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Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Tudi za šolsko leto 2019/2020 smo pripravili raznolike dejavnosti za nadarjene učence 

naše šole.  Le-te so namenjene vsem prepoznanim nadarjenim učencem od 5. do 9. 

razreda, prav tako tudi predlaganim nadarjenim učencem 4. razreda (v skladu s 

Konceptom dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ). 

Namen predstavljenih aktivnosti je zbuditi zanimanje, radovednost, željo po dodatnem 

znanju, osebnostnem razvoju, širjenju obzorij, razvijanju ustvarjalnosti, hkrati pa si na 

šoli želimo, da bi v dejavnostih, ki smo jih za vas, dragi učenci, pripravili, uživali.  

Na vse aktivnosti se lahko prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki vas obenem zavezuje, da 

se boste aktivnosti, na katero ste se prijavili, tudi udeležili (razen v primeru 

upravičenega izostanka). V letošnjem šolskem letu bo katalog dostopen tudi v spletni 

obliki. Našli ga boste na spletni strani šole. 

Katalogu prilagamo prijavnico, ki jo mora vsak otrok, ki je prepoznan ali predlagan za 

nadarjenega, izpolnjeno oddati gospe Andreji Cvetko ali gospe Maji Ferčič najkasneje do 

ponedeljka, 23. septembra 2019. Ob aktivnostih, na katere se bo otrok prijavil, mora 

zapisati tudi svoje interesne dejavnosti, v katere je v šoli ali izven nje že vključen, izbral 

bo tekmovanja, ki se jih bo udeležil ter si postavil cilje za to šolsko leto. Učenci se lahko 

vključite tudi na vse ponujene interesne dejavnosti na šoli ter oblike dodatnega pouka, ki 

so pri različnih predmetih namenjene posameznim razredom. Le-teh v katalogu nismo 

zapisali, ker so namenjeni tudi ostalim učencem. Terminski plan izvajanja dejavnosti bo 

učencem sporočen za vsaj mesec naprej. Z izvajanjem pričnemo v mesecu oktobru 2019. 

Pričakujemo tudi podpis staršev kot potrditev, da svojega otroka pri izbranih 

dejavnostih podpirate. 

V kolikor nam bodo sponzorska sredstva tudi letos dopuščala, bomo v mesecu juniju 

2020 izpeljali strokovno ekskurzijo, ki bo namenjena učencem, ki bodo aktivno 

sodelovali v različnih dejavnostih skozi vse šolsko leto. 

 

 

      Koordinatorici za delo z nadarjenimi učenci: 

      Andreja Cvetko in Maja Ferčič 

 

 

 



OŠ Rada Robiča Limbuš, š. l. 2019 – 2020, Interno gradivo  

 

3 

Aktivnost: SESTAVLJANKA GOGIX 

Izvajalec oz. mentor: ANDREJA CVETKO in KATICA VEZJAK 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 4. in 5. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 3 do 4 šolske ure na delavnico 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Kaj je Gogix? Gogix je sestavljanka:  

- ki je zabavna, ker se skupaj lahko igrajo otroci različnih starostnih 

skupin 

- ki je poučna, saj omogoča spoznavanje zakonitosti prostorskih 

konstrukcij; 

- ki pušča prosto pot domišljiji, ker ni potreben načrt za sestavljanje, ampak vsak 

kreira svoj model; 

- ki omogoča velike sestave in ima malo težo; 

- ki na koncu razveseli vsakogar, saj je razstavljanje hitro in zabavno. 

Kaj bomo počeli? Po seznanitvi s sestavnimi deli in načini sestavljanja si bodo učenci po 

skupinah zamislili konstrukcijo in jo sestavili. Celotna skupina si bo tudi zamislila 

konstukcijo tobogana, ki jo bo seveda ob zaključku tudi preizkusila. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 

 

Aktivnost: OPTIČNE PREVARE TER SESTAVA KOCKE ALI SONCA  Z ZGUBANJEM  

                    PAPIRJA 

Izvajalec oz. mentor: ANDREJA CVETKO IN KATICA VEZJAK 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 4. do 6. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  popoldan (4 šolske ure) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci bodo preko dela v delavnicah:  

- spoznali različne optične prevare, 

- se pogovorili o tem zakaj nekaj vidimo drugače kot je v resnici in zakaj se optične 

prevare tako imenujejo, 

- s pomočjo videa in navodil mentoric izdelali kocko (iz 6 kvadratnih listov papirja 

brez uporabe škarij in lepila) ter sonce samo z uporabo origami zgibanja. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 
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Aktivnost: KNJIŽNI SEJEM V LJUBLJANI  

Izvajalec oz. mentor: DARJA LORENČIČ LAŠIČ 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 6 šolskih ur 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci bodo obiskali tradicionalni knjižni sejem v Ljubljani in prisostvovali raznim 

dejavnostim v sklopu sejma – pogovori s pisatelji, ogled knjižnih novosti, srečanja z 

ustvarjalci, založniki,… 

Med vodenim sprehodom po Ljubljani si bodo učenci ogledali še Evropski center ali 

katero drugo ustanovo. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Prevoz z vlakom - vozna karta (povratna) za vlak 

 

Aktivnost: LITERARNA ČAJANKA V  ŠOLSKI KNJIŽNICI – POGOVOR O PREBRANI  

                      KNJIGI 

Izvajalec oz. mentor: DARJA LORENČIČ LAŠIČ 

Starostna skupina : aktivnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 3 šolske ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci sodelujejo pri izboru leposlovne knjige. 

Preberejo izbrano knjigo. 

Vodeni razgovor o prebrani knjigi sinteza in analiza prebranega, poustvarjanje, 

primerjanje,  izražanje mnenj  in kritično presojanje. 

Druženje ob čaju. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 
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Aktivnost: SVET PTIC 

Izvajalec oz. mentor: SIMONA LOBNIK in JASNA ANTOLINC 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 5. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: od sobote zjutraj do nedelje dopoldan 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Z vlakom se bomo odpeljali v Ormož. Čaka nas kratka, prijetna hoja do naravnega 

rezervata Ormoških lagun. Skupaj z ornitologom bomo preživeli dan ob opazovanju ptic 

in drugega življenja. Po večerji bomo odšli na nočno opazovanje (poslušanje) nočnih ptic. 

Ja, pa tudi ustvarjali bomo. 

Prespali bomo v hišici, na podlogi (armafleks ali napihljiva podloga) in v spalki, ki ju 

moraš prinesti s sabo. Podrobnejše informacije (hrana, obleka, higiena…) še sledijo. 

Maksimalno število otrok: 16!  

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Okrog 13€ (bivanje in vožnja z vlakom) 

 

Aktivnost: OBISK PUSTOLOVSKEGA PARKA BETNAVA S KOLESI 

Izvajalec oz. mentor: IRENA GAAL in NINA POVŠIČ TRANTURA 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 5. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  4 šolske ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 
V popoldanskem času se bomo  s kolesi ali lastnim prevozom odpravili v Pustolovski 
park Betnava, kjer nas čakajo številni zanimivi pogledi med drevesnimi krošnjami, vrvmi 
…  
Pustolovski park omogoča gibalne aktivnosti v naravi, pri čemer govorimo o gibanju v 
vertikalni (plezanje, spuščanje, drsenje …) kot tudi v horizontalni (hoja, skoki …) smeri. 
Predstavlja prostor oz. igrišče, ki je namenjeno igri, sproščanju, gibanju in doživetjem v 
naravi. 
Izkoristimo ga !     

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 
Vstopnina v Pustolovski park Betnava (med 9€ in 12€ - odvisno od števila učencev) 
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Aktivnost: MALE SIVE CELICE 2020 

Izvajalec oz. mentor: DARJA LORENČIČ LAŠIČ 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 6. do 8. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 4 šolske ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci individualno (pisno) odgovarjajo na vprašanja oz. dopolnjujejo odgovore. V 

naslednji krog se uvrstijo štirje najboljši šestošolci, sedmošolci in osmošolci, ki se spet 

pomerijo v znanju. V najožji izbor se uvrstita 2 najuspešnejša šestošolca, 2 sedmošolca in 

2 osmošolca. Ti učenci potem tvorijo 2 ekipi, ki bosta našo šolo zastopali na 

predtekmovanju MSC 2019. Ekipi se pripravljata na tekmovanje s pomočjo kvizov v 

elektronski in knjižni obliki in tekmujeta med seboj.   

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

 Ni predviden. 

 

Aktivnost:  VESELA KEMIJA 

Izvajalec oz. mentor:  MARJETA KRIŽAJ  

Starostna skupina:  aktivnost je namenjena učencem 6. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  2 krat po 2 uri 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Ogenj, eksplozije, spreminjanje barve … Učenci bodo izvajali atraktivne in zanimive 
poskuse, s katerimi bodo spoznali kemijske reakcije, ki so osnova za predmet kemija v 8. 
in 9. razredu. 
 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 
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Aktivnost:  PISANI ŽIVALSKI SVET 

Izvajalec oz. mentor:  MARJETA KRIŽAJ  

Starostna skupina:  aktivnost je namenjena učencem 6. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  2 krat po 2 uri 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci bodo spoznavali različne vrste udomačenih živali. Seznanili se bodo z njihovimi 
značilnostmi, naravnim življenjskim okoljem ter kako skrbimo zanje doma. S pomočjo 
usvojenega znanja in pridobljenega razumevanja ekoloških zakonitosti si bodo učenci 
izoblikovali pozitiven odnos do narave ter se zavedali potrebe po ekološko ustreznem 
ravnanju z okoljem in po njegovem varovanju. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 

 

Aktivnost:  TRENING ZA MOŽGANE in BISTRE GLAVE 

Izvajalec oz. mentor:  MARJETA KRIŽAJ  

Starostna skupina:  aktivnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  2  krat po 2 uri 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Učenci bodo reševali najrazličnejše naloge iz logike ter na zabaven način urili svoje 
možgane. Med seboj bodo tekmovali posamezno in v skupinah ter spoznavali in urili 
svoje sposobnosti v logičnem mišljenju. 
  

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 
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Aktivnost: DEBATNI KLUB 

Izvajalec oz. mentor: JELKA NAPAST 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda 

Čas izvedbe: po dogovoru 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Srečevanja debatnega kluba na šoli in udeležba na debatnih turnirjih po Sloveniji 

Na izvedbeni ravni so cilji naslednji: 

 srečevanja debatnega kluba s ciljem razvijanja debate v Karl Popper formatu, 

 formiranje debatnih ekip, 

 šolsko tekmovanje v debatiranju, 

 udeležba na predvidoma dveh debatnih turnirjih, ki jih organizira zavod Za in 

proti (predvidoma tudi na mednarodnem v angleščini), 

 vzgajanje podmladka, ki bi v prihodnjih letih razvil dejavnost na naši šoli, 

 povezovanje z drugimi debatnimi klubi v Sloveniji. 

 

Izobraževalni cilji dejavnosti: 

 razvijanje kritičnega mišljenja, 

 urjenje komunikacijskih veščin, 

 druženje in argumentirano izmenjavanje z vrstniki, 

 razvijanje  informacijske pismenosti z aktivnim raziskovanjem, selekcioniranjem 

in analizo informacij, 

 pridobljeno znanje spremeniti v uporabno obliko, v kreativno uporabo.  

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK  UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Strošek prevoza na turnirje in prehrana na turnirju (predvidoma 4 € na učenca). 
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Aktivnost: SELFIE ORIENTACIJA 

Izvajalec oz. mentor: ANDREJA CVETKO in JULIJA FLOGIE 

Starostna skupina: aktivnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda 

TRAJANJE DEJAVNOSTI:  4 do 6 šolskih ur 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

Podali se boste na malo drugačno orientacijo po Limbušu in okolici. S pomočjo karte in 

fotografij boste poiskali orientacijske točke in se pri teh točkah fotografirali. Fotografija 

bo dokaz, da ste iskano točko našli. Ob koncu selfie orientacije bo sledil pregled 

fotografij in določitev najboljših. Tekmovali ne boste samo v času in iskanju ampak 

bomo ocenili tudi najbolj zanimive selfie, ki bodo vplivali na končen rezultat. 

PREDVIDENI FINANČNI PRISPEVEK UČENCEV OZ. NJIHOVIH STARŠEV: 

Ni predviden. 

 

 


