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Osnovna šola Šentjernej 
Prvomajska cesta 9 

8310 Šentjernej 
 

 

PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  

ZA NADARJENE IN VEDOŽELJNE UČENCE 
v šolskem letu 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dragi učenec/-ka! 
 
 

Predstavljene so dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2022/2023 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 

pozanimaj pri učitelju- mentorju, ki je pri vsaki dejavnosti naveden. Vse dejavnosti so namenjene tako 

učencem matične šole kot podružnice ne glede na prostor izvajanja. 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, h katerim si se lahko vpisal-a že v začetku šolskega leta, 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.  MOŽGANČKANJE (MISELNE IN USTVARJALNE IGRE)  
                        
Kdo Učenci 4. in 5. razreda 
Kaj  Miselne družabne igre (aktiviti, scrabble...) 

 Miselne tekmovalne igre (tekmovanje v sestavljanju rubikove kocke,...) 

 Kviz znanja 

 Svet števil (sudoku, logične uganke, tangrami) 

 Telovadba za možgane, učne in bralne strategije 

 Kreativno pisanje 

 Miselni izziv 

Kdaj Oktober 2022 do maj 2023, po pouku 

Kje OŠ Šentjernej 

Koordinator Ingrid Šiško Bambič 

Stroški                        / 

 
 
2.  JEZIK SLIKARJEV  

Kdo Učenci 2. triade 

Kaj Ustvarjanje v različnih grafičnih tehnikah  

Kdaj Preko celega šolskega leta – večurne delavnice po dogovoru 

Kje Forma-Viva; Kostanjevica na Krki 

Koordinator Matjaž Palčič 

Stroški cena ene delavnice – 3.5€ 

 
 

3. PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE                          
Kdo Učenci  8. in 9. razreda 

Kaj Širjenje in poglabljanje učnih vsebin kemije. Priprava na tekmovanja iz znanja kemije za Preglova 
priznanja. 

Kdaj Od sredine oktobra 2022 dalje 

Kje OŠ Šentjernej                            

Koordinator Mojca Kodelič 

Stroški / 

 

 
 

 
 
4.  ZNAKOVNI JEZIK 
 
Kdo Učenci od 6.do 9. razreda (max. 8 učencev) 

Kaj Vabim te, da vstopiš v svet v svet gluhih in naglušnih in se naučiš osnov slovenskega znakovnega 
jezika. 

Kje  OŠ Šentjernej,  učilnica 014 

Kdaj 6, 7 šolska ura (12.45 - 14:20) 

Koordinator Jasmina Berginc 

Stroški  /  

 
 
5. ŠPORTNI TABOR NA GORJANCIH 

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

Kaj Kolesarjenje, pohodništvo, taborniške veščine, športne igre. 

Kje  Dom pri Miklavžu 

Kdaj Spomladi – točen termin bo znan naknadno 

Koordinator Elvis Antončič, Kristjan Kralj 

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

 
 
 
 
 
6. VRSTNIŠKA UČNA POMOČ          
       
Kdo Učenci od 5. do 9. razreda 

Kaj 

 

Si morda dober/-a matematik/-čarka? Ti ležijo tuji jeziki? Ti kateri izmed šolskih predmetov dobro 
gre in bi rad delil/-a svoje znanje? Bi rad pomagal sošolcem ali drugim učencem pri premagovanju 
učnih težav? Če veš, da bi s svojim znanjem nekomu lahko pomagal, si lepo vabljen/-a v ekipo. Če 
si zainteresiran se čimprej javi pri šolski pedagoginji, Luciji Blažič. 

Kdaj skozi celo šolsko leto, po dogovoru 

Kje Po dogovoru 

Koordinator Lucija Blažič                                                      
Stroški / 
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8. VIKEND TABOR V CŠOD LIPA ČRMOŠNJICE              

Kdo Učenci od 6. do 9. razreda 

Kaj Si želiš preživeti inovativen, raziskovalen in pester vikend? Vsebine so v glavnem naravoslovne 
(viri energije, podnebne spremembe, raziskovanje biotske pestrosti…), vendar ne bo manjkalo 
tudi ustvarjalnih in družabnih vsebin. Pripravili bomo različne dejavnosti, ki bodo pritegnile tvoje 
zanimanje, poleg tega pa se boš lahko družil/-.a s prijatelji in ustvarjal/-.a v sproščenem vzdušju. 
Prijavnico dobiš pri šolski pedagoginji, Luciji Blažič. Pohiti, število mest je omejeno (45).  

Kdaj Petek, 31. 3. 2023 po pouku in sobota, 1. 4. 2023 

Kje CŠOD Lipa Črmošnjice 

Koordinator Lucija Blažič                           
Stroški Stroški bivanja, prehrane, prevoza, morebitne vstopnine (Cca. 40 €, točna cena bo znana 

naknadno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. DEJAVNOSTI PODRUŽNIČNE ŠOLE OREHOVICA 
 
Kdo Učenci 1. - 5. razreda podružnične šole Orehovica 

Kaj  Ugankarstvo 
Uganka za rešitev zahteva premislek, za njeno reševanje pa običajno ni ustaljenih metod. To pa 
zato, ker so uganke zelo različne: logične, križanke, osemsmerke, anagrami, rebusi, številske 
uganke, mehanske in mnoge druge. Uganke bomo reševali in sestavljali. Ob zaključku interesne 
dejavnosti bomo svoje delo predstavili v obliki knjižice. 

 Ustvarjalnice 
Cilji: spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, razvijanje estetskega zaznavanja, spoznavanje in 
uživanje v umetnosti, spoznavanje kulturne in likovne dediščine, razvijanje ročnih spretnosti, 

 Eksperimentalnice 
Dejavnost bo učencu ponudila priložnost spoznavanje osnovnih naravoslovnih poskusov in 
razvijanje spretnosti in usvajanje naravoslovnih postopkov, kot so usmerjeno in načrtno 
opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje in eksperimentiranje. Vse te 
naravoslovne zmožnosti se preverjajo in tudi razvijajo ob izvajanju razpisanih poskusov ter 
reševanju tekmovalnih nalog. V okviru delavnic se pripravljamo na tekmovanje Kresnička. 

 Gremo gor v hribe 
Pešpot Podsreda poteka v ožji in širši okolici trga Podsreda po starih, nekdaj živih poteh in stezah 
ter povezuje pomembne sestavine kulturne in naravne dediščine. Doživljanje pešpoti je splet 
cerkva, ohranjenih rek in potokov, mlinov, redkih rastišč, gradov, gozdov, pomembnih 
zgodovinskih osebnosti, zanimivih naravnih pojavov, legend, grap, preteklega življenja, starih 
sadovnjakov in domačih prebivalcev. 

 Krškočara 
Krškočara je pohodniška pot v Krškem, ki razkriva zanimivosti, povezane z zgodovino Krškega in z 
učenjaki, ki so tu bivali (Bohorič, Dalmatin, Valvasor), pa tudi z energijo in zanimivo naravo. 

 Učenje na prostem 
Predviden dvodnevni tabor na Gorjancih. 

 Kulturni vrtiljak 
Kulturne vrtiljak je namenjen učencem, ki radi sodelujejo  na literarnih natečajih, radi nastopajo, 
recitirajo, pišejo scenarije… 

 Zabavna kuhinja 
Učenci se urijo v branju receptov, pripravi jedi in pogrinjkov ter primernem bontonu pri 
prehranjevanju in nenazadnje v medsebojni pomoči in povezanosti. Sklopi, ki jih bomo 
obravnavali so naslednji: Zdrav in uravnotežen jedilnik, higiena pri pripravi jedi in hranjenju, 
označevanje živil, kultura prehranjevanja, različni načini prehranjevanja 

Kdaj Od septembra 2022 do junija 2023 

Kje OŠ Orehovica, grad Podsreda, Krško, Novo mesto, Šentjernej 

Koordinator Maja Cirnski 
Stroški Prevozi in vstopnine. 

 
 
 
 
 
 

Zbrala in uredila: Sara Atanasković, ŠSD, vodja strokovnega tima za delo z nadarjenimi učenci 

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

  

Kaj Priprava 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 Vse leto, na daljavo in v živo, po dogovoru na uvodnem sestanku (plakat bo kmalu na vidnem 
mestu).  

Kje Spletna učilnica, revija PIL, srečanja v živo 

Koordinator Miha Gorenc                
Stroški Brezplačno, po želji naročnina na revijo PIL. 


