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Šolsko leto 2019/2020 



 

 

 

Pozdravljeni! 

 

V letošnjem šolskem letu 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 5. do 9. razreda. 

Upamo, da boste v ponudbi našli zanimive stvari. 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.  

Katalogu prilagamo prijavnico, katero mora vsak učenec vrniti razredniku najkasneje 

do srede, 25. 9. 2019. V njej bo že sedaj izbral aktivnosti, katerih se želi udeležiti med 

šolskim letom, zapisal interesne dejavnosti v katere bo vključen v šoli in izven nje, 

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

 

 

    Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci: 

                               Marija Bednjanič 
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AKTIVNOST: PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 7. – 9. razred 

1. Šolsko tekmovanje 7. razred:  rok za oddajo izdelka 31. 1. 2020; tema The Magic 

of Friendship; izdelek videoposnetek ( 2 do 5 učencev), posnetek se lahko uvrsti 
na državno tekmovanje 

 
 Učenci prevzamejo vlogo najstnikov, ki skupaj doživijo dogodivščino in pokažejo, 

kaj je pomen prijateljstva. Za kako dogodivščino gre, je prepuščeno kreativnosti 

tekmovalcev, seveda pa mora biti celotno besedilo v angleškem jeziku. Na koncu 

dogajanja mora biti za gledalca razvidno, zakaj je tekmovalcem prijateljstvo tako 

pomembno, magično (sporočilna vrednost prispevka). Pari učencev oz. skupine do 

največ 5 učencev morajo pri izdelavi prispevka aktivno sodelovati tudi pred 

kamero, in sicer s približno enakim deležem govorjenega besedila.  

Izvedba: priprave po pouku, predvidoma 6. ali 7. uro v četrtek oz. po dogovoru. 

 

2. Šolsko tekmovanje 8. razred: 21. 10. 2019 ob 13.00; tema History of Slovenia  - A 

people without knowledge of their past origin and culture is like a tree without 

roots; 

tekmovanje poteka v pisni obliki. Tekmovanje poteka na dveh ravneh – šolsko in 

državno (25. 11. 2019). 

Izvedba: priprave po pouku, predvidoma 5. oz. 6. uro v četrtek  

 

3. Šolsko tekmovanje 9. razred: 14. 11. 2019 ob 13.00; ni določene teme za šolsko 

raven, na regijskem in državnem tekmovanju je knjižna predloga ( John Green: 

Turtles All the Way Down) 

 Izvedbe: priprave po pouku, predvidoma 0. uro v torek oz. po dogovoru 

Trajanje dejavnosti: 3 do 5 ur pred šolskim tekmovanjem, ustrezno dlje ob uvrstitvi 

na regijsko/državno raven 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: učenci bodo seznanjeni s potekom in vsebino 

tekmovanja, vadili bomo na primerih iz prejšnjih tekmovanj, po potrebi priprava na 

regijsko ali državno tekmovanje  



 

 

AKTIVNOST: HALLOWEEN – OKTOBER 

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 6. razred 

Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci, pred jesenskimi počitnicami 

Trajanje izvedbe: 2 ali 3 šolske ure  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  potekala bo v angleškem jeziku, izdelali bomo 

izdelek na temo Halloween (izrezovali bomo buče), spoznavali navade, rime, pesmi  

 

AKTIVNOST: OGLED PREDSTAVE TOM SAWYER 

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 8. – 9. razred 

Čas izvedbe: 10. 12. 2019 v Narodnem domu Maribor (9.00) 

Trajanje dejavnosti: 1 šolska ura za pripravo na ogled predstave (seznanitev z 

vsebino) ter  predstava  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Ogledali si bomo predstavo v izvedbi  American 

Drama Group Europe v angleščini, se prej seznanili z vsebino - prebrali 

knjigo/gledali film/risani film.  Prednost imajo učenci, ki sodelujejo na tekmovanjih 

(15 učencev). 

 

AKTIVNOST: OGLED MUZIKALA NA  II. GIMNAZIJI MARIBOR 

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 7. – 9. razred 

Čas izvedbe: petek popoldne, datum bo znan naknadno 

Trajanje dejavnosti: 1 šolska ura za pripravo na ogled predstave (seznanitev z 

vsebino) ter  ogled predstave  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Ogledali si bomo predstavo Figarova svatba.  



 

 

Jezik muzikala je sodobna angleščina, začinjena z ravno pravo mero španskega 

temperamenta in francoske elegance. Muzikal ponuja pester vpogled v zgodovino 

glasbe, kakor tudi v sodobno popularno glasbo. Pojavljajo se kreativne kombinacije 

klasične glasbe z baročno navdahnjenimi uspešnicami iz osemdesetih let, glasbena 

dela iz klasičnih muzikalov, kot tudi rock’n’roll, španski ritmi flamenka ter sodobni 

pop. Muzikal Figarova svatba priporočamo kot zanimivo, dodatno učno snov za 

pouk angleškega jezika, glasbeni pouk in gledališke krožke. Traja dve uri in pol z 

odmorom, ima dve dejanji in je v angleškem jeziku s podnapisi. 

Cena: 8 EUR + avtobus 

 

AKTIVNOST: KUHARSKA DELAVNICA  (BAKING MUFFINS) – DECEMBER 2019 

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 6. razred 

Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci 

Trajanje dejavnosti: 2 šolski uri  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se 

bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, spekli in se posladkali; 

govorili bomo tudi o zdravem prehranjevanju 

 

AKTIVNOST: KUHARSKA DELAVNICA  (BAKING AMERICAN PANCAKES ) - 

FEBRUAR 2020 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 7. razred 

Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci 

Trajanje dejavnosti: 2 šolski uri 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se 

bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, pretvarjali mere, spekli in se 

posladkali; govorili bomo tudi o zdravem prehranjevanju 

 

 

 



 

 

AKTIVNOST: KUHARSKA DELAVNICA  (BAKING SCONES ) - MAREC 2020 

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 8. razred 

Čas izvedbe:  po pouku, po dogovoru z učenci 

Trajanje dejavnosti: 2  šolski uri  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: dejavnost bo potekala v angleškem jeziku – naučili se 

bomo poimenovati sestavine, brali navodila za izdelavo, spekli in se posladkali 

 

Po želji kuharska delavnica za 9. razred, učenci predlagajo jed, ki bi jo pripravili. 

 

AKTIVNOST: STRATEGIJE ZA BOLJŠE BRALNO / PISNO / SLUŠNO 

RAZUMEVANJE PRI ANGLEŠKEM JEZIKU  

 

Izvajalec oz. mentor: Simona Kuhar 

Starostna skupina: 6. razred 

Čas izvedbe: po pouku, po dogovoru z učenci, marec – april 

Trajanje dejavnosti: posamezna delavnica bo trajala po eno šolsko uro 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: skozi vaje se bomo učili strategije za boljše bralno  / 

pisno / slušno razumevanje pri TJA 

 

AKTIVNOST: AMERIŠKI VIKEND 

 

Izvajalec oz, mentor: Društvo Več, Simona Kuhar 

Starostna skupina: 2. – 9. razred 

Čas izvedbe: april 2020 

Trajanje dejavnosti: petek popoldne 2 uri, sobota dopoldne 3 ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: društvo Več bo pripravilo zanimive, zabavne 

dejavnosti v angleškem jeziku, pomagali jim bodo Ameriški študentje 



 

 

AKTIVNOST: ZANIMIVI EKSPERIMENTI 

 

IZVAJALEC: Gregor Zorman 

STAROSTNA SKUPINA: 6.-7. razred 

 

ČAS IZVEDBE: Četrtek ali petek 0. uro 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

 

Učenci bodo lahko izbrali, načrtovali, izvedli in vrednotili eksperimente z različnih 

naravoslovnih področji. 

Učenci s pomočjo eksperimentov spoznavajo različne naravne zakonitosti, 

poglabljajo pri pouku pridobljeno znanje, razvijajo sposobnosti natančnega 

opazovanja, se navajajo na varno delo, sodelujejo v skupini… 

 

AKTIVNOST:KREATIVNO PISANJE 

 

IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Zdenka Kostanjevec 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9. razred 

ČAS IZVEDBE: januar, marec 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Ustvarjalno pisanje, ki ga izvajamo pri pouku 

slovenščine (domišljijski in doživljajski spisi), bi nadgradili z drugačnimi in 

zanimivimi tehnikami, npr. pisanje zgodbe iz besed na isto črko ali besed po abecedi. 

Pisali bi tudi različne vrste pesmi (haiku, kons, ipresije…) ali dramske prizore. 

Teme bi določili, se zanje dogovorili ali jih prepustili izbiri učencev. Izdelke oz. 

besedila bi lahko predstavili na različnih šolskih prireditvah ali na panoju. Izdelke bi 

lahko objavili tudi v šolskem glasilu. 

 



 

 

AKTIVNOST: DELAVNICA LOGIKE 

 

Izvajalki: Janja Ledinek, Leonida Babič  

Starostna skupina: 6. do 9. razred 

Čas izvedbe: september 2019 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo reševali logične naloge kot pripravo na 

tekmovanje iz znanja logike. 

 

AKTIVNOST: BOŽIČNA USTVARJALNA DELAVNICA 

 

Izvajalki: Janja Ledinek in Leonida Babič 

Starostna skupina: 5. do 9. razred 

Čas izvedbe: november/december 2019 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo ustvarjali drobna božična darilca, 

voščilnice in okraske. 

 

AKTIVNOST: PROJEKT DEKD – DEDIŠČINA#RESTAVRIRANJE#OHRANJANJE 

 

Izvajalke: Leonida Babič z učiteljicami razredne in predmetne stopnje  

Starostna skupina: vsi razredi 

Čas izvedbe: september/oktober 2019 

Trajanje dejavnosti: v sklopu drugih šolskih dejavnosti 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo v projektu spoznavali pomen ohranjanja 

snovne kulturne dediščine svojih prednikov. Pobrskali bodo med starimi predmeti, ki 

jih hranijo doma in v šoli pripravili razstavo. 



 

 

AKTIVNOST: PROJEKT DEKD – RESTAVRATORSKA DELAVNICA 

 

Izvajalki: Leonida Babič in Janja Ledinek ter zunanja izvajalka, restavratorka 

Pokrajinskega muzeja Maribor, Irena Porekar Kacafura 

Starostna skupina: 6. – 9. razred 

Čas izvedbe: september/oktober 2019 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo spoznali delo muzejske restavratorke in 

postopke restavriranja ter restavrirali stare predmete, ki jih hranijo doma. Predmete 

bodo postavili na ogled na razstavi, katere otvoritev bo v sredo, 2. oktobra 2019, ob 17. 

uri. 

AKTIVNOST: PROJEKT PREVZEMIMO MUZEJ 

 

Izvajalci: Leonida Babič z učiteljicami razredne in predmetne stopnje ter zunanjimi 

izvajalci, kustosi Muzeja narodne osvoboditve Maribor 

Starostna skupina: 6. - 9. razred 

Čas izvedbe: oktober 2019 – maj 2020 

Trajanje dejavnosti: delavnice v muzeju ali v sklopu drugih šolskih dejavnosti 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo spoznavali delo muzejskih delavcev in 

muzejske zbirke, pripravili razstavo, vodili učence po muzejskih zbirkah in izvajali 

delavnice v okviru kulturnega dne, ki ga bomo izvedli 19. maja 2020. 

 

  



 

 

AKTIVNOST: PROJEKT ŠOA – SPOMINJAJMO SE 

 

Izvajalec oz. mentor: Leonida Babič v sodelovanju s Centrom judovske kulturne 

dediščine Sinagoga Maribor 

Starostna skupina: 8. in 9. razred 

Čas izvedbe: januar/februar 2020 

Trajanje dejavnosti: / 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo ob razstavi, ki jo bomo postavili v šolski 

knjižnici, spoznali usodo Judov med drugo svetovno vojno. Razstavo bodo 

predstavili učencem šole. 

 

AKTIVNOST: PROJEKT BRANJE NE POZNA MEJA 

 

Izvajalec oz. mentor: Leonida Babič z učiteljicami slovenščine 

Starostna skupina: učenci 8. razreda, ki obiskujejo dodatni pouk slovenščine 

Čas izvedbe: skozi celo šolsko leto 

Trajanje dejavnosti: / 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Mednarodni projekt Branje ne pozna meja izvajamo v 

sodelovanju z Osnovno šolo v Donji Voći na Hrvaškem. Učenci bodo brali knjigo 

hrvaškega avtorja v slovenskem prevodu, ki jo bodo predstavili na zaključni 

prireditvi v aprilu 2020. 

 

  



 

 

AKTIVNOST: DELAVNICA PISAVE 

 

Izvajalke: Leonida Babič in Janja Ledinek 

Starostna skupina: 6. razred 

Čas izvedbe: december 2019 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo spoznavali različne pisave, pripomočke 

in materiale za pisanje, ki so jih uporabljali v preteklosti.  

 

AKTIVNOST: ESCAPE ROOM 

 

Izvajalki: Janja Ledinek, Tanja Šimek 

Starostna skupina: 5. do 9. razred 

Čas izvedbe: Januar 2020 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo s pomočjo logično miselnih povezav 

osvajali ozemlja v interaktivni učilnici – prostoru. 

 

 

AKTIVNOST: HIŠA EKSPERIMENTOV 

 

Izvajalki: Janja Ledinek in Leonida Babič 

Starostna skupina: 5. do 9. razred 

Čas izvedbe: april/maj 2020 

Trajanje dejavnosti: 3 ure 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci si bodo ogledali naravoslovne, fizikalne in 

kemijske poskuse v hiši eksperimentov v Mariboru. Izvedena bo tudi ena delavnica, v 

kateri bodo učenci aktivno sodelovali. 



 

 

AKTIVNOST: ZABAVNA MATEMATIKA 

 

Izvajalki: Janja Ledinek in Janja Vodošek 

Starostna skupina: 5. do 9. razred 

Čas izvedbe: marec 2019 

Trajanje dejavnosti: 4 ure 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci bodo s pomočjo zabavnih didaktičnih iger 

osvajali zahtevne matematične strukture. 

 

AKTIVNOST: NOČ MLADIH RAZISKOVALCEV  

 

Izvajalki: Janja Ledinek in Leonida Babič 

Starostna skupina: 7. do 9. razreda 

Čas izvedbe: september 2019 

Trajanje dejavnosti: 4 ure 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Učenci si bodo pogledali zanimive poskuse, ki jih 

bodo pripravili učenci, dijaki in študenti naravoslovnih smeri. 

 

  



 

 

AKTIVNOST: TAMBURAŠKA SKUPINA POŠ MARJETA 

 

Izvajalka: Klavdija Topolinjak 

RAZRED: 5. in 7. RAZRED 

ČAS IZVEDBE: 1 ura tedensko čez vso šolsko leto 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  

Učenci se bodo pri urah tamburice naučili osnovnih glasbenih pojmov, zapisovanja 

in branja notnih vrednosti ter višin, učili se bomo ritmiziranja. Urili bomo tudi 

melodični, ritmični posluh ter tehniko petja in igranja. Izvajali bomo sprostitvene 

tehnike  

(gibalne in dihalne vaje) za boljšo koncentracijo petja in igranja. Učenci se bodo 

naučili igrati ljudske in umetne pesmi. Kar se bomo naučili bomo pokazali oz. 

predstavili na raznih nastopih na krajevni in občinski ravni. 

 

AKTIVNOST: MALE SIVE CELICE 

 

Izvajalec oz. mentor: Sašo Hovnik 

Starostna skupina: 6.  do 9. razred 

Čas izvedbe:  po pouku, po dogovoru z učenci 

Trajanje dejavnosti: 1 krat na teden   

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: S pomočjo kvizov, knjig Male sive celice, rebusov in 

pripomočkov za različna  predmetna področja poteka priprava na inovativne načine 

razmišljanja. V okviru krožka bomo opravili tudi regijsko tekmovanje za uvrstitev na 

snemanje oddaje. 

 

  



 

 

AKTIVNOST: DELAVNICE ZA OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

 

Izvajalec oz. mentor: Marija Bednjanič 

Starostna skupina: 5. in 6. razred 

Čas izvedbe: vse leto 

Trajanje dejavnosti: 1 šolsko uro 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: Program bo zajemal interakcijske vaje, kjer se bodo 

učenci vadili v psihosocialnih spretnostih, odkrito komunicirati, postavljati zahteve, 

odločati, pomagati drugim, sodelovati, iskati pomoč, razvijati toleranco do mnenj 

drugih. Razvijali bomo socialne veščine, ki zajemajo sprostitvene igre, krepitev 

samopodobe, čustvovanje, prijateljstvo. 

 

AKTIVNOST:  MERJENJE DEBELINE IN MASE  - 1h, 8.r. 

                         

Določanje ploščine in prostornine trdnih teles – 1h, 8.r. 

Določanje in računanje gostote  - 1h, 9.r. 

Določanje in računanje vzgona – 1h, 9.r. 

  

Izvajalka: ZLATKA GOJČIČ 

STAROSTNA SKUPINA: 8.R. in 9.R. 

ČAS IZVEDBE: v petek po pouku, v mesecu novembru, za vsak razred po 2 šolski 

uri, ločeno v petek po pouku v mesecu januarju, za vsak razred po 2 šolski uri. 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI: 

 

      8. razred: 

 

- Učenci bodo merili debelino pločevinaste ploščice z kljunastim merilom 
- Računali bodo absolutno in relativno napako meritve 



 

 

- Določili bodo ploščino telesa nepravilnih oblik in računali ploščino likov 
pravilnih oblik 

- Določili bodo prostornino teles nepravilnih oblik s potapljanjem in računali 
prostornino pravilnih oblik 

 

9. razred: 

- Učenci bodo merili maso in prostornino teles iz različnih snovi: 
les, aluminij, železo, umetna masa 

- Na osnovi dobljenih meritev bodo izračunali gostoto različnih snovi 
- Učenci bodo telesa iz različnih snovi potapljali v vodo, nato pa v olje in 

primerjali 
silo vzgona na potopljeno telo 

- Vzgon na potopljeno telo bodo tudi izračunali 
 
 

           8. razred: 

- Reševanje zahtevnejših nalog iz prejšnjih šolskih tekmovanj in priprava na 
šolsko 
tekmovanje, ki bo 5. 2. 2020 
 
 
9. razred: 
 

- Reševanje zahtevnejših nalog iz prejšnjih šolskih tekmovanj in priprava na 
šolsko 
tekmovanje, ki bo 5. 2. 2020 

 

AKTIVNOST: EKSKURZIJA V AVSTRIJO – V ENEM DNEVU OKROG SVETA 
 

IZVAJALEC OZIROMA MENTOR: Breda Premzl, Simona Kuhar 

STAROSTNA SKUPINA: 12- 15 let 

ČAS IZVEDBE: 5. 10. 2019 

 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  

- Obisk Minimundusa - ogled več kot 150 znamenitosti iz celega sveta v 
miniaturni obliki, 

- Obisk živalskega vrta Happ 


