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Ime in priimek učenca: _______________________________ 

 

Razred:___________ 

OSNOVNA ŠOLA VODICE 

Ob šoli 2, 1217 Vodice 

PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V ŠOLI 

ZA NADARJENE UČENCE 

V šolskem letu 2019/2020 
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1. Ime delavnice: MATEMATIČNI OREHI 

Izvajalka: Klavdija Cof Mlinšek 

Predvideno število ur delavnice: 10 ur 

Način izvajanja delavnice: v šoli, pred ali po pouku v času pred tekmovanjem iz matematike 

Kratek opis dejavnosti:  

Bistvo matematike ni v obrazcih, ampak v miselnih procesih, s katerimi jih dobimo. (V.P. Jermankov) 

Pri urah bomo reševali zahtevne matematične naloge in se tudi pripravljali na tekmovanje iz matematike.  

Pri zahtevnejših nalogah se bomo učili tudi dokazovanja in korektnega zapisovanja postopka reševanja.   

 

2. Ime delavnice: OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV 

Izvajalki: Alenka Remic 

Predvideno število ur delavnice: 4 ure 

Način izvajanja delavnice: v hiši eksperimentov, popoldanski čas 

Kratek opis dejavnosti:  Hiša eksperimentov si prizadeva spodbujati radovednost in ustvarjalnost s 

sposobnostjo kritičnega mišljenja preko odprte komunikacije, raziskovanja in odkrivanja. Proučevali bomo 

kemijske in fizikalne vsebine. 

 

3. Ime delavnice: OBISK ZOO LJUBLJANA - VODEN OGLED 

Izvajalka: Alenka Remic  

Predvideno število ur delavnice: 5 ur 

Način izvajanja delavnice: v ZOO Ljubljana, popoldanski čas 

Kratek opis dejavnosti: V ZOO Ljubljana nam bodo omogočili neposreden stik z nekaterimi manjšimi, 

udomačenimi, prostoživečimi živalmi, večje živali pa bomo vodeno opazovali v njihovih ogradah. Ob pomoči 

biološkega materiala (kože, perje, kosti, odlitki stopinj) nam bodo predstavili osnovne značilnosti posamezne 

živalske skupine. 

 

4. Ime delavnice: PREVAJANJE V ANGLEŠČINO 

Izvajalka: Irena Demšar 

Predvideno število ur: 2 uri / 14 dni 

Način izvajanja: v šoli (v računalniški učilnici), doma 

Kratek opis delavnice: 

Pri izbirnem predmetu Turizem, so v lanskem letu učenci zbrali in zapisali zgodbe o Vodiških kapljicah. S 

pomočjo aplikacije na pametnih telefonih jih lahko poslušate na posameznih postajališčih kolesarske poti po 

občini Vodice. Pripovedujejo o nekaterih znamenitostih in znanih osebnostih. 

V šolskem letu 2019/20 bomo zgodbe prevedli v angleščino, da jih bodo lahko razumeli tudi tujci. 

Pri urah prevajanja boste učenci spoznali delo prevajalca – spoznali boste, kako uporabljati spletne slovarje, 

kako prevajati zemljepisna imena,  kako iskati informacije v referenčnih besedilih, itn.  

Ko bodo zgodbe prevedene, jih boste tudi posneli. Dostopne bodo na You Tube z uporabo bralnika QR kode. 

 

5. Ime delavnice: TRST JE NAŠ (z vlakom v Trst) 

Izvajalka: Jana Čemas 

Predvideno število ur delavnice: 5 (do 10 ur) v šoli in 10 ur na terenu 

Način izvajanja delavnice: v šoli,  z vlakom v Trst 

Strošek: vozovnica (18 evrov) 

 

 

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE 

v šolskem letu 2019/2020 
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Kratek opis dejavnosti:  

Od kod izvira misel Trst je naš? Za kaj se je zavzemala organizacija TIGR in kakšen je bil njen pomen za 

Slovence? Kdo je Lepa Vida iz ljudske in Prešernove balade? Zakaj je gorel Narodni dom v Trstu? Kdo je Boris 

Pahor? Na vsa ta vprašanja bomo iskali odgovore v različnih virih in z dejavnostmi, ki bodo potekale v šoli. Nato 

se bomo v mesecu maju (sobota) tja odpeljali z vlakom. Ogledali si bomo Narodni dom, iskali košček obale, kjer 

je lepa Vida pleničke prala in se ozirala po morju ter sanjala o boljšem življenju, morda se bomo srečali z 

najstarejšim slovenskim pisateljem Borisom Pahorjem. Odpravili se bomo na Ponte Rosso – prostor 

nakupovanja za mnoge Slovence, kjer se je dalo kupiti dobre kavbojke in kavo, ko še ni bilo BTC-ja, City parka in 

drugih nakupovalnih središč. 

 

6. Ime delavnice: UJEMI SVOJ RITEM 

Izvajalca: Anita Robar in Miha Kimovec 

Predvideno število ur: 6 ur 

Termin:  po dogovoru, dejavnost je brezplačna. 

Način izvajanja dejavnosti: kolesarjenje, pohod in vadba na ''trim'' postajah v Vodicah in okolici 

Kratek opis dejavnosti: S kolesom se bomo po stranskih poteh odpravili proti Mengšu. Po nekaj kilometrih 

kolesarjenja se bomo po zložni trim stezi povzpeli na Mengeško kočo. Z učenci bomo obnovili osnove varnega 

kolesarjenja. V času dejavnosti (v mirovanju in gibanju) bomo spremljali srčni utrip in se pogovarjali o odvisnosti 

srčnega utripa od intenzivnosti in telesne pripravljenosti. 

 

7. Ime delavnice: GEOGRAFSKI RAZISKOVALNI TABOR 

Izvajalka: Andreja Bečan 

Termin: po dogovoru, vikend. 

Ko zacveti velikonočnica-evropsko čudo, se bomo z učenci še iz treh drugih osnovnih šol odpravili na geografski 

raziskovalni tabor, kjer bomo spoznavali geografijo na terenu, v naravi. Zaenkrat je tabor zakrit še v skrivnostno 

tančico, ki jo boste morali odgrniti vi. Namignem vam lahko le, da je cena vozovnice za vlak do tam, kjer cveti 

velikonočnica in se bo dogajal tabor, 5,39 EUR. Vlak odpelje iz Ljubljane. Prespali bomo v podružnični osnovni 

šoli, katera pa je, boste s pomočjo namigov odkrili, ko bo čas za to.  

Pogoj za udeležbo na taboru je sodelovanje na tekmovanju iz znanja geografije, s tem pokažeš, da te 

geografske zagonetke zares zanimajo, razvozlati pa bo potrebno tudi kam v resnici gremo.  

Termin: 

- ko zacveti velikonočnica (petek popoldan in sobota v mesecu marcu) 

Stroški tabora: 

- prevoz z LPP do Ljubljane, povratna vozovnica za vlak 10,78 EUR 

- stroški prehrane  

 

8. Ime delavnice: PODOBE DUNAJA NA OBLAČILIH IN MODNIH DODATKIH 

Izvajalka: Joži Nastran Brank 

Predvideno število ur :10 ur ogled Dunaja, 20 ur delavnice v šoli 

Čas izvajanja: 9.11. 2019 ogled mesta Dunaj, delavnice v šoli po dogovoru 
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Kratek opis dejavnosti: Dunaj je prečudovito glavno mesto Avstrije in priljubljen turistični kraj z bogato kulturo 

in arhitekturo. Ker so na Dunaju poseben pečat pustili tudi znani Slovenci, bomo v mestu raziskovali in iskali 

najzanimivejše umetniške učinke, ki bi jih lahko upodobili na oblačilih in modnih dodatkih. Nekatere bo 

privlačila bogata dunajska arhitektura in prečudoviti vrtovi, druge bodo zanimale znamenite osebnosti in tretji 

boste opazovali le mimoidoče. Našli se boste tudi takšni, ki vas bo navdušila dunajska kulinarika. Za vsak okus 

se bo našlo nekaj, kar boste lahko fotografirali in nato na delavnicah v šoli pripravili in prenesli  na oblačila ali 

modne dodatke. Ogled Dunaja ni pogoj za obisk delavnic. 

Okvirna cena izleta: prevoz 25€ + vstopnine (natančnejša navodila izleta dobite naknadno) 

 

9. Ime delavnice: POSKUSI V KEMIJI 

Izvajalka: Alenka Remic  

Predvideno število ur delavnice: 8 ur 

Način izvajanja delavnice: učilnica za kemijo 

Kratek opis dejavnosti:  

Izvedli bomo nekaj zanimivih kemijskih poskusov. 

10. Ime delavnice: 3D SLIKE Z RAZLIČNIMI MATERIALI 

Izvajalka: Joži Nastran Brank 

Predvideno število ur :15 ur (po dogovoru) 

Čas izvajanja: med šolskim letom (delavnice bodo v šoli potekale v večurnih sklopih ali 1 ura tedensko) 

           

Kratek opis dejavnosti: V kolikor radi ustvarjate in vas privlačijo živo pisane slike, potem se nam pridružite na 

delavnicah, kjer bomo ustvarjali 3D slike na osnovi kolažne tehnike. Iskali bomo najrazličnejše materiale v 

številnih barvnih odtenkih, ki bodo primerni za oblikovanje vaše ideje. 3D sliko boste lahko ustvarili z 

barvanjem, risanjem, lepljenjem, pregibanjem, striženjem in mnogimi drugimi idejami, ki si jih boste zamislili. 

Ker gre v dvoje vedno lažje, boste lahko ustvarjali tudi s prijatelji. 

 

11. Ime delavnice: ČAS ZA JEZIK 

Izvajalka: Bojana Peterka 

Predvideno število ur: 8 ur 

Način izvajanja: v šoli in doma 

Kratek opis delavnice: 

V mnogih uradnih dopisih in tudi v množičnih občilih oz. vsepovsod, kamor se ozremo, naletimo na 

jezikovne napake, ki so tako vsakodnevne, da so postale že kar »pravopisno pravilne«. Ker se jezik 

nenehno spreminja, so tako mnogi v dilemi, kaj je sploh prav. Pri urah čas za jezik se bomo posvetili 

tipičnim napakam, ki jih lahko zasledimo v javnosti, kot tudi napakam v uradnih dopisih, saj velja, da ste 

lahko na svojem področju še tak strokovnjak, a če vaš dopis, ki ga pošiljate partnerjem, vsebuje osnovne 

slovnične napake, se boste nedvomno pokazali tudi v luči, v kateri se najverjetneje niste želeli. Aktivna 

udeležba je obvezna, a brez strahu, kajti treba se bo le ozreti naokrog in odgovori bodo na dlani. 

 

12. Ime delavnice: SLOVENCI IN DUNAJ – Dunaj, evropska turistična metropola (6.-9. razred) 

Izvajalka: Andreja Bečan 

Predvideno število ur: 5 srečanj na šoli po 2 šolski uri, predstavitev na dan novoletnega koncerta. 

Način izvajanja: dejavnosti v šoli in izlet. 



5 
 

Termin obiska Dunaja: sobota, 9. 11. 2019, cena okoli 50 evrov (vključena cena prevoza in vstopnin). 

Kratek opis delavnice: 

Dunaj je eno izmed najrazvitejših turističnih mest v Evropi. V šoli bomo 

raziskovali pogoje za razvoj turistične metropole. Dunaj bomo preučili, 

zbrali znamenitosti, dejavnosti,  načrtovali pot turističnega ogleda, zbrali 

cene za morebitne vstopnine. Pri tem bomo pozorni, da bodo v turistično 

pot vključene sledi Slovencev, ki so na Dunaju delovali. 

Vsak učenec se bo z delom poti preizkusil v vlogi turističnega vodnika. 

Turistično pot bomo predstavili v šoli na novoletnem koncertu. Mogoče jo 

bo preizkusiti tudi na Dunaju vendar obisk Dunaja ni pogoj za sodelovanje 

na delavnici. 

 

13. Ime delavnice: RAZISKOVALNE NALOGE (6.-9. razred) 

Izvajalka: Andreja Bečan 

Predvideno število ur: Po dogovoru. 

Način izvajanja: srečanja z mentorjem-učiteljem 1x tedensko, območno tekmovanje v mesecu marcu, državno 

tekmovanje (v kolikor se uvrstiš) v mesecu maju.  

Kratek opis delavnice: 

Tudi v letošnjem šolskem letu je razpisana možnost za 

izdelavo raziskovalne naloge. Pri geografiji bomo tokrat 

raziskovali na področju dveh tem. Prva je Phliški bajer-Koseški 

bajer, druga pa Vodnjaki in podnebne spremembe v občini 

Vodice. Obe nalogi bosta namenjeni izdelavi nove turistične 

vodne poti v občini Vodice in sta nadgradnja raziskovanj, ki so 

jih učenci že naredili v preteklih letih. Za izdelavo raziskovalne 

naloge so potrebne naslednje lastnosti: samoiniciativnost, vztrajnost, zanimanje, rednost pri delu. Mentor-

učitelj te skozi raziskovanje vodi. Raziskovalno nalogo lahko delajo skupaj največ 3 učenci. 
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H KATERIM DEJAVNOSTIM IZ PONUDBE ZA NADARJENE UČENCE SE ŽELIŠ VKLJUČITI LETOS (oz. SI LETOS ŽE 
VKLJUČEN)? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

KATERIH TEKMOVANJ IZ ZNANJA SE NAMERAVAŠ UDELEŽITI V TEM ŠOLSKEM LETU? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

V KATERE ŠOLSKE DEJAVNOSTI SI VKLJUČEN LETOS? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

KATERE DEJAVNOSTI OBISKUJEŠ IZVEN ŠOLE? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

IMAŠ KAKŠNE ŽELJE, PRIPOMBE, MNENJA,  

 KI BI JIH ŽELEL/A ZAPISATI V OBLAČEK NA DESNI? 
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MOJI CILJI V TEM ŠOLSKEM LETU: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  

 

 

ŠOLSKO ZNANJE: 

TEKMOVANJA: 

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI: 

ZDRAVO ŽIVLJENJE: 

 



8 
 

Predvidena tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 

Matematični kenguru 

Tekmovanje za Preglovo priznanje (KEM) 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Tekmovanje za Stefanovo priznanje (FIZ) 

Tekmovanje za Proteusovo priznanje (BIO) 

Tekmovanje za Dominkovo priznanje (astronomija) 

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Tekmovanje iz logike 

Tekmovanje logična pošast 

Tekmovanje iz sladkorne bolezni  

Mednarodno tekmovanje Genius Logicus 

Tekmovanje iz angleškega jezika 

Tekmovanje iz nemškega jezika 

Tekmovanje iz geografije 

Tekmovanje iz zgodovine 

Tekmovanje iz znanja računalništva 

Športna tekmovanja 

Likovna tekmovanja 

Bralna značka 

Prva pomoč 

EKO bralna značka 

Konstruktorstvo: lego DACTA (2.-6.r) 

Robotika 

Vesela šola 

Srečanje mladih tehnikov 

Turizmu pomaga lastna glava 

Orientacijski tek 

Na področju LUM, SLJ, TJA, NEM se mentorji prijavljajo tudi na razpisane natečaje. 

Poleg tu ponujenih dejavnosti je na voljo še pestra ponudba šolskih interesnih dejavnosti z različnih 

področij (umetniškega, naravoslovnega, družboslovnega, športnega in drugih), h katerim se lahko 

vpišeš. 

Pri predmetnih učiteljih se lahko v okviru dodatnega pouka pripravljaš na posamezna tekmovanja iz 

znanja. (Glej zgornji seznam tekmovanj). 

Dodatne informacije dobiš pri učiteljih – mentorjih, pri razredniku ali pri koordinatorici za delo z 

nadarjenimi učenci – socialni pedagoginji Mariji Trnovec. 

GOVORILNE URE:  ponedeljek,4. ura (11.20-12.05), elektronski naslov: 

marijatrnovec@gmail.com 
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Ali želiš, da ti učitelji poleg ostalih dejavnosti prilagajajo tudi pouk?  DA / NE 

  

Če si zgoraj obkrožil/a DA. Pri katerih predmetih želiš, da ti učitelji prilagajajo pouk? 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

  

  

V primeru, da je Vaš  otrok izbral prilagoditve pri posameznih predmetih  v soglasju obkrožite 

soglašam. 

V primeru, da Vaš otrok ni izbral prilagoditev pri posameznih predmetih pa v soglasju 

obkrožite ne soglašam. 

  

SOGLASJE STARŠEV 
  

Podpisani/a ______________________(mama/oče), stanujoča 

v___________________________________________________, 

 

SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM, 

 

da se za mojega otroka _________________________________, 

 

roj. _____________  izdela, izvaja in evalvira individualiziran program. 

 

Starši in učenec/ka smo imeli možnost sodelovati pri oblikovanju individualiziranega 

programa. 

 

 

Vodice, _______________                   Podpis staršev: ___________________ 

 


