DODATNE DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE
2021/2022
Draga učenka, dragi učenec!
Na šoli potekajo številne dejavnosti, v okviru katerih lahko razvijaš svojo nadarjenost in se posvečaš temu, kar te
zanima. Poleg interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov,
dejavnosti v okviru rednega in dodatnega pouka ter
ostalih dejavnosti na šoli (otroški parlament, skupnost
učencev šole, raziskovalno delo, prireditve in natečaji,
projekti, RaP, Unesco …) lahko izbiraš še med dodatnimi
aktivnostmi za nadarjene, ki smo jih načrtovali v letošnjem šolskem letu in jih zapisali v tej zloženki.
V letošnjem šolskem letu bomo določene aktivnosti pripravili tudi v spletni učilnici, ki bodo še posebno dobrodošle, če bo pouk ponovno potrebno izvajati na daljavo.
Odločiš se lahko za eno ali več predstavljenih dejavnosti.
Svojo izbiro sporoči razredniku/-čarki, ko bosta skupaj
oblikovala individualiziran program za nadarjene.
Program se lahko glede na zdravstveno-epidemiološke
razmere tudi spremeni.
Želimo ti ustvarjalno, uspešno in predvsem zdravo šolsko leto!

Koordinatorici za delo z nadarjenimi
Mojca Auguštin in Katja Repolusk

Dejavnost
Likovno ustvarjanje

Izvajalec oz. organizator
R. Kolar, zunanja izvajalka

Delavnica španščine

M. Kosmačin

Qigong vadba v naravi
Time for tea — delavnica v
angleščini

J. Štumper
M. Auguštin

Skulpture iz zobotrebcev

M. Črešnik

Bistre glave

Z. Hartman

Filozofija za otroke

M. Vačun

Kako posneti film z mobilnim
telefonom

Zunanja izvajalka, Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti
H. Ladinek
M. Auguštin

Šolski radio
Slovenski knjižnično-muzejski
MEGA kviz
Knjižni sejem, NUK in Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (7.-9. razred)

B. Volmajer
U. Breznik

Opis/cilji dejavnosti
Na delavnici bomo materiale, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, uporabili na drugačen način. Postali
bomo arhitekti.
Na delavnici se bomo na zabaven način srečali z osnovami jezika - z abecedo, s pozdravljanjem, z izražanjem počutja,
s števili do 10, s poimenovanjem barv itd.
Edinstvena vadba, ki pripomore k umiritvi uma, sproščanju in odpravljanju stresa.
Ob pripravi pravega angleškega čaja z mlekom in slastnih kolačkov »scones« bomo spoznali pitje čaja kot priljubljen
ritual Britancev ter zanimivosti, povezane z njim. Delavnica bo potekala v angleščini.
Iz koščkov enega samega zobotrebca (in če morda dodamo še kakšnega ter malo lepila) nastanejo impresivne stvaritve. Vabljeni učenci — ustvarjalci, ki imajo potrpljenje ter malo umetniške žilice.
Učenci bodo s pomočjo računalnika oz. tablice reševali miselne matematične in logične naloge (igre s števili, logične
igre, igre z liki in s telesi).
Učenci se bodo seznanili z določenim besedilom, si v zvezi z njim postavljali vprašanja, vzpostavili argumentirano
diskusijo in na ta način tvorili skupnost raziskovanja.
Na delavnici bomo posneli in zmontirali 60-sekundni video. Osredotočili se bomo na snemanje z mislijo na montažo
in kako uporabiti pametne telefone kot odličen pripomoček pri snemanju filmov ali celo kot nadomestek namenske
video kamere in montažnega računalnika.
Učenci bodo pripravljali prispevke za oddaje šolskega radia.
Učenci bodo skozi reševanje kviza spoznavali naravno in kulturno dediščino, spodbujamo jih k branju poučnih knjig in
obiskovanju kulturnih ustanov.
Učenci bodo obiskali kulturne dogodke in institucije, s čimer bodo krepili in nadgrajevali kulturno znanje v povezavi z
zgodovino in etnologijo, tradicijo materialne, družbene in duhovne kulture pridobivali znanja o kulturni dediščini
nacionalne in nekaterih drugih svetovnih kultur tudi v povezavi s knjigami in literaturo. Raziskovali bodo pomen
hrambe kulturne dediščine in krepili zavest o pomenu branja in kulturnega ustvarjanja.
Učenci si bodo v SNG Maribor ogledali mladinsko predstavo o zakompliciranem odraščanju, ki je nastala po literarni
predlogi Janje Vidmar.

Čas izvedbe

Strošek

popoldan za
nadarjene – 4.
11. 2021

/

december 2021

pribl. 8 €,
lasten prevoz

11. 1. 2021

pribl. 15 €

popoldan za
nadarjene - april

/

april 2022

pribl. 25 €

junij 2022

30–40 €

13.–14. 5. 2022

30–40 €

Gledališka predstava Elvis
Škorc, genialni štor

K. Repolusk
M. Auguštin

Lego robotika

Tehno park Celje

Impro

P. Perkuš

Učenci bodo imeli na Lego robotiki priložnost, da se skozi igro sestavljanja in razdiranja gradnikov lego kock ter programiranja soočijo in spoznajo s konstrukcijskimi in logičnimi problemi.
Učenci bodo izražali svojo kreativnost skozi improvizacijo, odigravanje prizorov brez predhodne priprave, spontano.

Filmska osnovna šola

M. Šober

Učenci bodo ob vodenem ogledu filma spoznavali korake njegovega nastajanja in kritično razmišljali o vsebini.

Zdrav obrok za mladostnika
Geometrijska telesa

S. Nidorfer
S. Plošnik

Sproščanje z umetnostjo –
fraktalna mreža

K. Repolusk

V delavnici bodo učenci s skupnimi močmi pripravili zdrav in okusen ter za mladostnika primeren obrok.
Učenci bodo izdelali mreže geometrijskih teles z vrvico in s tem bomo lahko geometrijska telesa prikazali v 3D dimenziji.
Na delavnici se bomo z zaprtimi očmi podali v svet črt in barv – v fraktalni svet. Z zaprtimi očmi bomo ustvarili mrežo
črt, ki jo bomo potem tudi pobarvali in ustvarili prav posebno umetnino.

Obisk trampolin parka in
mestnega jedra Ljubljane
Avstrijska Koroška (7.-9. razred)

K. Repolusk
M. Auguštin , E. Škrinjar
B. Volmajer
U. Breznik

Tabor za nadarjene

Strokovni delavci šole in
zunanji sodelavci

Učenci se bodo preizkusili v različnih motoričnih spretnostih, športno aktivno preživijo popoldan. Sprehodili se bodo
po starem mestnem jedru Ljubljane in si ogledali nekatere znamenitosti.
Učenci bodo raziskovali in spoznavali Avstrijsko Koroško, zibelko slovenstva, ter ob tem krepili veščine medpredmetnega povezovanja slovenskega jezika s kulturno dediščino, zgodovino, geografijo, tujim jezikom (nemščino) in sociologijo. V okviru ekskurzije bodo obiskali Celovec, Gosposvetsko polje z Vojvodskim prestolom, celovški deželni muzej
(Celovški rokopis), se povezali in izmenjali izkušnje z učenci tamkajšnje dvojezične šole, se sprostili ob Vrbskem jezeru … Ob tem bodo razvijali in nadgrajevali jezikovno, narodno in državljansko zavest, raziskovali začetek slovenskega
jezika in njegov razvoj skozi stoletja ter ga primerjali z nemščino. Ekskurzija bo vključevala tudi krepitev socialnih
kompetenc.
Učenci bodo skozi raznolike dejavnosti – športne, umetniške (glasbena, likovna, dramska, plesna umetnost), miselne
– spoznavali sebe in druge, se krepili v učinkoviti komunikaciji in z vrstniki razvijali prijateljske odnose. Rdeča nit vseh
dejavnosti, ki jih bomo izvajali tako strokovni delavci šole kot zunanji izvajalci, je telesno in duševno zdravje.
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