sodi v vsako srečno družino (Puškin) 
Brez šaha si ne znam predstavljati polnovredne vzgoje 
osnovnošolskih otrok (V.A. Suhomlinski). 
 
Mala šahovska šola - šahovski krožek - predstavitev 
 
Mala šahovska šola – krožek deluje na osnovni šoli Komenda – 
Moste že več desetletij. V preteklosti smo dosegali že nekaj lepih 
uspehov tako na posameznih kot na ekipnih tekmovanjih. Nekateri 
mladi igralci že tekmujejo na državnih, mednarodnih, evropskih in 
svetovnih prvenstvih. 
Mala šahovska šola – krožek deluje enkrat tedensko po dve šolski 
uri. Otroci dobijo osnovno teoretično znanje in preko igre med 
seboj se naučijo igrati šah, pridobivajo praktične izkušnje, navajajo 
se prenašati zmage in poraze. Pridobijo si prostorsko predstavo, 
poglobijo svoje razmišljanje, razvijajo svojo osebnost, razvijajo 
logično razmišljanje, razvijajo kombinatoriko, itd. Navajajo se na 
vztrajnost, na potrpežljivost, na zbranost, na koncentracijo, na 
mirno sedenje, itd. Otroci se družijo med seboj, s tekmovanji pa 
spoznavajo druge igralce, sklepajo nova prijateljstva, spoznavajo 
kraje, ipd. 
Udeležujejo se raznih osnovnošolskih tekmovanj in nekaterih 
tekmovanj za mlade igralce. 
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