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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 2018/2019 
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1.  OD IDEJE DO IZVEDBE - modna pista 

Število ur: 35 (1 ura/tedensko oz. več ur strnjeno) 

Način izvajanja:  V dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Joži Nastran Brank 

V šolskem letu 2018/19 bodo učenci na delavnicah Od ideje do izvedbe imeli možnost spoznati modno pisto.  

Učenci se bodo sprva spoznali z risanjem modne figure. Nato bomo nadaljevali z načrtovanjem lastne modne 

kolekcije. En izdelek iz te kolekcije bo vsak učenec tudi kreiral in zašil. Kolekcije in izdelki bodo predstavljeni na 

razstavi in prireditvi. 

2. OD IDEJE DO IZVEDBE-  sodobna arhitektura 

Število ur: 35 (1 ura/tedensko oz. več ur strnjeno) 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Joži Nastran Brank 

 V šolskem letu 2018/19 bodo učenci na delavnicah Od ideje do izvedbe imeli možnost oblikovati svojo sodobno 

arhitekturno stavbo (stanovanjsko hišo, šolo, stolpnico, cerkev, gledališče, športno igrišče,..). Učenci se bodo 

sprva spoprijeli z načrtovanjem. Nato bomo nadaljevali z izbiro materiala, s katero bo maketa izdelana. Izdelana 

maketa bo predstavljena na razstavi v šoli, sodelovali pa bomo tudi na tehničnem tekmovanju Zveze za 

tehnično kulturo. 

 

3. MATEMATIČNI OREHI 

Število ur: 15 

Način izvajanja: Pred ali po pouku. 

Izvajalka: Klavdija Cof Mlinšek 

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. 

 

4.  ŠPORTNI VIKEND NA POKLJUKI 

Način izvajanja: 21.12.2018 – 23.12. 2018 na RUDNEM POLJU NA POKLJUKI (hotel Center), v sodelovanju z OŠ 

Šenčur 

Izvajalka: Joži Nastran Brank 

Okvirna cena: med 90€ in 100€/učenca (odvisno od števila prijavljenih) 

Na Pokljuki bodo učenci ob športnih aktivnostih spoznali lepote narave, se naužili svežega zraka in se povezali z 

okoljem Triglavskega narodnega parka. Poleg osnovnega tečaja teka na smučeh, se bodo otroci spoznali z 

biatlonom in streljanjem in preživetjem v naravi ob zimskih razmerah. Druženje z učenci OŠ Šenčur bomo 

popestrili z umetniško in tematsko delavnico obarvano s sladkimi dobrotami, ki jih bodo otroci pripravili sami. 

Namestili se bomo v hotelu Center, v dvo ali več posteljnih sobah. V ponudbo je vključena namestitev s polnim 

penzionom in dodatnim kosilom zadnji dan, dopoldansko in popoldansko malico, uporabo zunanjih in notranjih 

športnih prostorov, predstavitev biatlona in preživetja v snežnih razmerah. 

5. DELAVNICA  IZDELAVE MILA IZ MAŠČOB 

Število ur: 4 

Način izvajanja: Pred ali po pouku, po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Alenka Remic 

Umivanje rok je nujno potrebno za preprečevanje okužb. Pri tem uporabljamo mila. Naučili se bomo iz česa je 

milo ni kako se ga izdela. 

  

 

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE 

v šolskem letu 2018/2019 
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6. ZNAM IZDELATI BALZAM ZA USTNICE 

Število ur:  4 

Način izvajanja: Pred ali po pouku, po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Alenka Remic 

Ustnice nujno potrebujejo dober balzam za ustnice, zato ga bomo izdelali. 

  

7. OBISK RAZSTAVE EKSOTIČNIH ŽIVALI BIOEXO  

Število ur: 6 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Alenka Remic 

Obisk razstave eksotičnih živali v Ljubljani. 

  

8. DOVŽANOVA SOTESKA BOGATA Z MINERALI IN FOSILI 

Število ur: 8 

Način izvajanja:  Po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Alenka Remic 

Razstava mineralov in fosilov Minfos Tržič. Raziskovanje Dovžanove soteske in Šentanskega rudnika živega 

srebra. 

 

9. ZNANSTIVAL  

Število ur:  6 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Alenka Remic 

Obisk festivala, ki spodbuja radovednost in ustvarjalnost. Udeležili se bomo eksperimentalnih delavnic, 

znanstvenih predavanj ter vstopili v Hišo eksperimentov. 

  

10. RAZISKOVALNE NALOGE 

Število ur:  Raziskovalna dejavnost poteka enkrat tedensko. 

Način izvajanja:  Po dogovoru z učiteljico. 

Izvajalka: Andreja Bečan 

Se kdaj sprašuješ zakaj listi na drevesu rumenijo? Se sprašuješ, zakaj se hribi ob jasnem vremenu pozimi vidijo 

bolj čisto kot poleti? Bi raziskoval oblake? Te zanima ali ptiči dejansko govorijo? 

Raziskovanje je sistematično in ustvarjalno delo s katerim si razširiš ali izboljšaš znanje o določeni temi. Z 

raziskovanjem lahko potrjuješ že obstoječe teorije ali pa odkriješ popolnoma nove stvari in povezave. 

Potrebuješ zanimivo temo, ki te bo pritegnila, nato pa veliko vztrajnosti, da svojemu vprašanju prideš do dna. 

Mentor te bo vodil in ti pomagal pri odkrivanju tebi še neznanih stvari. 

Tema raziskovanja je lahko iz različnih področij:  slovenščina, arhitektura, biologija, kemija, naravoslovje, 

geografija, zgodovina, angleščina, matematika, tehnika, elektrotehnika, turizem, varstvo okolja... 

S svojimi ugotovitvami se predstaviš na tekmovanju mladih raziskovalcev, kjer si boš razširil pogled z njihovimi 

ugotovitvami. Raziskovati pa ti ni potrebno sam, pogosto je še bolj zanimivo, če povabiš zraven enega ali dva 

sošolca in ste skupina treh. 

 

 11. PO ULICAH  W. A. MOZARTA V VESELEM DECEMBRU 

Število ur: Dve uri priprav na dejavnost in enkratna izvedba dejavnosti (enodnevni izlet v Salzburg).  

Način izvajanja: Priprave v šoli in izlet (8. 12. 2018). 

Izvajalki: Andreja Bečan  (priprava na izlet) in Jana Čemas (vodja izleta). 

Avstrijska mesta v predbožičnem času slovijo po čudovitih prazničnih sejmih (Christkindlmarkt). Tokrat bomo 

praznično vzdušje doživeli v Salzburgu, rojstnem mestu slovitega skladatelja, mestu kamene soli. 

 



4 
 

Ogledali si bomo:  

-Hišo narave (Haus der Natur) v kateri se bomo potopili v ocean, se lotili številnih eksperimentov, se podali v 

notranjost Zemlje, poleteli v vesolje, preučevali človeško telo in še kaj. 

-Mozartovo rojstno hišo, kjer bomo med drugim lahko občudovali malo violino iz otroštva, iz katere je veliki 

glasbeni um izvabljal čudovite melodije. 

-Stari grad, ki je vse od leta 1996 del velike UNESCO-ve dediščine, kako velike, boste presodili sami.    

  

12. KONEC TEDNA V OBJEMU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA  

Število ur: Enkratna dejavnost, ob Koči na Planini pri Jezeru. 

Način izvajanja: Konec tedna (petek po pouku, sobota nedelja) v maju 2019 

Izvajalca: Miha Kimovec in Matej Jančič 

Dejavnost bo zajemala: spoznavanje osnov planinstva, predstavitev Triglavskega narodnega parka, vzpon na 

dvatisočak, aktivnosti na in ob Bohinjskem jezeru 

  

13. OBISK VOJAŠNICE OB DNEVU ODPRTIH VRAT 

Število ur: 6 

Način izvajanja: 2. sobota v maju 2019 

Izvajalec: Frenk Špenko 

Odlično pripravljen dan odprtih vrat. Na dnevu odprtih vrat prikažejo raznovrstno opremo, pripravijo delavnice 

pri čemer sodeluje tudi civilna zaščita, taborniki. 

  

14. OBISK ENEGA OD MUZEJEV V ČASU ''MUZEJSKA NOČ'' 

Število ur: 4 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljem. 

Izvajalec: Frenk Špenko 

Najbolj zanimiv  je Železniški muzej, ki nas popelje skozi postopek gradnje železnice v obdobju  Avstro-Ogrske. 

  

15. OBSERVATORIJ GIMNAZIJE ŠENTVID 

Število ur: 4 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljem. 

Izvajalec: Frenk Špenko  

Zelo kvaliteten observatorij, ki ga vodijo dijaki s svojim mentorjem. 

  

16. MUZEJ ZA RAZMINIRANJE IN RAVNANJE Z NEEKSPLOZIVNIMI UBOJNIMI SREDSTVI 

Število ur: 6 

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljem. 

Izvajalec: Frenk Špenko  

Obisk  bo izveden v soboto po dogovoru na Igu, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike 

Slovenije. 

 

17. OBISK USPEŠNEGA PODJETJA V OKOLICI ŠOLE 

Število ur: 3-4  

Način izvajanja: Po dogovoru z učiteljem. 

Izvajalec: Frenk Špenko  

Obiskali bomo enega izmed uspešnih podjetij kot so npr. Brinbox, Papirnica Goričane, Turboinštitut, Odlagališče 

odpadkov v Ljubljani ali Tosama Domžale. 
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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: 
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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 iz sladkorne bolezni  

Mednarodno tekmovanje Genius Logicus 

Tekmovanje iz angleškega jezika 

Tekmovanje iz nemškega jezika 

Angleška bralna značka 

Nemška bralna značka 

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. uro (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: ___________________ 


