
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 »Kdor zavrže lastne talente,  

na koncu izgubi samega sebe.«  

(Tomaž Humar) 

 

 

Dejavnosti za 

nadarjene učence 
(šolsko leto 2020/2021) 

 

 

Informacije za učence in  

njihove starše. 

 

 

 

Osnovna šola 

Miška Kranjca Velika Polana 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Pričujoča brošura je namenjena nadarjenim učencem  kot obogatitev in 

razširitev šolskega programa, kakor tudi vsem drugim radovednim učencem. 
Učenci, še naprej vam namenjamo posebno skrb, saj vam želimo omogočiti 

optimalno razvijanje in krepitev vaših področij nadarjenosti in talentov. Učitelji 

vam učenje že prilagajamo pri rednem pouku v okviru individualizacije in 

diferenciacije, omogočamo vam udeležbo pri dodatnem pouku, poleg tega pa 

smo vam pripravili še dejavnosti, ki so navedene v tej brošuri. Nekatere izmed 
dejavnosti bodo potekale izven zidov naše 

šole, zato so tudi plačljive (razstave, ogledi, 

vstopnice, avtobusni prevoz …). Natančno 

jih preberite in izberite tisto/tiste, ki vam 

najbolj ustrezajo in kjer želite poglobiti 

svoje znanje.  
Med šolskim letom na šolo dobivamo 

dodatne ponudbe, o katerih boste 

obveščeni sproti.  
 

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri mentorjih ali 

pri koordinatorici dela z nadarjenimi: Mirjam Törnar 

  

SLOVENŠČINA (mentorici: Martina Ternar Gabor in Anita Markoja): 

 sodelovanje pri interesni dejavnosti bralni klub, 

 sodelovanje pri pripravah in izvedbah šolskih prireditev, priprava 

kulis, panojev, 

 uprizoritev gledališke igre/priprava in izvedba literarnega 

popoldneva, 

 učna pomoč šibkejšim učencem, 

 sodelovanje pri interesni dejavnosti Novinarstvo. 

 projektno-raziskovalno delo o Mišku Kranjcu (raziskovanje Miškove 

življenjske poti, njegov literarni opus, sodelovanje z njegovimi 

sorodniki, kulturnimi institucijami v domačem in tujem okolju in 

povezovanje z drugimi istoimenskimi šolami), končni dokaz o delu bi 

bil zajet k knjižni izdaji oz. videopredstavitvi, s katero bi se lahko v 

sklopu novinarstva predstavili v radijski (radio Murski val) in 

televizijski (TV As) oddaji. 

 
 

 

 

 priprava na tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje, Tekmovanje v 

deklamiranju), na sodelovanje v literarnih natečajih, 

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

sodelovanje v projektu Erasmus+ in Kulturna šola, uspešnim 

literarno-ustvarjalnim učencem, vključenih pri deklamacijah, 

gledališču, se ponudi možnost k pristopu ponudbe Pionirskega doma, 

ki v svoji ponudbi zajema posamezne ure kulturnih dni oz. predstavo 

z aktivno udeležbo, sodelovanjem in improvizacijo učencev. Omenjena 

dejavnost je plačljiva. 

MATEMATIKA in LOGIKA (mentorica: Lidija Smej): 

 priprava na tekmovanja v logiki (ZOTKS) za učence od 3. do 9. 

razreda, 

 tekmovanje iz Razvedrilne matematike (DMFA) za vse učence, 

 tekmovanji Matematični kenguru in Bober, robotika (samo 9. razred), 

 matematično raziskovanje Murske Sobote in Lendave 

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA (mentorica: Suzana Kotnjek): 

 udeležba kemijskih in bioloških delavnic (GFML Ljutomer, 9. 

razred), 

 tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje (oktober) za 8. in 9. 

razred – GLIVE, 

 raziskovalne naloge (ZOTKS) za učence 7., 8. in 9. razreda, 

 naravoslovne, biološke in kemijske delavnice na GMS za 7., 8. in 9. 

razred, 

 priprava na tekmovanje v znanju biologije in kemije (8. in 9. razred) 

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA (mentorice: Vanja Švec, Jelka Horvat in 

Sandra Hanžič): 

 priprava na tekmovanje iz znanja zgodovine (Od železne dobe do 

prihoda Rimljanov na slovenska tla) za učenke in učence 8. in 9. 

razreda (december 2020),  

 

 
 

 



 

 raziskovalna naloga mladih raziskovalcev zgodovine (Zveza prijateljev 

mladine), 

 obiski razstav, udeležba na delavnicah: Urbani sprehodi po Celju, 

obisk Muzeja novejše zgodovine; za domovino z rockom naprej!, 

fotoatelje in galerija Pelikan, obisk Pokrajinskega muzeja Celje (Celeia 

– mesto pod mestom, Grofje Celjski). 

 projekt Evropska vas, kjer učenci raziskujejo dodeljeno državo, 

izdelujejo izdelke, ki jih predstavijo na stojnici v Murski Soboti. 

TUJI JEZIKI - ANGLEŠČINA (mentorica: Mateja Sukič Kuzma): 

 sodelovanje v projektu Erasmus+, 

 bralna značka iz angleškega jezika, 

 sodelovanje pri izvedbi učne ure na mednarodni konferenci, 

 dopisovanje v angleščini (pisma, voščil- nice, iEARN), 

 delavnica ob evropskem dnevu jezikov, 

 tekmovanja iz znanja angleškega jezika, 

 prebiranje revij in literature v tujem jeziku, 

 reševanje dodatnih nalog na višjih stopnjah, 

 uporaba aplikacij za učenje angleščine, reševanje spletnih nalog, 

 sodelovanje na literarnih natečajih, 

 izvedba dodatnih govornih nastopov, predstavitev, 

 izvedba ure angleščine za sošolce in mlajše učence, 

 vrstniška pomoč in sodelovanje. 

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

 udeležba učencev na poletnih taborih s področja tehnike in 

tehnologije (ZOTKS), 

 dodatne naloge s področja konstruktorstva in modelarstva ter 

udeležba na tekmovanju (ZOTKS), 

 organizacija enodnevnega oz. dvodnevnega astronomskega 

opazovanja na Goričkem,  

 priprave in udeležba na tekmovanju iz znanja tehnologij za 8. in 9. 

razred, 

 priprave in tekmovanja za Štefanovo priznanje. 

 
 

 
ŠPORT (mentor: Anton Marton): 

 priprava in sodelovanje na športnih tekmovanjih, 

 ogled športnih dogodkov in reprezentančnih tekem. 

LIKOVNA UMETNOST (mentor: Tilen Matej Červek): 

 priprava in sodelovanje na likovnih natečajih,  

 ogled galerije in muzeja v Murski Soboti v sklopu kulturnega dne.  

 

GLASBENA UMETNOST (mentorica: Sandra Hanžič): 

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

 priprava glasbenih točk za prireditve, 

 ogled kulturnega dogodka – koncerta. 

SOBOTNA ŠOLA (mentorice: Breda Vöröš, Monika Matjašec):  

 za učence od 4. do 9. razreda, 

 predvideni termin 17. 10. ali 14. 11. 2020, 

 terensko raziskovalno delo: geografsko zgodovinsko raziskovanje, 

naravoslovne vsebine, likovno ustvarjanje v in z naravo ter delavnice 

za duševno in telesno skrb. 

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO (mentorica: Monika Matjašec): 

 uporaba različnih metod učenja, 

 bralno-učne strategije, 

 Male sive celice. 

RAP – Hrana in prehranjevanje (mentorica: Jasna Cigut): 

 priprava na regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico, kjer učenci 

pripravijo določene tekmovalne jedi po svojih zamislih vključujoč 

zdravo prehrano na sodoben način. 

TO SEM JAZ (mentorica: Mirjam Törnar): 

 delavnice za dvig pozitivne samopodobe, krepitev socialnih in 

čustvenih veščin (v okviru RU in 1×mesečno po dogovoru z učenci) 

 

 


