TUJI JEZIKI (mentorici Mateja Sukič Kuzma in
Vesna Njenjić):

»Kdor zavrže lastne talente, na



sodelovanje v projektu Erasmus+,

MEDPREDMETNO bomo tudi letos, v jesen-

koncu izgubi samega



eTwinning,

skem

sebe.« (Tomaž Humar)



izdelovanje iger v angleščini,



dopisovanje v angleščini (pisma, voščilnice, iEARN),



sodelovanje pri izvedbi učne ure na
mednarodni konferenci IATEFL (marec
2020),

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO (mentorica:



delavnica ob evropskem dnevu jezikov,

Lara Puhan):



tekmovanja iz znanja angleškega jezika,



raziskovalna naloga,



bralna značka iz angleškega jezika,



Male sive celice.



prebiranje dodatnega gradiva v tujem
jeziku,



sodelovanje na natečajih,



izvedba ure za sošolce,



vrstniška pomoč in sodelovanje.

ŠPORT (mentorja Anton Marton in Tjaša
Žalig):

priprava in sodelovanje na športnih tekmovanjih.

LIKOVNA UMETNOST (mentor: Tilen Matej
Červek):

priprava in sodelovanje na likovnih natečajih (Bodi umetnik, Naravne nesreče,
Lions klub natečaj …).

času,

izvedli

SOBOTNO

ŠOLO

(mentorice: Breda Vöröš, Mirjam Törnar in
Helena S. Casar). Tema in vsebina bo prilagojena vašim idejam in željam.

Dejavnosti za
nadarjene učence
Informacije za učence in njihove
starše.

VIKEND VODENJA
KARIERE
Ker dobre življenjske odločitve zahtevajo posebna
znanja, sposobnosti, predvsem pa dovolj časa in
dobro poznavanje sebe.
Več informacij sledi kmalu ...

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri
mentorjih ali pri koordinatorici dela z nadarjenimi,
Heleni Skarlovnik Casar.

Osnovna šola Miška
Kranjca Velika Polana

Učencem, pri katerih je bila posebna nadarje-

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA ter DOMOVINSKA
IN DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA
(mentorica: Vanja Švec):

nost že odkrita, še naprej namenjamo poseb-



no skrb, saj vam želimo omogočiti optimalno
razvijanje in krepitev vaših področij nadarjenosti in talentov. Učitelji vam učenje prilagajajo



šolsko tekmovanje v znanju zgodovine (3.
12. 2019),



izdelava referata oz. seminarske naloge pri
pouku GEO, ZGO in DDKE,

že pri rednem pouku v okviru individualizacije
in diferenciacije, omogočajo vam udeležbo pri
dodatnem pouku, poleg tega pa so vam pripravili še dejavnosti, navedene v tej brošuri.
Nekatere od njih (razstave, ogledi …) potekajo

priprava na tekmovanje Prazgodovina na
Slovenskem ob 90-letnici arheoloških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v Potočki zijalki,



zunaj šole in so plačljive (vstopnice, prevoz).

obiski razstav, udeležba na delavnicah:
Urbani sprehodi po Celju, Zgodbe mesta, Ce
-NOB, fotoatelje, Zemlja pleše.

Natančno jih preberite in glede na področje
svoje nadarjenosti izberite tista, na katerih želite v tem šolskem letu delati še bolj poglobljeno.
Med šolskim letom na šolo dobivamo še doda-

MATEMATIKA in LOGIKA (mentorica: Lidija
Smej):


tne ponudbe, o katerih boste obveščeni.

priprava na tekmovanja v logiki, na tekmovanje Razvedrilna matematika, Matematični
kenguru, Bober, CodeWeek in robotika
(samo 9. razred).

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA
(mentorica: Suzana Kotnjek):
Letošnja NOVOST bodo srečanja za nadarje-



čjo katerega boste sami načrtovali, spremljali,



raziskovalne naloge,

vrednotili … svoje učenje in napredek na vseh



priprava na tekmovanje v znanju biologije in

področjih udejstvovanja.



delavnice s področja konstruktorstva in
modelarstva,



priprava in udeležba na tekmovanjih iz
znanja tehnologij, konstruktorstva, modelarstva in fizike.

GLASBENA UMETNOST (mentorica: Sandra
Hanžič):


otroški (1.–5. razred) in mladinski (6.–9.
razred) pevski zbor,



priprava glasbenih točk za prireditve.

SLOVENŠČINA (mentorici: Valerija Dravec Donša in Vesna Njenjić):


sodelovanje pri interesni dejavnosti bralni
klub,



priprava razstav, točk za nastop na prireditvah, vodenje prireditev,



raziskovanje po navodilih »Sovice«,



priprava na tekmovanja, na sodelovanje v
literarnih natečajih,



dodatne naloge pri pouku (referati, govorni
nastopi, predstavitve),



sodelovanje v projektu Erasmus+,



izvedba ure za sošolce,



vrstniško sodelovanje z mlajšimi učenci,



obisk uredništev lokalnih medijev.

udeležba kemijskih in bioloških delavnic
(GFML Ljutomer, 9. razred),

ne in postopno uvajanje e-Listovnika, s pomo-

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, FIZIKA (mentor:
Vlado Žalik):

kemije (8. in 9. razred).

