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Si želiš raziskovanja? Rad ustvarjaš? 

Bi se udeležil kratkih poučnih delavnic 

in izletov? Bi rad kaj več, kot ti 

ponuja »samo« pouk? Morda odgovor 

najdeš v tej brošuri! 

 

 

 

 

V brošuri so predstavljene dejavnosti, ki jih naša šola ponuja nadarjenim učencem in tudi 

vsem ostalim, ki jih posamezne vsebine zanimajo. Posameznik si lahko tekom leta izbere 

eno ali več dejavnosti tako, da se nanjo prijavi, ko je razpisana. Prijave na dejavnost zbira 

mentor. V primeru, da je število mest omejeno, imajo prednost pri prijavi identificirani 

nadarjeni učenci, nato pa se mesta zapolnijo z ostalimi zainteresiranimi učenci. Več 

informacij o posamezni dejavnosti lahko učenci dobite pri mentorjih. 

 

Verjamemo, da bodo dejavnosti v tej brošuri nadgradile že obstoječo ponudbo šole ter da 

boste nadobudni radovedneži našli kaj zase.  

  



MEDNARODNO SODELOVANJE 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (5., 6., 7., 8., 9. razred) 

KAJ Dejavnost bo potekala v okviru mednarodnega sodelovanja v okviru eTwinninga. 

Urili bomo veščine sodelovanja, komuniciranja v tujem jeziku in raziskovali kaj 

zanimivega. Ob razpisu zanimive teme bomo mentorice poiskale zainteresirane 

učence, s katerimi bomo izvedli projekt. 

KDAJ do konca šolskega leta 

KJE na OŠ Žužemberk in na daljavo 

MENTOR Tinka Fric Kočjaž, Petra Regent, Blanka Perpar 

STROŠKI / 

 

 

 

UGANKE IN IZZIVI 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (4., 5. in 6. razred) 

KAJ  

Dejavnosti bodo zajemale različne miselne orehe in 

spretnostne naloge, ki bodo zasnovane tako, da bodo 

predstavljale posamične korake do izpolnitve večjega 

izziva. Predvideno je sodelovalno delo v mešanih 

skupinah. Ob izpolnitvi posamezne naloge skupina dobi 

namig ali zemljevid do predmeta, ki je potreben za končni 

izziv.  

KDAJ april ali maj 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR Petra Regent, Tinka Fric Kočjaž 

STROŠKI / 

 

 



KUHARSKE DELAVNICE 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (6.–9. razred) 

KAJ Rad kuhaš in spoznavaš nove okuse? Pridruži se nam! Pripravljali bomo 

zahtevnejše jedi, ki jih nismo uspeli preizkusiti pri rednem pouku in spoznavali 

nove načine priprave jedi. Preizkusili se boste tudi kot kuharski »chefi« in sami 

zasnovali recept iz določenih sestavin ter nato zasnovano jed tudi pripravili. 

KDAJ v popoldanskem času, nekajkrat na leto 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR Tanja Zupančič in Nina Kocjančič 

STROŠKI / 

 

 

 

ROŽE IZ KREP PAPIRJA – ŠOPKI, ARANŽMAJI 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (1.–9. razred) 

KAJ Izdelovali bomo tulipane, marjetice, vrtnice, teloh, 

zvončke, narcise … Oblikovali bomo šopek za v vazo 

in/ali cvetlični aranžma, iz odpadne embalaže pa 

bomo izdelali tudi vazo in podstavek. Izdelek lahko 

postane priložnostno darilo ali pa služi za dekoracijo 

prostora. 

KDAJ sobota (ena, dve) od 8.00 do 12.00 (marec, april ali maj) 

KJE v prostorih matične šole, na PŠ Ajdovec in PŠ dvor (na PŠ Šmihel glede na št. 

prijav)          

MENTOR Mira Kovač in Minka Fric (matična šola), Mira Hrovat (PŠ Dvor), Lidija L. Tomšič 

(PŠ Ajdovec) 

(izvedba na PŠ Šmihel glede na zanimanje – M. Kovač in M. Fric) 

STROŠKI 3 €/učenca                                    

 

 

 



LIKOVNA DELAVNICA 

KDO likovno nadarjeni in kreativni učenci 

KAJ Učenci se udeležijo likovne delavnice, ki se bo izvajala v Novem mestu. Na 

glavnem trgu se bomo zbrali in si ogledali Novo mesto. Izbrali si bodo motive 

stavb, ki jih bodo upodobili na svojih slikah. S seboj imajo podlage za sedenje in 

za risanje. Delo poteka na terenu. 

KDAJ sobota, po dogovoru, ob 14. uri  

KJE Novo mesto, Glavni trg 

MENTOR Maja Mlakar 

STROŠKI Učence v Novo mesto pripeljejo starši. Material za risanje je šolski. S seboj imajo 

podlage za sedenje in risanje. 

 

 

 

GLASBENO-RITMIČNA DELAVNICA 

KDO 1.–2. razred, 3.–5. razred, 6.–9. razred 

KAJ Spletna glasbeno-ritmična delavnica se izvaja v obliki komentiranih video 

posnetkov, kjer učenci z vodenim pristopom usvajajo različne ritmične vzorce. 

Izvajanje vzorcev nato nadgradijo s petjem pesmi, izrekanjem besedil ter 

igranjem ob popularnih skladbah. Preizkusijo se tudi v igranju na cajon. Delavnica 

omogoča neizmeren izvajalski užitek kot tudi sprostitev v tem hitro odvijajočem 

se svetu.  

KDAJ junij 2021 (1 ura) 

KJE na OŠ Žužemberk ali na daljavo 

MENTOR Nina Banovec 

STROŠKI 1€ na učenca 

 

 

 



NARAVOSLOVNE ISKRICE 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (6. in 7. razred) 

KAJ Imaš rad naravo in njene zakonitosti? Rad opravljaš naravoslovne poskuse in ti 

naravoslovni zakoni  predstavljajo izziv v vsakodnevnem življenju? Če si vsaj na 

eno trditev odgovoril z »DA«, potem si zagotovo pravi za naravoslovne iskrice. 

Na delavnici se bodo izvajali poskusi, za katere med poukom ni dovolj časa ali so 

bolj tehnično zahtevni.  

KDAJ med tednom v popoldanskem času ali v času vikenda 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR Tanja Zupančič in Nina Kocjančič 

STROŠKI / 

 

NARAVOSLOVNI EKSPERIMENTI 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (5.–9. razred) 

KAJ Razvijali bomo eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine. Ob tem 

bomo kombinirali znanje naravoslovja, kemije in biologije z drugimi vedami. 

Učenci se bodo naučili uporabljati osnovni laboratorijski pribor, upoštevati 

varnostne predpise, varnega rokovanja s snovmi, uporabljali bodo merilne in 

tehtalne naprave, delali z indikatorji, segrevali (delo s plinskim gorilnikom in 

trinožnim stojalom), mešali, raztapljali, filtrirali in uporabljali metode ločevanja 

zmesi, pipetirali, merili in tudi risali. Pri raziskovalnem delu se bodo naučili 

izdelovati mikroskopske preparate ter jih s pomočjo mikroskopa opazovali. Ob 

usvajanju eksperimentalnih tehnik, bodo sami poiskali zanimiv in nenevaren 

eksperiment ter ga zasnovali po svoje in tudi izvedli (snemanje ali izvedba pred 

sošolci pri rednih urah). Glede na temo bo vključeno tudi raziskovanje in delo na 

terenu. 

KDAJ enkrat mesečno, 2 šolski uri skupaj, dan po dogovoru 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR Klara Legan 

STROŠKI Stroški bodo samo v primeru ogledov, zaradi stroškov prevoza. Priporočam neko 

zaščitno haljo (večja majica, halja od starša, bluza). 

 



Z IGRO DO ZNANJA 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (6.–9. razred) 

KAJ Izdelava učnih pripomočkov, ki jih potrebujejo učenci in učitelji pri pouku. 

Uporabili bomo različne materiale: les, umetne mase, odpadni material … 

KDAJ sončno ali deževno majsko popoldne (popoldanska delavnica: 14.00–18.00) 

KJE na OŠ Žužemberk (šolska delavnica) 

MENTOR Irena Špiler, Blanka R. Novak 

STROŠKI / 

 

 

 

Z RAKETO V VESOLJE 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (7.–9. razred) 

KAJ Učenci bodo iz odpadne plastenke izdelali raketo in merilne instrumente. Nato 

bodo raketo spustili v »vesolje« in izvedli nekaj meritev. Na koncu sledi še analiza 

rezultatov. 

KDAJ predvidoma meseca maja (popoldanska delavnica: 14.00–18.00). 

KJE na OŠ Žužemberk (šolsko igrišče) 

MENTOR Irena Špiler, Blanka R. Novak 

STROŠKI / 

 

 

 

 

 

 



GOZD JE UČILNICA 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (6.–9. razred) 

KAJ uporaba matematičnega znanja pri računanju višine dreves, količine lesa v gozdu, 

gostoti poraščenosti, uporaba trikotniškega pravila pri izdelavi bivaka 

KDAJ sončno junijsko popoldne (popoldanska delavnica: 14.00–18.00). 

KJE gozd v bližini šole 

MENTOR Irena Špiler, Blanka R. Novak 

STROŠKI / 

 

 

 

 

 ENGLISH = FUN 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (1.–9. razred) 

KAJ Tridnevni  dopoldanski tabor, kjer se bodo v okolici šole učenci rabo angleščine 

učili skozi zabavne aktivnosti, ustvarjali, igrali športne igre in se mimogrede 

pripravili na novo šolsko leto. 

KDAJ v drugi polovici avgusta 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR učitelji jezikov, likovne umetnosti ali razrednega pouka ter športa 

STROŠKI / 

 

 

 

 



JEZIKOVNO POPOLDNE 

KDO nadarjeni učenci + ostali radovedneži (4.–9. razred) 

KAJ Organizirali bomo popoldansko delavnico, kjer bomo v različnih skupinah skozi 

zabavne aktivnosti preživeli jezikovno popoldne v angleščini in nemščini. Nanj 

bomo povabili tudi naravne govorce teh jezikov, na koncu pa se bo vsaka 

jezikovna skupina na kratko predstavila – v skupnem programu ali z video 

prispevkom. 

KDAJ popoldne, termin po dogovoru 

KJE na OŠ Žužemberk 

MENTOR učitelji tujih jezikov 

STROŠKI / 

 

 

 

 


