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PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V ŠOLI 

ZA NADARJENE UČENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v šolskem letu 2007/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatne informacije dobiš pri učiteljih – mentorjih, pri svoji razredničarki ali pri 
koordinatorici za delo z nadarjenimi učenci – šolski psihologinji Ireni Jeretina. 

 
 

 

KALIGRAFIJA 

kdo: učenci 5. razreda devetletke 

kaj: učenje lepopisja – kaligrafije 

pisanje besed, povedi in kratkih besedil v pisavi »Italika«; izdelava napisa s pregovorom 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorica: Joža Tomelj 
 

RAZISKOVALČEK  

kdo: učenci 5. razreda devetletke 

kaj: raziskovalno delo na področju naravoslovja – načrtovanje, izvajanje,  

preverjanje in vrednotenje lastnega raziskovalnega dela 

sodelovanje na PIL-ovem raziskovalnem natečaju 

raziskovalni izlet, delo na terenu 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro + 2 sobotni delavnici 

mentorica: Sonja Koželj Juhant 
 

RAZISKUJEM IN PREIZKUŠAM 

kdo: učenci 4. razreda devetletke 

kaj: raziskovalno delo na področju naravoslovja - opazovanje, urejanje, raziskovanje, 
preizkušanje, zbiranje podatkov, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje… 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro + 2 sobotni delavnici 

mentorica: Draga Jeretina Anžin 
 

KVIZI IN UGANKE 

kdo: učenci 5. razreda devetletke 

kaj: reševanje in sestavljanje različnih kvizov, križank, rebusov, ugank; tekmovanje v kvizih in 
ugankah 

kdaj: na 14 dni po eno šolsko uro  
mentorica: Marija Hafner 

 

DOMIŠLJIJA JE POVSOD DOMA 

kdo: učenci 5. razreda devetletke 

kaj: spoznavanje in pisanje domišljijskih spisov, nadaljevanje zgodb, sestavljanje šaljivih 
zgodb, pesmic, izštevank… 

kdaj: na 14 dni po eno šolsko uro 

mentorica: Marija Hafner 
 

DA BOM ZNAL VEČ 

kdo: učenci od 5. razreda osemletke do 9. razreda 

kaj: raziskovalne naloge s področja naravoslovja, sodelovanje na Proteusovem  
tekmovanju (8. in 9. razred), obisk delavnic v Arboretumu Volčji Potok 

kdaj: po dogovoru z učiteljico, sobotne delavnice v Arboretumu 

mentorica: Danica Volčini  
 

ZGODOVINSKI KROŽEK 

kdo: učenci od 5. do 9. razreda 

kaj: razširjanje in poglabljanje znanja o posameznih zanimivih temah, delo v manjših skupinah 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorica: Ida Fidler 

P
D

F
 C

reated w
ith deskP

D
F

 P
D

F
 W

riter - T
rial :: http://w

w
w

.docudesk.com

http://www.docudesk.com


LIKOVNE DELAVNICE 

kdo: učenci od 5. razreda osemletke do 9. razreda 

kaj: 
likovno ustvarjanje, analiza lastnih del, spoznavanje likovne teorije, 
spoznavanje umetnostne zgodovine in sodobne umetnosti 

obisk likovnih kolonij in ex-temporov, obiski razstav 

kdaj: popoldanske ali sobotne delavnice  
mentorica: Katarina Škofic 

 

GLASBA 

kdo: 
učenci, ki želijo izpopolniti svoje glasbeno teoretično znanje in razvijati svojo glasbeno 
ustvarjalnost 

kaj: 
poglobljeno spoznavanje glasbene teorije 

ustvarjanje lastne pesmi, instrumentalne glasbe, spremljave pesmi ali umetniško 
poustvarjanje pesmi ali skladbe 

kdaj: po dogovoru z učiteljico 

mentorica: Marija Pepelnak Arnerić 
 
 

GLEDALIŠKI KROŽEK 

kdo: učenci od 5. do 9. razreda 

kaj: 
gledališka ustvarjalnost, priprava gledališke predstave 

dramatizacija, deklamacija… 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorica: Tatjana Holy Kovačič 
 

DRUGAČNA MATEMATIKA 

kdo: učenci tretje triade 

kaj: 
miselne igre, nenavadna aritmetika, drugačna geometrija, obdelava podatkov, uporaba 
matematike pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja,  
uporaba praktičnih virov, logično mišljenje… 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro  
mentorica: Vilma Grilj 

 

RAZISKOVALNE NALOGE 

kdo: učenci tretje triade 

kaj: raziskovanje s področja etnologije, zgodovine, slovenščine, fizike, naravoslovja – izdelava 
delovnega načrta, terensko delo, pridobivanje in obdelava podatkov, priprava 
predstavitve… 

kdaj: po dogovoru z mentorjem - do predstavitve raziskovalne naloge 

mentorji: Vilma Vrtačnik Merčun, Sabina Burkeljca in predmetni učitelji 
 

KAKO RAZISKOVATI IN IZDELATI DOBRO SEMINARSKO NALOGO 

kdo: učenci, ki bodo pripravljali raziskovalno nalogo 

kaj: spoznavanje zakonitosti izdelave seminarske naloge, iskanje razisk. vprašanja, izdelava 
načrta raziskovanja, iskanje virov na internetu, citiranje literature, priprava dobre 
predstavitve, analiza in vrednotenje lastnega dela 

kdaj: popoldanske ali sobotne delavnice 

mentor: Dušan Smole, Sabina Burkeljca 
 
 

ANGLEŠKI BRALNI KLUB 

kdo: 5. razred devetletke in 5. razred osemletke 

kaj: branje angleških knjig, predstavitev knjige in pogovor o knjigi v manjši skupini na 
mesečnih srečanjih 

kdaj: enkrat mesečno po eno šolsko uro 

mentorica: Darinka Šmit Bahčič 
 
 

ANGLEŠČINA ŠE DRUGAČE 

kdo: učenci tretje triade 

kaj: obisk Oxford centra in jezikovnih oddelkov na Filozofski fakulteti; obisk predstave v 
angleškem jeziku (9. razred) 

priprava tradicionalnega angleškega zajtrka (7. in 8. razred) 

sodelovanje na natečajih, razpisih (8. in 9. razred)  
kdaj: popoldanske dejavnosti, po dogovoru z učiteljico 

mentorica: Darinka Šmit Bahčič 
 

DELAVNICE O JAVNEM NASTOPANJU, FILMU, KREATIVNEM PISANJU 

kdo: učenci 8. in 9. razredov 

kaj: delavnica o javnem nastopanju; filmska delavnica; delavnica kreativnega pisanja 

kdaj: popoldanske ali sobotne delavnice, vsaka traja 5 šolskih ur 

mentorica: Irena Lapanje 
 

OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA 

kdo: učenci razredne in predmetne stopnje ter njihovi starši 

kaj: spoznavanje in opazovanje ozvezdij, orientiranje s pomočjo zvezd, spoznavanje osnovnih 
principov delovanja teleskopa, uporaba teleskopa  
pri opazovanju nočnega neba… 

kdaj: 2 šolski uri v zimskem večernem času 

mentor: Martin Mah 
 
 

PROSTOVOLJSTVO 

kdo: učenci od 5. razreda devetletke do 9. razreda 

kaj: spoznavanje in izvajanje prostovoljnega dela, pogovori v skupini, delitev izkušenj z 
drugimi, spoznavanje sebe in drugih 

kdaj: po dogovoru z mentorico, skupna srečanja na 14 dni po eno šolsko uro 

mentorica: Irena Jeretina 
 

ŠPORT 

kdo: učenci razredne in predmetne stopnje 

kaj: dodatne aktivnosti pri pouku šp. vzgoje, sodelovanje na tekmovanjih, asistenti pri 
merjenju za športnovzgojni karton, vadba v počitniškem času,  
usmerjanje v klube… 

kdaj: po dogovoru z učitelji  
mentorji: učitelji športne vzgoje 
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