PONUDBA DODATNIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE
OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA VELENJE
(INTERNO GRADIVO)

Spoštovani starši, učenci.
V šolsko leto smo že pridno zakorakali in v polni meri smo pripravljeni na nove izzive.
Zato smo se na šoli odločili, da vam, učenci in starši, v strnjeni obliki predstavimo vse
predvidene aktivnosti, ki jih bomo v tem šolskem letu ponudili in če bo zanje interes tudi
izvedli. Aktivnosti so namenjene vsem prepoznanim nadarjenim učencem od 3. do 9. razreda
in tistim, ki menite, da imate tudi vi dobra področja, ki bi jih radi nadgradili.
Upamo, da boste v ponudbi našli zanimive dejavnosti. Hkrati pričakujemo, da boste med
šolskim letom pokazali svoje sposobnosti preko sodelovanja pri pouku, ocenjevanjih znanja,
na tekmovanjih in udeležbi v različnih interesnih dejavnostih in aktivnostih.
Preglejte seznam delavnic, potem pa se odločite za katero izmed njih. Ko boste odločeni,
stopite do učitelja in se prijavite. Pridite, čakamo vas.
Veselimo se zabavnih novih doživetij in odkritij.

Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci:
Martina Hribernik,
učiteljica slovenščine,
univ. dipl. soc. del.

Velenje, oktober 2019

AKTIVNOST:
Retorika (priprava na project Pro et Contra in udeležba v debati z učenci OŠ Šalek)

Izvajalec oziroma mentor:
Alenka Meža - Hrovat
Razred:
8. in 9.
Čas izvedbe:
Oktober/november
Trajanje dejavnosti:
Predavanje zunanjega izvajalca - 2 uri
Delavnica – 2 uri
Debata – 3 ure
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci se bodo v druženju z Andrejem Pešcem zavedli, kako sta za vsako interakcijo
pomembni tudi zdrava samopodoba in samozavest ter spoznali nekaj metod za njun
razvoj.
V delavnici bodo spoznavali veščine uspešnega komuniciranja in razvijali sposobnost
argumentiranja..
V druženju z vrstniki iz OŠ Šalek bodo uporabljali spretnosti govornega nastopanja in se
pomerili v zagovarjanju svojih stališč in poslušanju sogovorčevih.
Ob pogovoru na poljubno temo bodo spoznavali praktično uporabnost retorike, veščine
uspešnega govornega prepričevanja.

AKTIVNOST:
1. Ogled Hiše mineralov v Velenju (samo za 6. r.)
2. Peka pustnega peciva na ŠCV (za vse nadarjene)
3. Organizacija in spremstvo na ogled morebitne primerne razstave v prestolnici
ali v drugih krajih
OPOMBA:
NADARJENE spodbujamo in pripravljamo na vsa tekmovanja iz NAR področja ( za
Vegovo, Preglovo, Stefanovo, Proteusovo, iz znanja o sladkorni bolezni, logika,
Kresniček, robotika, astronomija…)

Izvajalec oziroma mentor:
Alenka Felicijan in po potrebi še ostali kolegi iz NAR aktiva
Sonja Zager in po potrebi še ostali kolegi iz NAR aktiva
Milena Pinter in po potrebi še ostali kolegi iz NAR aktiva
Primož Hladnik in po potrebi še ostali kolegi iz NAR - MAT aktiva
Razred:
6. - 9. razred
Čas izvedbe:
1. konec septembra 2019
2. ob pustu 2020
3. po ponudbi
Trajanje dejavnosti:
1. delavnica 2 uri
2. delavnica 3 ure
3. delavnica 1-2 uri + potovalni čas
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Je razviden iz naslovov.

AKTIVNOST:
MALE SIVE CELICE

Izvajalec oziroma mentor:
MIRJANA GROS

Razred:
4. in 5. razred
Čas izvedbe:
1., 2., petek v mesecu

Trajanje dejavnosti:
Ena šolska ura

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci se bodo seznanili s priljubljenim kvizom Male sive celice. Vsako uro se bodo razdelili v
skupine, te skupine pa bodo nato med seboj tekmovale z zbiranjem točk iz različnih vsebin.
Namen dejavnosti je, da učenci pridobijo dodatna znanja iz različnih področij, razvijajo
sposobnost logičnega mišljenja, znajo uporabljati logično mišljenje pri raznovrstnih tematikah
ter v vsakdanjem življenju, pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in se navajajo
na skupinsko sodelovanje ter skupinsko odločanje.

AKTIVNOST:
Ogled knjižnega sejma v Ljubljani

Izvajalec oziroma mentor:
Martina Hribernik
Razred:
7., 8., in 9. razred
Čas izvedbe:
december
Trajanje dejavnosti:
4 ure
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Z učenci se bomo odpeljali v Ljubljano na ogled knjižnega sejma. Predstavila
jim bom razstavljalce, poslušali bomo gostujočega književnika.
Sledi krajši ogled novoletno okrašene Ljubljane.

AKTIVNOST:
Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?

Izvajalec oziroma mentor:
Romeo Šalamon
Razred:
8. in 9. razred
Čas izvedbe:
December oziroma po dogovoru
Trajanje dejavnosti:
Več delavnic po uro in pol
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:


Starši mi dajejo 50€ mesečne žepnine, a mi denarja vedno zmanjka.
Zakaj?

AKTIVNOST:
Uradni trening

Izvajalec oziroma mentor:
Metka Marđetko, Franc Varšnik
Razred:
7., 8. in 9. razred
Čas izvedbe:
januar
Trajanje dejavnosti:
2 do 3 ure
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Ogled in sodelovanje na uradnem treningu; npr.: odbojke, rokometa.

AKTIVNOST:
Spretni prstki – ročne spretnosti
Izvajalec oziroma mentor:
Suzana Romih Šalamon, Nataša Kotnik, Nada Fajfar
Razred:
3. in 4. razred
Čas izvedbe:
marec, april 2020
Trajanje dejavnosti:
2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci, ki jih zanima izdelava različni izdelkov iz odpadnega materiala,
umetnih mas, se udeležijo dejavnosti, kjer bomo izdelali zanimive in
uporabne nove produkte.

AKTIVNOST:
Plesna ustvarjalnica (s trakci in ruticami)

Izvajalec oziroma mentor:
DonataTomažič
Razred:
od 6. do 9. razreda
Čas izvedbe:
november in januar
Trajanje dejavnosti:
Dve delavnici po tri ure
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Deklice bodo ob klasični in aktualni slovenski pop glasbi ustvarjale lastne
koreografije posamično, v parih in skupinsko.

AKTIVNOST:

Besedne zanke in uganke
Izvajalec oziroma mentor:
Martina Hribernik
Razred:
7., 8. in 9. razred
Čas izvedbe:
februar
Trajanje dejavnosti:
dve uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Slovenščina je jezik, ki v besedišču skriva marsikaj. S pomočjo formativnega
učenja bomo to skupaj odkrivali in se poleg prav zabavali.
Pridite, ne bo vam žal.

AKTIVNOST:
LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH

Izvajalec oziroma mentor:
Nina Raško, Lidija Strmšek Pisanec

Starostna skupina:
6. – 8. razred

Čas izvedbe:
marec ali april

Trajanje dejavnosti:
2 uri

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Učenci bodo delali v skupinah. S pomočjo NTC metode se bodo urili v različnih
spretnostih. Na zabaven in drugačen način bodo uporabljali angleščino in se preizkusili v
miselnih igrah in ugankah. Vsega pa tudi ne bomo izdali. Pridite in se prepričajte sami, da
je učenje angleščine lahko zabavno.

AKTIVNOST:
ZABAVNA MATEMATIKA
Izvajalec oziroma mentor:
Mateja Kopušar
Razred:
3. in 4. razred POŠ Pesje
Čas izvedbe:
marec, april
Trajanje dejavnosti:
2 šolski uri
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:
Pri zabavni matematiki bomo razvijali logično mišljenje, poglabljali matematično
znanje in razvijali ustvarjalno mišljenje. Reševali in sestavljali bomo naloge zabavne
matematike, logike, miselne igre, uganke, vaje orientacije – s pomočjo papirja ali
računalnika.

