PONUDBA DEJAVNOSTI ZA
NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM
LETU 2019/2020

Pripravila: Andreja Kuder, šolska svetovalna delavka

RAZISKOVALNE NALOGE

mentorica: Renata Štritof
starostna skupina: učenci od 6. do 9. razreda
kratek opis: razvijanje kritičnega, inovativnega, ustvarjalnega mišljenja, nadgradnja
šolskega dela, uvajanje v znanost, raziskovanje in spoznavanje metod raziskovalnega
dela
čas izvedbe: oktober 2019–marec 2020.

SVETOVNI DAN OTROK – MENJAVA VLOG

mentorica: Renata Štritof v sodelovanju s strokovnimi delavci
starostna skupina: učenci 2. in 3. triade
kratek opis: prevzemanje vlog odraslih v njihovih poklicih na različnih področjih na šoli
(vodstvo, učitelji, vzgojitelji, administrativno-tehnični delavci, drugi strokovni delavci),
priložnost za izražanje potencialov, interesov in ustvarjalnosti učenca
čas izvedbe: 20. november 2019

GLEDALIŠKA PREDSTAVA

mentorici: Jana Terbuc, Metka Koper
načrtovanih 18 ur
področja nadarjenosti: literarno, dramsko, glasbeno področje

Pripravili bomo gledališko predstavo, s katero se bomo predstavili staršem in učencem
šole, ter se prijavili na srečanje gledaliških skupin.
V skupino bomo vključili otroke, močne na literarnem, dramskem, glasbenem in
tehničnem področju. Otroci bodo sodelovali pri nastajanju predstave (dramske igre), z
literarnimi sestavki, vključenimi v predstavo, pri glasbeni in tehnični podpori ter
oblikovanju idejne zasnove za dramaturško postavitev predstave.
Srečanja načrtujemo vsakih 14 dni, eno do dve šolski uri.

MATEMATIKA, LOGIKA

VRSTA AKTIVNOSTI
Matematično
tekmovanje: Logika
Koruzni labirint za
nadarjene
Klub radovednežev

CILJNA
SKUPINA
UČENCEV
3.–9. razred

ČAS
IZVEDBE

7.–9. razred

september 2019

2.–9. razred

26. 9. 2019

Matematični veseli
december
Optične iluzije

6.–9. razred

oktober, november
2019
december 2019

7.–9. razred

februar 2020

Matematično tekmovanje:
Kenguru

1.–9. razred

marec 2020

Matematično tekmovanje:
Logična pošast

2.–9. razred

maj 2020

mentorji: učitelji matematike

LIKOVNA USTVARJALNICA

starostna skupina: učenci 2. triade
čas izvedbe: oktober–november 2019
mentorici: Suzana Špindler, Andreja Kuder
Spoznavanje različnih likovnih tehnik in likovnega izražanja.
Sodelovanje na likovnem natečaju Bodi umetnik na temi Igraj se z mano
ter Naš svet, čist planet.

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE

Aktivnost
…………………………..
Nosilec dejavnosti
Ogled MOS
….
Magdič, Cencič
Festival znanosti
…
Magdič, Cencič
Delavnica elektronike na
SERŠ
…
Cencič
Predstavitev poklica varilca
– PALFINGER
…
Cencič
Jedrski reaktor
Podgorica
…
Magdič, Cencič
Naravoslovne delavnice na
PF
…
Cencič
Natečaj »Uresničujmo, z
energijo varčujmo«
…
Cencič
Hiša eksperimentov
…
Magdič, Cencič
Predstavitev delovanja
toplotne črpalke –
SELTRON
…
Cencič
Naravoslovne delavnice
…
Magdič
Naravoslovne delavnice
….
Magdič, Ravnjak

Ciljna skupina

Predviden čas

7.- 9. razred

13. september

7.- 9. razred

10. 10. 2019

8. in 9. razredi

november 2019

8. razredi

november 2019

8., 9. razred

december 2019

8. in 9. razredi

december 2019 ali januar
2020

9. razredi

december 2019 ali januar
2020

7., 8. razred

zimski čas

8. razredi

maj 2020

7. razred

po dogovoru

6. razred

april 2020

PODJETNIŠTVO
Mentor: Dejan Čegovnik

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE - PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE
Program se bo izvajal kot podjetniški krožek od januarja 2019 do maja 2020 in se
zaključil kot vikend. Popestren bo z zunanjimi gosti, ki bodo predstavili lastne izkušnje.
Dvodnevni tabor se bo izvedel na šoli (spi se v šoli) in bo namenjen razvijanju
podjetniških kompetenc, poslovne ideje in njene predstavitve pred skupino.

KROŽEK (10 x ena ura + dvodnevni vikend pred zaključkom)
Namenjen je učencem 2. in 3. triade.
Vsebina:
- Kaj je podjetniško razmišljanje?
- Poslovni model
- Poslovni načrt
- Elektronska denarnica na telefonu
- Priprava na nastop
- Mediji

