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7. ŠPORTNI TABOR NA GORJANCIH 

Kdo Gibalno nadarjeni učenci 3. triade – največje število prijav je 20. 

Kaj Kolesarjenje, pohodništvo, taborniške veščine, športne igre. 

Kdaj 17. in 18. 9. 2021. 

Kje Dom pri Miklavžu. 

Koordinator  Elvis Antončič. 

Stroški  Nastanitev (1 nočitev, zajtrk in kosilo) – odvisno od števila prijav. 

 
 
8. KALIGRAFIJA           
 
Kdo  Učenci 6.–9. razreda. 

Kaj Kaligrafija je uporabna umetnostna zvrst, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Kdo si ne bi želel pisati 
lepo? Nekateri to zmorejo že po naravi, drugi se morajo pošteno potruditi. A nad vsemi temi ždi 
veščina pisanja, ki mu rečemo lepopisje oziroma kaligrafija. 

Kdaj Po dogovoru. 

Kje OŠ Šentjernej. 

Koordinator Mojca Kodelič. 

Stroški  Nabava peresa in tuša (cca. 10 €). 

 

9. PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE  

 
Kdo Učenci 8.–9. razreda. 

Kaj Priprava na tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. 

Kdaj Od novembra 2021 do maja 2022, ura po dogovoru. 

Kje OŠ Šentjernej. 

Koordinator  Mojca Kodelič. 

Stroški / 

               

10. PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE  
 
Kdo Učenci 8.–9. razreda. 

Kaj Priprave na tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje. Tema tekmovanja v šolskem letu 
2021/2022 so Pajkovci. 

Kdaj Ob sredah, 6. in 7. šolsko uro oz. ob petkih, 6 in 7. šolsko uro oz. po dogovoru. 

Kje OŠ Šentjernej, učilnica BIO (021). 

Koordinator Anela Plazar. 
Stroški / 
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PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  
ZA NADARJENE IN VEDOŽELJNE UČENCE 

v šolskem letu 2021/2022 

Dragi učenec/-ka!                    

V zloženki so predstavljene dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2021/2022 pripravljamo za nadarjene učence, 

vanje pa se lahko vključite tudi vsi ostali radovedni in vedoželjni učenci, ki vas določena dejavnost zanima 

oz. ste pripravljeni v njej aktivno sodelovati. Za podrobnejše informacije o posamezni dejavnosti ter prijave 

se pozanimajte pri učitelju- mentorju, ki je pri vsaki dejavnosti naveden. Večina dejavnosti je namenjena 

tako učencem matične šole kot podružnice (razen, kjer je navedeno drugače). V primeru omejenega števila 

mest imajo prednost pri prijavi identificirani nadarjeni učenci, ostali učenci pa do zapolnitve mest. 

Poleg tu predstavljenih dejavnosti je na voljo še pestra ponudba interesnih dejavnosti iz različnih področjih, 

sodeluješ lahko v  vseh  šolskih  projektih,  proslavah,  prireditvah,  razstavah,  raznih natečajih  ter 

tekmovanjih iz znanja in pri nekaterih predmetnih učiteljih tudi priprav na tekmovanje. 

Prepričani smo, da boš našel/našla kaj ustreznega in zanimivega zase.  
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1.  DELAVNICE ZA UČENCE PODRUŽNIČNE ŠOLE OREHOVICA      
                  
Kdo Učenci 1.–5. razreda Podružnične šole Orehovica. 

Kaj 
 

 Glasbeno-plesna delavnica.  
 Športna delavnica. 
 Gledališko-literarna delavnica. 
 Ustvarjalna delavnica. 

Kdaj Ob popoldnevih, v času šolskih počitnic – po dogovoru. 
 

Kje OŠ Orehovica, Kostanjevica na Krki. 

Koordinator Nataša Bregar, Fanika Strojin. 
 

Predvideni 
stroški 

 Strošek najema kanuja. 
 Stroški prevoza na športne aktivnosti. 

 

 
 
2.  KAKO SE (NA)UČITI?    
 
Kdo Učenci 4.–6. razreda. 
Kaj Delavnice učenja učenja: 

1. Učenje bralnih strategij (dve delavnici). 
2. Učenje učnih strategij (dve delavnici). 
3. Telovadba za možgane. 
4. Miselni izzivi. 

Kdaj Oktober 2021 do maj 2022 po pouku. 

Kje OŠ Šentjernej. 

Koordinator Ingrid Šiško Bambič. 

Stroški / 
Opcija na daljavo Delavnice se izvedejo preko Zoom-a. 

 
3. JEZIK SLIKARJEV 
 
Kdo Nadarjeni učenci od 4.–6. razreda in vsi, ki jih to zanima. 

Kaj Obisk galerij in delavnice – grafične, kiparske, slikarske …    

Kdaj Po dogovoru, preko celega šolskega leta. 

Kje OŠ Šentjernej, Ljubljana, Kostanjevica na Krki (v primeru slabših epidemioloških razmer bodo 
delavnice na šoli). 

Koordinator Matjaž Palčič. 

Stroški Cena delavnice v Kostanjevici cca. 3€, NG Ljubljana cca. 15€ + stroški prevoza. 

 

 

 

 

4.  GOVORIM HRVATSKI  
 
Kdo Učenci 6.–9. razreda. 

Kaj Učenje hrvaškega jezika. 

Kdaj Petek, predura. 

Kje OŠ Šentjernej, učilnica 203. 

Koordinator Lana Zrinjanin. 

Stroški / 

 
5. FILM NA DLANI   
 

Kdo Učenci 7.–9. razreda, ki so filmoljubci.  

Kaj Od novembra pa do junija si bomo privoščili 6 odličnih filmov, se o njih pogovarjali med 
seboj, s filmskimi ustvarjalci (režiserji) in drugimi strokovnjaki, ki se na film in življenje dobro 
spoznajo. V klepetalnici bomo krepili našo samozavest, samo-angažiranost in imeli možnost 
izraziti vse kar nam leži na duši, nas ovira in zanima.   

Kdaj Od novembra 2021 do junija 2022. 

Kje V Šentjerneju, Krškem, Ljubljani ter preko spleta (v primeru onemogočenega ogleda v kino 
dvoranah) 

Koordinator Lucija Kuntarič.                           

Stroški Stroški vstopnic ter v nekaterih primerih prevoz. 
 

Opcija na 
daljavo 

Delavnico se da brez težav izpeljati tudi v primeru zaprtja, saj so se sedaj kinematografi v 
Art-kino mreži zelo dobro organizirali in je možno filme pogledati tudi preko spleta. Tudi vsi 
pogovori se lahko opravijo preko Zoom-konferenc. 

 
 
6. VESELA ŠOLA  
 
Kdo  Učenci 4.-9. razreda. 

Kaj Piprava na tekmovanje iz Vesele šole. Tekmovanje je vezano na revijo PIL, sicer pa so 
vsebine tudi na spletu. Vesela šola je tradicionalna in uveljavljena širom Slovenije, 
učenci se različne teme učijo na zanimive načine, sproti preverjajo in utrjujejo svoje 
znanje na mesečnih kvizih.  
 

Kdaj 17. in 18. 9. 2021. 

Kje Spletna učilnica, revija PIL, srečanja v živo v šoli. 
 

Koordinator  Miha Gorenc. 

Stroški  0 €, po želji naročnina na revijo PIL.. 

 


