
OŠ Draga Bajca Vipava 

Vinarska cesta 4 

5271 Vipava 

 

Datum: 19. 9. 2018 

 

PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

Delo z nadarjenimi izhaja iz naslednjih temeljnih načel: 

• širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 
• hitrejše napredovanje v procesu učenja, 
• razvijanje ustvarjalnosti, 
• uporaba sodelovalnih oblik učenja, 
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 
• upoštevanje individualnosti, 
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 
• skrb za celostni osebnostni razvoj, 
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, 
• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji, 
• ustvarjanje možnosti za občasno druženje. 

 
 
Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci: 

• dodatni pouk, 
• individualizirani programi za delo z nadarjenimi, 
• obogatitveni programi (sobotne šole …), 
• športne in kulturne sekcije, 
• interesne dejavnosti, 
• dnevi dejavnosti, 
• kreativne delavnice, 
• raziskovalni tabori, 
• priprava za udeležbo na tekmovanjih, 
• programi za razvijanje socialnih spretnosti, 
• programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, 

mladinske delavnice), 
• hitrejše napredovanje, 
• osebno svetovanje učencem in staršem, 



• izbirni predmeti, 
• seminarske naloge, 
• raziskovalne naloge, 
• svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica. 

 
 
Dejavnosti, ki jih šola ponuja učencem v šolskem letu 2018/2019: 
 

• Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev na temo Juhuhu, 
počitnice so tu! Letovanja otrok in družin v preteklosti 

• Kako izvezem gobelin 

• Priprava razstav ob državnih praznikih in drugih priložnostih v 
šolski avli 

• Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo Ob 150. obletnici prvega 
tabora na Slovenskem – od čitalniškega gibanja, besed do taborov 
na Slovenskem 

• Ekskurzija po krajih zamejskih Slovencev v Italiji 

• Delavnica Stres in tehnike sproščanja 

• Ogled gledališke predstave v angleškem jeziku  

• Naravoslovne delavnice 
- Izolacija DNK 
- Programiranje v 3D okolju 
- Mikroskopiranje 
- Poliedri  

• Obisk sejma Narava zdravje 

• Naravoslovne dejavnosti za učence 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razpored dejavnosti 
 
 

Dejavnost Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev 
Juhuhu, počitnice so tu! Letovanja otrok in družin v 
preteklosti 

Mentor Ana Kobal 

Učenci 6. do 9. razred 

Trajanje 
dejavnosti 

od januarja 2019 do konec maja 2019 

 

Dejavnost Poliedri 

Mentor Boža Pangerc 

Učenci 4. do 9. razred 

 
 

Dejavnost Ogled gledališke predstave v angleškem jeziku  

Mentor Veronika Gomizelj in anglistke 

Učenci  8. in 9. razred 

 
 

Dejavnost Delavnica Stres in tehnike sproščanja in 
nadaljevanje delavnice: sproščanje in aktiviranje - 
usmerjanje računalnika s svojim počutjem. 

Mentor Alenka Čehovin 

Učenci od 6. do 9. razreda 

Čas in kraj 
izvajanja  

dve šolski uri v marcu 2019 v vipavski šoli 

 

Dejavnost Ekskurzija po krajih zamejskih Slovencev v Italiji 

Mentor Nives Vidic 

Učenci 8. in 9. razred 

 

Dejavnost Naravoslovne delavnice 
- Izolacija DNK 
- Programiranje v 3D okolju 

 

Mentor Samo Jamšek 

Učenci 8. in 9. razred 
Delavnica Programiranje v 3D okolju pa bo tudi za 
učence od 5. do 9. razreda 

 



 
 

Dejavnost Mikroskopiranje 
 

Mentor Marija Mavri Koradin 

Učenci 7. do 9. razred 
 

  

Dejavnost Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo Ob 150. 
obletnici prvega tabora na Slovenskem – od 
čitalniškega gibanja, besed do taborov na 
Slovenskem 

Mentor Ana Kobal 

Učenci 8. in 9. razred 

Trajanje Oktober 2018 – marec 2019 

 

Dejavnost Kako izdelam (izvezem) gobelin  

Mentor Ana Kobal 

Učenci 4. do 7. razred 

Trajanje 10 ur 

 

Dejavnost Obisk sejma Narava zdravje  

Mentor Barbara Kodelja Pavlin 

Učenci 7. do 9. razred 

Trajanje konec novembra 2018 

 

Dejavnost Priprava panojev ob državnih praznikih in drugih 
priložnostih  

Mentor Ana Kobal 

Učenci 7. do 9. razred 

 

Dejavnost Naravoslovne dejavnosti za učence 

Mentor Niko Likar 

Učenci 6. do 9. razred 

Učenci se lahko udeležijo še vseh tekmovanj iz različnih znanj, ki jih bo 

organizirala šola v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in drugimi 

ustanovami. 

Dopuščam spremembo programa v primeru aktualnih dogodkov 

Ana Kobal, koordinatorka programa 


