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PONUDBA DODATNIH DEJAVNOSTI
ZA NADARJENE UČENCE OŠ STARŠE

Pozdravljeni!

V letošnjem šolskem letu smo se na šoli odločili, da vam, učenci in starši, v strnjeni
obliki predstavimo vse predvidene aktivnosti, ki jih bomo v tem šolskem letu ponudili,
in če bo zanje interes, tudi izvedli. Aktivnosti so namenjene vsem prepoznanim
nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda.
Upamo, da boste v ponudbi našli zanimive stvari. Hkrati pričakujemo, da boste med
šolskim letom pokazali svoje sposobnosti preko sodelovanja pri pouku, ocenjevanja
znanja, na tekmovanjih ter pri udeležbi v različnih interesnih dejavnostih in aktivnostih.
Katalogu prilagamo prijavnico, ki jo mora vsak učenec vrniti razredniku najkasneje do
ponedeljka, 3. 10. 2022. V njej bo že sedaj izbral aktivnosti, katerih se želi udeležiti med
šolskim letom, zapisal interesne dejavnosti, v katere bo vključen v šoli in izven nje, izbral
tekmovanja, ki se jih bo udeležil, ter si postavil cilje za to šolsko leto.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci:
Marija Bednjanič
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AKTIVNOST: IGRAM SE MATEMATIKO – TEKMUJEM IZ LOGIKE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Janja Ledinek
STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: tedensko 1 šolsko uro
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci se bodo pripravljali na matematično-logična šolska
in državna tekmovanja (LOGIKA, LOGIČNA POŠAST) ter še poglobili znanje iz logike.
Nadgradili bodo osnovna znanja iz izjavne logike in lingvistike.
Razvili bodo veščine matematičnega komuniciranja in sodelovalnega učenja.

AKTIVNOST: RAZISKUJMO PRETEKLOST
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Leonida Babič
STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo poglobili znanje iz zgodovine. Spoznali bodo
različne metode zgodovinskega raziskovalnega dela. S pomočjo zgodovinskih virov in
literature bodo odkrivali preteklost domačega kraja ter pomen ohranjanja kulturne
dediščine. Vključili se bodo v različne zgodovinske projekte in sodelovali na srečanjih
mladih zgodovinarjev.

AKTIVNOST: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Zdenka Kostanjevec
STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: od septembra do aprila
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
-

priprava na tekmovanje
tekmovanje
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AKTIVNOST: KREATIVNO PISANJE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Zdenka Kostanjevec
STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Spoznavanje metod kreativnega pisanja:


razmišljujoče pisanje,



svobodno pisanje,



poročevalsko pisanje,



avtobiografsko pisanje,



možganska nevihta (angl. brainstorming),



miselni vzorci (slikovna predstava celostnega opisa stvari/primera) ...



Glavni ustvarjalni postopki:



vstavitev nove osebe v dani tekst in sprememba poteka zgodbe glede na njo,



spreminjanje besedila glede na naslovnika, ki je v vsakem primeru drugačen,
glede na drugačnega pripovedovalca, glede na drugačen časovni okvir, glede
na žanrski ali vrstni okvir,



dopisovanje nedokončanega teksta,



sestavljanje novega teksta iz danih elementov (osebe, razplet),

 parodiranje danega teksta ali sloga.
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AKTIVNOST: EKSKURZIJA V AVSTRIJO
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Breda Premzl
RAZRED: 6. do 9. r.
ČAS IZVEDBE: Oktober 2022
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Ekskurzija na Avstrijsko Koroško
Učenci obiščejo Minimundus v Celovcu. Spoznajo znamenitosti sveta in preizkusijo
notranji doživljajski svet (4D kino, vožnja z Mini Cooperjem, interaktivni globus,
vesoljska postaja …).
Nato si še ogledajo živalski vrt plazilcev Reptilienzoo Happ.

AKTIVNOST: PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Simona Kuhar
STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred
1. Šolsko tekmovanje za 8. in 9. razred bo 22. 11. 2022 ob 13.00; za šolsko raven
tema ni določena, na državnem tekmovanju je v 9. razredu knjižna predloga
(John Green: Turtles ALL the Way Down).
Izvedba priprave pri Rap Angleščina je super.
Trajanje dejavnosti : 3 do 5 ur pred šolskim tekmovanjem, ustrezno dlje ob uvrstitvi na
državno raven.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo seznanjeni s potekom in vsebino tekmovanja,
vadili bodo na primerih s prejšnjih tekmovanj, po potrebi priprava na regijsko ali
državno tekmovanje.
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AKTIVNOST:

OGLED

PREDSTAVE

OLIVER

TWIST

(CHARLES

DICKENS) V NARODNEM DOMU MARIBOR
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Simona Kuhar
STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred
ČAS IZVEDBE:14. 12. 2022 ob 9.00
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Ogledali si bomo predstavo v izvedbi American Drama
Group Europe v angleščini. Prej se bomo seznanili s knjigo ali si ogledali film.
Cena: 8 EUR (iz sklada) + avtobus

AKTIVNOST: AMERIŠKI VIKEND
Izvajalec oz, mentor: Društvo Več, Simona Kuhar
Starostna skupina: 2. do 9. razred
Čas izvedbe: marec/april 2023
Trajanje dejavnosti: petek popoldne 2 uri, sobota dopoldne 3 ure
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Društvo Več bo pripravilo zanimive, zabavne dejavnosti v
angleškem jeziku (igre, športne dejavnosti, glasbene dejavnosti, pogovore).

AKTIVNOST: HALLOWEEN
Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar
Starostna skupina: 6. razred
Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci, pred jesenskimi počitnicami – oktober
2022
Trajanje izvedbe: 2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Potekale bodo v angleškem jeziku, izdelali bomo izdelek
na temo Halloween (izrezali bomo buče), spoznavali navade, rime, pesmi.
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AKTIVNOST: KUHARSKA DELAVNICA (BAKING MUFFINS)
Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar
Starostna skupina: 6. razred
Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci – december 2022
Trajanje dejavnosti: 2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se
bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, spekli in se posladkali; govorili
bomo tudi o zdravem prehranjevanju.

AKTIVNOST:

KUHARSKA

DELAVNICA

(BAKING

AMERICAN

PANCAKES )
Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar
Starostna skupina: 7. razred
Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci - februar 2023
Trajanje dejavnosti: 2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se
bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, pretvarjali mere, spekli in se
posladkali; govorili bomo tudi o zdravem prehranjevanju.

AKTIVNOST: KUHARSKA DELAVNICA (BAKING SCONES )
Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar
Starostna skupina: 8. razred
Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci - marec 2023
Trajanje dejavnosti: 2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se
bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, spekli in se posladkali.
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AKTIVNOST: STRATEGIJE ZA BOLJŠE BRALNO/PISNO/SLUŠNO
RAZUMEVANJE PRI ANGLEŠKEM JEZIKU
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Simona Kuhar
STAROSTNA SKUPINA: 6. razred
ČAS IZVEDBE: po pouku, po dogovoru z učenci, marec-april
Trajanje dejavnosti: posamezna delavnica bo trajala po eno šolsko uro
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Skozi vaje se bomo učili strategije za boljše bralno/pisno/
slušno razumevanje pri TJA.

AKTIVNOST: PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ NARAVOSLOVJA:


Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni v šolskem letu 2022/2023



Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje



Tekmovanje iz znanja kemije za osnovno šolo za Preglovo priznanje



Mentorstvo pri raziskovalni nalogi MLADI RAZISKOVALCI Slovenije (ZOTKS)



Priprava učencev na tekmovanje Kresnička za 7. razrede (dMFA)

IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Gregor Zorman
RAZRED: 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b
ČAS IZVEDBE: skozi celotno šolsko leto oziroma vezano na termine razpisa tekmovanj
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci se pripravljajo na tekmovanja s poglabljanjem
znanja s področja biologije, kemije in naravoslovja. Urijo se v reševanju zahtevnih nalog
in spoznavajo naloge, ki so na šolskem, regijskem ali državnem tekmovanju.
Zainteresiranim nadarjenim bom ponudil možnost prijave raziskovalne naloge na
tekmovanje Mladi raziskovalci Slovenije. Učencem bodo ponujene različne teme, lahko
pa bodo temo in področje raziskovanja predlagali tudi sami. V primeru, da ne bo
interesa za prijavo raziskovalne naloge, se mentorstvo ne bo izvajalo.
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AKTIVNOST: PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Janja Vodošek
STAROSTNA SKUPINA: od 6. do 9. razreda
ČAS IZVEDBE: četrtek, 6. ura ali ponedeljek, 0. ura
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja matematike.
Razvijajo veščine samostojnega učenja, veščine načrtovanja in dela v skupini. Razvijajo
znanja in veščine za tekmovanja.
Učenci se bodo pripravljali na matematična tekmovanja (MATEMČEK, KENGURU) ter
poglabljali znanje matematike. Razvili bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega
učenja. Odkrivajo in razvijajo osebne interes in talente.

AKTIVNOST:

8.R. - MERJENJE IN REŠEVANJE TEKMOVALNIH

NALOG IN 9.R. – VZGON IN REŠEVANJE TEKMOVALNIH NALOG
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: ZLATKA GOJČIČ
STAROSTNA SKUPINA: 8. r. in 9. r.
ČAS IZVEDBE: 6. in 7. šolsko uro v petek, v mesecu oktobru in januarju
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
8.r.: Prijavljeni učenci bodo merili debelino žice s kljunastim merilom, računali
povprečno dolžino ter relativno in absolutno napako meritve – oktober.
Pred šolskim tekmovanjem pa bodo reševali naloge s šolskih tekmovanj – januar.
9.r.: Prijavljeni učenci bodo s poskusi ugotavljali, da je vzgon odvisen od gostote
kapljevine in neodvisen od gostote telesa – oktober.
Pred šolskim tekmovanjem pa bodo reševali naloge s šolskih tekmovanj - januar.
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AKTIVNOST: TAMBURICA
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: KLAVDIJA TOPOLINJAK
RAZRED: 3. do 9. RAZRED
ČAS IZVEDBE: 1 ura tedensko čez vse šolsko leto
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci spoznavajo osnove igranja na tamburico, se naučijo igranja po notah, spoznajo
note, durove in molove lestvice, se navajajo na nastopanje pred publiko, si razvijajo
samozavest in samostojnost, razvijajo hitrost in spretnost prstov (motorika).
Učenci se bodo pri urah tamburice naučili osnovnih glasbenih pojmov, zapisovanja in
branja notnih vrednosti ter višin, učili se bomo ritmiziranja. Urili bomo tudi melodični,
ritmični posluh ter tehniko petja in igranja. Učenci se bodo naučili igrati ljudske in
umetne pesmi. Kar se bomo naučili, bomo pokazali oz. predstavili na raznih nastopih
na krajevni in občinski ravni.

AKTIVNOST: PROGRAMIRANJE (RAP)
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Meta Krajnc
RAZRED: 7. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: vsak teden v času RaP-MIX, ob zadostnem interesu po predhodnem
dogovoru možna tudi izvedba strnjenih popoldanskih delavnic
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci bodo preko programiranja izbrane naprave (mikrokrmilnik, telefon/tablica,
računalnik)

razvijali

ustvarjalnost

in

inovativnost.

Razvijali

bodo

zmožnost

prepoznave in opisa problema ter sistematičnega načrtovanja korakov za uspešno
razrešitev le-tega. Spoznavali bodo osnovne programske koncepte in v izbranem
programskem

okolju

programirali

rešitve.

Glede

na

interes

bodo sprogramirali aplikacijo za tablico/telefon, upravljali mikrokrmilnik ali napisali
program za računalnik.
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AKTIVNOST: PRIPRAVA NA TEKMOVANJE BOBER
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Meta Krajnc
RAZRED: 3. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: po dogovoru od oktobra do novembra
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci se pripravljajo na tekmovanja v računalniškem razmišljanju Bober. Spoznavajo
tekmovalne naloge, ki so na šolskem ali državnem tekmovanju, in se urijo v reševanju
le-teh.

AKTIVNOST: GALERIJA (RAP)
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Tanja Šimek
RAZRED: 6. do 9. razred
ČAS IZVEDBE: 4. ura v ČETRTEK, RAP MIX
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Likovno ustvarjanje v skladu z interesi učenca.

AKTIVNOST:

TEKMOVANJA

-

CANKARJEVO,

MATEMČEK,

KRESNIČKA, LOGIKA
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Janja Snežič
RAZRED: 5. a, b
ČAS IZVEDBE: četrtek, 0. učna ura
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Priprava na šolska tekmovanja za Matemčka, Cankarjevo tekmovanje, Kresničko in
Logiko.
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AKTIVNOST: MATEMATIČNE DELAVNICE
IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Nataša Vodošek Korže
RAZRED: 5. b
ČAS IZVEDBE: med poukom in Rap odmorom – odprimo učilnice
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci bodo reševali naloge in igrali igre, s katerimi bodo širili in poglabljali že usvojena
znanja, tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike 5. razreda.
-

Spodbujanje logičnega mišljenja.

-

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti spretnega in zanesljivega računanja na pamet.

-

Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike.

-

Navduševanje učencev za matematiko.
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