
GLEDALIŠKI KROŽEK 

kdo: učenci 4. in 5. razreda ter učenci od 6. do 9. razreda 

kaj: 
gledališka ustvarjalnost, priprava gledališke predstave, 
dramatizacija, deklamacija… 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorice: Draga Jeretina Anžin (4. in 5. razred) 

Tatjana Holy Kovačič, Barbara Zibelnik (6. – 9. razred) 

 
E-TWINNING, COMENIUS PROJEKTI 

kdo:  učenci zadnje triade 

kaj: 
mednarodno sodelovanje, spoznavanje drugih kultur, komunikacija z učenci iz drugih 
držav preko interneta, mednarodne izmenjave… 

kdaj: po dogovoru z učitelji 

mentorji: Tjaša Grobin, Marko Drobne in drugi učitelji 

 
USTVARJAMO V ANGLEŠČINI 

kdo: učenci 4. razreda 

kaj: poudarek na različnih načinih  sprejemanja jezika, ne da bi bilo učencem potrebno že na 
začetku učenja veliko samostojno govoriti in pisati 

kdaj: petek, 5. šolska ura 

mentorica: Štefka Ramovš  

 
ŠPORT 

kdo: učenci razredne in predmetne stopnje 

kaj: dodatne aktivnosti pri pouku športne 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 

 
 
 
 
 
Predstavljene dejavnosti so namenjene predvsem nadarjenim učencem, seveda 
pa se lahko vanje vključijo tudi drugi učenci.  
 
Poleg tu ponujenih dejavnosti je na voljo še pestra ponudba šolskih interesnih 
dejavnosti z različnih področij (umetniškega, naravoslovnega, družboslovnega, 
športnega in drugih), h katerim si se lahko vpisal-a že ob začetku šolskega leta. 
 
Pri predmetnih učiteljih se lahko v okviru dodatnega pouka pripravljaš tudi na 
posamezna tekmovanja iz znanja – seznam in datume tekmovanj najdeš na 
priloženem listu. 
 
 

 
 
OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13, Domžale 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V ŠOLI 

ZA NADARJENE UČENCE 

 

 
 

v šolskem letu 2009/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



NOVINARSKI KROŽEK, UREJANJE ŠOLSKEGA GLASILA 
kdo: učenci od 6. do 9. razreda 

kaj: 
ustvarjanje neumetnostnih in umetnostnih besedil, pripravljanje, zbiranje in urejanje 
gradiva (literarno, likovno, fotografsko…) za šolsko glasilo 

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorica: Tatjana Holy Kovačič 
 

MLADI RAZISKOVALCI (GIBANJE ZNANOST MLADINI) 

kdo: učenci tretje triade 

kaj: raziskovanje s področij etnologije, zgodovine, slovenščine, sociologije, psihologije, fizike, 
matematike, ekologije in naravoslovja – izdelava delovnega načrta, prebiranje literature, 
terensko delo, pridobivanje in obdelava podatkov, priprava predstavitve… 

kdaj: po dogovoru z mentorjem - do predstavitev raziskovalnih nalog 

mentorji: Vilma Vrtačnik Merčun in drugi predmetni učitelji 
 

ANGLEŠČINA  DRUGAČE                                                      

kdo: učenci tretje triade 

kaj: branje angleških knjig in pogovor o njih, priprava tradicionalnega angleškega zajtrka, 
sodelovanje na natečajih, razpisih kreativnega pisanja v angleškem jeziku ipd. 

* posamezne dejavnosti so namenjene različnim starostnim skupinam 

kdaj: po dogovoru z učiteljico 

mentorica: Darinka Šmit Bahčič 
 

KALIGRAFIJA 

kdo: učenci 5. in 6. razreda  

kaj: učenje lepopisja – kaligrafije 

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

kdaj: enkrat tedensko po eno šolsko uro 

mentorica: Joža Tomelj 
 

RAZISKOVALČEK  

kdo: učenci 4. razreda 

kaj: raziskovalno delo na področju naravoslovja – načrtovanje, izvajanje, preverjanje in 
vrednotenje lastnega raziskovalnega dela, 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  

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 4. in 5. razreda 

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 

DA BOM ZNAL VEČ 

kdo: učenci od 6. do 9. razreda 

kaj: raziskovalne naloge s področja naravoslovja, sodelovanje na Proteusovem  
tekmovanju (8. in 9. razred), popoldanske ali sobotne delavnice 

kdaj: po dogovoru z učiteljico 

mentorica: Danica Volčini  
 

ZGODOVINSKI KROŽEK, RAZISKOVANJE LOKALNE ZGODOVINE 

kdo: učenci od 6. 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 
 

KIPARSKE IN LIKOVNE DELAVNICE 

kdo: učenci od 5. razreda 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 

 

JAVNO NASTOPANJE, FILM, PISANJE 

kdo: učenci 7., 8. in 9. razredov  

kaj: delavnica o javnem nastopanju; filmska delavnica; pisanje za natečaje  

kdaj: po dogovoru 

mentorica: Irena Lapanje 
 

DEBATNI KLUB 

kdo: učenci od 7. do 9. razreda 

kaj: priprava na debatne turnirje, udeležba na debatnih tekmovanjih 

kdaj: enkrat tedensko, priprave pred tekmovanji 

mentorja: Irena Lapanje, Marko Štempihar 
 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

kdo: učenci od 6. do 8. razreda 

kaj: usposabljanje za vrstniške mediatorje - posrednike pri reševanju konfliktov med vrstniki; 
razvijanje komunikacijskih veščin, spoznavanje načinov, kako pomagati vrstnikom, da na 
miren način rešijo medsebojne konflikte 

kdaj: po dogovoru (tudi popoldanske delavnice)  

mentorica: Irena Jeretina 
 

BRALNA DELAVNICA 

kdo: učenci 5., 6. in 7. razreda 

kaj: skupinski pogovori ob prebrani literaturi ter poustvarjanje lastnih doživetij ob branju, 
odpiranje tem, ki tarejo mlade in tabu tem, izmenjava izkušenj, razvijanje empatije in 
skupinske povezanosti 

kdaj: četrtek, 6. šolska ura 

mentorici: Sabina Burkeljca, Tatjana Holy Kovačič 

 



Predvidena tekmovanja v šolskem letu 2009/2010 
Za dodatne informacije o tekmovanju se pozanimaj pri učitelju – koordinatorju. 
 

tekmovanje razred 
predvideni 
datum koordinator 

priprave na 
tekmovanje 

Vegovo priznanje - 
Matematični kenguru 

1. – 9.  
(Š) 18. 3. 10 
(R) 31. 3. 10 
(D) 17. 4. 10 

Darja Žankar, 
učitelji MAT 

dodatni pouk 

tekmovanje za Preglovo 
priznanje (KEM) 

8. in 9.  (Š) 25. 1. 10 
(D) 13. 3. 10 

Mateja Vidmar dodatni pouk 

tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje 

2.-7. (Š) 
8. in 9.  

(Š) 8. 12. 09 
(R) 2. 2. 10 
(D) 20. 3. 10 

Tatjana Holy 
Kovačič dodatni pouk 

tekmovanje Stefanovo 
priznanje (FIZ) 

8. in 9.  
(Š) 3. 3. 10 
(R) 26. 3. 10 
(D) 10. 4. 10 

Dušan Smole, 
Darja Žankar 

dodatni pouk 

tekmovanje za  
Proteusovo priz. (BIO) 8. in 9.  

(Š) 22. 10. 09 
(D) 4. 12. 09 Danica Volčini dodatni pouk 

logika in razvedrilna 
matematika 6. - 9.  (Š) 8. 1. 10 

(D) 30. 1. 10 Vilma Grilj interesna dejavnost 

tekmovanje iz angleškega 
jezika 

8.  (Š) 16. 10. 09 
(D) 20. 11. 09 

Darinka Šmit 
Bahčič 

dodatni pouk 

tekmovanje iz angleškega 
jezika 9.  

(Š) 26. 11. 09 
(R) 28. 1. 10 
(D) 10.3. 10 

Darinka Šmit 
Bahčič dodatni pouk 

tekmovanje iz nemškega 
jezika 

9.  (Š) 27. 11. 09 
(D) 29. 1. 10 

Miran Mesesnel izvenšolski jezikovni 
tečaji 

tekmovanje iz geografije 7. – 9.  
(Š) 20. 1. 10 
(R) 12. 3. 10 
(D) 21. 4. 10 

Marko Drobne priprave 1x tedensko 
+ strnjeno 

angleška bralna značka 
(EPI) 4. – 9.  marec 2010 

Štefka Ramovš (4.), 
Alenka Pavlin (5.-9.) pri pouku 

nemška bralna značka 7. – 9.  februar 2010 Miran Mesesnel pri pouku 

knjižni molj – angleška 
bralna značka 5. – 9.  marec 2010 Darinka Šmit 

Bahčič 
po dogovoru z 
mentorico 

Bistroum 4. – 6.  maj 2010 Sonja Koželj 
Juhant dodatni pouk 

Turizmu pomaga lastna 
glava 5. – 9. marec, april 

2010 

Ana Medved, 
Draga Jeretina 
Anžin 

turistični krožek 

Tekmovanje mladih 
tehnikov 
(ARG – lov na lisico) 

5. – 9.  
(Š) maj 09 
(P) maj 09 
(D) junij 09 

Darja Žankar po dogovoru z 
mentorico 

Mladi raziskovalci v 
Gibanju znanost mladini 6. – 9.  (R) april 2010 

(D) 21. 5. 10 
Vilma V. Merčun, 
Sonja K. Juhant 

šolski Unesco klub, 
dodatni pouk 

Male sive celice  7.   oktober 2009 Tjaša Grobin interesna dejavnost 

športna tekmovanja vsi vse leto Marjan Tancik  

 

(Š) – šolsko tekmovanje, (R) – regijsko tekmovanje (D) – državno tekmovanje 
 

 

IME IN PRIIMEK: _______________________________ RAZRED: _________ 

 

 
Katera področja te najbolj veselijo? 
 

a) matematika, logika 
b) fizika, astronomija 
c) računalništvo 
d) kemija in raziskovanje 
e) biologija, naravoslovje 
f) umetnost (glasba, slikanje, ples…) 
g) družboslovje (zgodovina, geografija, etika…) 
h) šport 
i) slovenščina – pisanje spisov, pesmi 
j) tuji jeziki: _________________________________________ 
k) spoznavanje samega sebe in drugih, medsebojni odnosi 
l) drugo: _____________________________________________ 

 
 
Napiši tri šolske predmete, ki jih imaš najraje. Zakaj prav te? 
    

 

 
 
Kaj bi spremenil/a pri pouku, če bi imel/a to možnost? 
 

 

 
 
 

Odgovori na spodnja vprašanja in v tabelice na drugi strani  vpiši 
dejavnosti iz ponudbe za nadarjene učence, ki bi se jih rad-a oziroma 
se jih že udeležuješ. Zapiši tudi, katere interesne dejavnosti obiskuješ in 
katerih tekmovanj se nameravaš letos udeležiti. List odreži in ga čim 
prej oddaj svoji razredničarki ali šolski psihologinji Ireni Jeretina, da se 
povežeta z mentorji in izbrane aktivnosti vpišeta v tvoj program dela! 

VPRAŠALNIK O INTERESIH, POTREBAH, ŽELJAH NADARJENEGA UČENCA 



H katerim dejavnostim iz ponudbe za nadarjene učence se želiš vključiti (oz. 
si že vključen-a vanje)? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 
 

Katerih tekmovanj iz znanja se nameravaš udeležiti v tem šolskem letu? 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 

V katere šolske interesne dejavnosti si vključen-a letos? 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 

Katere dejavnosti obiskuješ izven šole? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Imaš še kakšne želje, pripombe, mnenja, ki bi jih želel/a zapisati? 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

MOJI CILJI V TEM ŠOLSKEM LETU: 
 

To stran shrani zase… 

ŠOLSKO ZNANJE 

TEKMOVANJA 
 

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

DRUGO 

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
 


