Dejavnosti za
nadarjene učence
(šolsko leto 2022/2023)
Pozdravljeni učenci.
Pred vami je brošura, v kateri smo zbrali različne dodatne
dejavnosti in aktivnosti, s katerimi vam želimo popestriti
vsakodnevne teme, vam ponuditi priložnost za pridobivanje
novih izkušenj, poglabljanje znanja ter razvijati interese na
želenih področjih.
Nekatere dejavnosti bodo potekale v okviru pouka, dodatnega
pouka, izbirnih predmetov, razširjenega programa, interesnih
dejavnosti, nekatere pa bodo potekale izven šole, na drugih
lokacijah, in bodo plačljive (razstave, ogledi, vstopnice,
avtobusni prevoz …).
Prosimo vas, da si ogledate ponudbo in izberete dejavnosti, ki
vam najbolj ustrezajo in s pomočjo katerih želite poglobiti svoje
znanje in pridobiti nove izkušnje.
Določene dejavnosti, ki jih ponujamo, bodo za vas tudi
obvezne.
Med šolskim letom na šolo dobivamo še dodatne ponudbe, o
katerih vas bomo obveščali sproti.
Dodatne informacije in pojasnila dobite pri
mentorjih ali pri koordinatorici dela z nadarjenimi
pedagoginji Mirjam Törnar

SLOVENŠČINA (mentorica: Martina Ternar Gabor)
V šolskem letu 2022/202 bom pri poučevanju slovenščine in v
sklopu dodatnih dejavnosti ID, RaP Veliki vsevedi učence
spodbujala k raziskovanju, pripravi projektnega dela,
multimedijskemu snovanju, ob ugodnih pogojih tudi terenskemu
delu.
Moje delo se bo nanašalo predvsem na:
širitev in poglobitev znanja, spodbujanje ustvarjalnosti,
odgovornosti, samostojnosti: spodbujanje k udeležbi
na tekmovanjih, natečajih, spodbujanje k vodenju
skupin, delo na način obratnega učenja (učenec se vnaprej pripravi in prispeva
svoj del k učni vsebini);
-

predlagam učenje učenja na način sodelovalnega učenja, t. i. tutorstvo (starejši
prenašajo znanje in izkušnje na mlajše);

-

usmerjanje pri idejni nalogi o raziskovanju življenja in dela Miška Kranjca ter
nadgradnja obstoječega posnetka o Mišku Kranjcu (delo v sklopu RaP dejavnosti
v šol. letu 2021/2022) z možnostjo razvijanja t. i. literarno-turistične poti po vzoru
Literarno-turistične poti po Minnatijevih stopinjah (načrtovala bi izlet po tej poti);

-

z učenkami 9. razreda, ki so lani že sodelovale pri RaP Veliki vsevedi bi obiskala
medijski hiši Radio Murski val in Televizijo AS (ogled medijske hiše, predstavitev
dela, delavnice);

-

MATEMATIKA (mentorica: Lea Kociper):
-

Kotnjek):
tekmovanje iz biologije in kemije
raziskovalna naloga iz biologije
naravoslovne delavnice na Gimnaziji Franca Miklošiča
Ljutomer (stroški prevoza)

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA (mentorica: Jelka Horvat)

SLOVENŠČINA (mentorica: Valerija Dravec Donša)

-

ID Bralni klub za bralno značko za učence 6.–9. r,
Priprave na Cankarjevo tekmovanje, 6.–9. r,
Dodatni pouk SLJ, 7.–9. r,
RaP Tek na dolge proge, 7.–9. r,
Priprava točk za proslave oz. prireditve na šoli, 7.–9. r,
Nastopi na proslavah oz. prireditvah na šoli, 7.–9. r,
Vodenje/povezovanje na proslavah oz. prireditvah na šoli, 7.–9. r,
Učenec kot učitelj, 7.–9. r,
Kulturni bazar, 7.–9. r,
Ogled muzikla Figarova svatba na GFML, 7.–9. r (stroški prevoza),
Priprava panoja pred slovensko učilnico oz. urejanje učilnice, zbiranje
dokazov, 7.–9. r,
Raziskovanje po navodilih pri pouku in za domačo nalogo,
poročanje pri pouku, 7.–9. r,
Problemski pristop pri pouku, 7.–9. r,
Uporaba IKT pri pouku, 7.–9. r,
Sodelovalno učenje, pomoč drugim, 7.–9. r,
Sodelovanje na literarnih natečajih, 7.–9. r,

priprave na tekmovanje iz Logike (ZOTKS) za
učence od 6. do 9. razreda,
tekmovanje
iz
Razvedrilne
matematike
(DMFA) za učence od 6. do 9. razreda,
priprave
in
udeležba
na
tekmovanju
Matematični kenguru za učence od 6. do 9.
razreda

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA (mentorica: Suzana

-

-

Dodatna poustvarjanja pri pouku (ure književnosti), 7.–9. r,
Dodatni govorni nastopi pri pouku (jezik), 7.–9. r.

-

Za 8. in 9. razred, tekmovanje iz zgodovine: “OD RAZPADA
RIMSKEGA IMPERIJA DO NASTANKA KNEŽEVIN
ALPSKIH SLOVANOV” in učencem pripravila literaturo in jim
ponudila tudi priprave na tekmovanje.
Za 8. in 9. razred, tekmovanje iz geografije: »GEOGRAFIJA
VODA« in učencem pripravila literaturo in jim ponudila tudi
priprave na tekmovanje
Za učence od 1.–9. razreda bom nudila vključevanje v dejavnosti UNESCO
vsebin, dodatnih raziskovalnih nalog, priprave obeležitve in obisk delavnic na
drugih šolah na temo kulturne dediščine, trajnostnega razvoja …
V okviru projekta TPLG bom učencem nudila dodatne vsebine iz področja
turizma, trajnostnega razvoja v lokalnem okolju, raziskovanje kraja in njegovih
znamenitosti.
Učencem sem, glede na interes in želje staršev, pripravljena ponuditi in
organizirati tudi interdisciplinarno ekskurzijo po dogovoru, tudi v sodelovanju z
drugimi učitelji.

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

-

sodelovanje v šolskih projektih (v angleščini),
sodelovanje na jezikovnih delavnicah,
ogled gledališke predstave v angleškem jeziku
na GFML: Figarova svatba (stroški prevoza),
tekmovanje iz znanja angleškega jezika,
sodelovanje pri izvedbi učne ure,
sodelovanje na literarnih natečajih,
prebiranje revij in literature v tujem jeziku,
reševanje dodatnih nalog na višjih stopnjah,
uporaba aplikacij za učenje angleščine,
reševanje spletnih nalog,
izvedba dodatnih govornih nastopov, predstavitev,
izvedba ure angleščine za sošolce ali mlajše učence,
medvrstniško 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),
astronomski večer,
priprave in udeležba na tekmovanju iz znanja tehnologij za 8. in 9. razred,
priprave in tekmovanja za Štefanovo priznanje, za 8. in 9. r.

-

ŠPORT (mentor: Anton Marton):
-

sodelovanje na športnih tekmovanjih iz
nogometa, rokometa, odbojke in atletike,
ogledi
športnih
reprezentančnih tekem
(stroški prevoza, karte).

LIKOVNA UMETNOST (mentor: Tilen Matej Červek):
- priprava in sodelovanje na likovnih natečajih,
- ogled ter vodstvo po razstavah v Galeriji Murska
Sobota, kjer bodo tudi tematske delavnice (stroški prevoza,
vstopnine).

GLASBENA UMETNOST (mentorica: Sandra Hanžič):
-

otroški pevski zbor za učence 1.–4. razreda,
mladinski pevski zbor za učence 5.–9. razreda,
priprava glasbenih točk za različne prireditve za učence 1.–
9. razreda,
inštrumentalna spremljava pevskega zbora za učence 4.–9.
razred,
ogled muzikala Figarova svatba za učence 6. – 9. razreda (stroški prevoza).

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,
piknik,
petkovo-sobotne kuharske delavnice.

Vesela šola

(mentorica Suzana Šajnović):

S sodelovanjem v Veseli šoli učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega
delovanja in svet narave ter družbe. Vesela šola izhaja kot tiskana priloga v reviji Pil in kot
učna pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu veselošolci:
širijo splošno znanje in razgledanost,
spoznavajo različne pomembne ljudi in organizacije,
se urijo v rabi digitalne tehnologije z namenom učenja,
se seznanjajo s koristnimi spletnimi stranmi,
bogatijo besedni zaklad v angleščini in nemščini,
brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja.
Učenci od 4. – 6. razreda preberete knjigo Bleščivka, avtorice Špele Frlic,
Učenci od 7. – 9. razreda pa knjigo Vse se vrača, avtorice Angie Thomas.
Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja.

To sem jaz (mentorica: Mirjam Törnar):
-

delavnice za dvig pozitivne samopodobe, spoznavanje sebe in krepitev
socialnih veščin (v okviru RU).

SOBOTNA ŠOLA (tim za nadarjene učence in zunanji izvajalci):
-

umetniške, tehniške, športne delavnice (pomlad 2023)

Posebna ponudba
Dejavnost

Čas
izvedbe

Glasbeni večer koncert na terasi
šole

Oktober 2022
in maj 2023

Astronomski večer

November
2022

Delavnice
za mlade*

November
2022

Znanje

Kraj
Gimnazija
Franca
Miklošiča
Ljutomer
OŠ
MKVP

Lastni prevoz

Prevoz
(okvirno 12,63 € za 13 učencev)

Ogled
muzikla
Figarova svatba*

23. 1. 2023

Kuharske, turistične
delavnice in
delavnice strežbe

Februar 2023

Kulturni bazar*

31. 3. 2023

Gimnazija
Franca
Miklošiča
Ljutomer
Gimnazija
Franca
Miklošiča
Ljutomer
Srednja
šola za
gostinstv
o in
turizem
Radenci
Ljubljana

Sobotna šola
(umetniške/tehnišk
e/športne
delavnice)
Tekma nadarjenih
učencev v športih
po dogovoru

Marec/April
2023

OŠ
MKVP

Festival talentov

Junij 2023

Maj 2023

Stroški

OŠ F.P.
Črenšovci
/OŠ
MKVP
OŠ F. P.
Črenšovci

Stroški programa
(okvirno 6,5 €)

Prevoz
(okvirno 12,63 € za 13 učencev) +
6 € vstopnica
Prevoz (okvirno
13,50 € za 13
učencev) +
2 € za kuharsko
delavnico
Prevoz
(okvirno 37,9 €
za 13 učencev)
Malica +
okvirno 10 € na
učenca za
material
malica za učence

Stroški prevoza
(odvisno od št.
prijavljenih
učencev)

Ponudba označena z zeleno barvo je za nadarjene učence obvezna.
Dejavnosti označene z * bodo ponujene tudi ostalim učencem, kar pomeni,
da bodo stroški na učenca odvisni od dejanskega št. učencev, in posledično
ob višjem št. učencev, manjši.

