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PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Med strokovno literaturo bomo težko našli enotno definicijo nadarjenosti. Ena od najpogosteje 

uporabljenih definicij je definicija, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju 

nadarjenih iz leta 1978. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci/mladostniki, ki so med 

izobraževalnim procesom pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju.  

 

Poleg rednega šolskega izobraževanja večkrat potrebujejo tudi prilagojene programe in 

aktivnosti. Tudi na naši šoli že vrsto let nadarjenim učencem ponudimo raznovrstne aktivnosti, 

da lahko čim bolje razvijajo svoje sposobnosti. 

 

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, 

- skrb za to, da so nadarjeni učenci ustrezno sprejeti med svojimi vrstniki, 

- 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, 
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- seminarske naloge, 

- raziskovalne naloge, 

- svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica. 

 

 

Dejavnosti, ki jih šola ponuja učencem v šolskem letu 2019/2020: 

 

- Pletenje makrameja in izdelovanje keramičnega lončka za lončnice 

- Radi plešemo, pojemo, nastopamo: sodelovanje na šolskih prireditvah 

- Ogled gledališke predstave v angleškem jeziku 

- Servetna tehnika 

- Uprizoritev gledališke igre Naše zvezde in zvezdice 

- Stres in tehnike sproščanja,  

- Sproščanje in aktiviranje - usmerjanje računalnika s svojim počutjem 

- Ogled Muzeja krasa v Postojni 

- Prepoznavanje kamnin s pomočjo mobilne aplikacije 

- Tekmovanje iz znanja geografije: Podnebne spremembe – opomin narave sedanjim in 

prihodnjim generacijam človeštva 

- Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo Prazgodovina na Slovenskem 

- Kako izdelam (izvezem) gobelin 

- Kako vezem s križci 

- Priprava panojev ob državnih praznikih in drugih priložnostih 

- Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev Poklici v preteklosti 

- Priprava na državno tekmovanje iz znanja matematike 

- Raziskovalna delavnica: Glasba kot zdravilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seznam dejavnosti: 

 

1. Pletenje makrameja in izdelovanje keramičnega 

lončka za lončnice 

Mentor Živa Čuk 

Učenci od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: Drugo polletje (3-krat po 2 šolski uri)  

 

2. Radi plešemo, pojemo, nastopamo: sodelovanje na 

šolskih prireditvah 

Mentor Nadja Rodman Koradin 

Učenci Od 1. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: po potrebi 

 

3. Ogled gledališke predstave v angleškem jeziku  

Mentor Sonja Simonič Puc in anglistke 

Učenci 8. in 9. razred 

Kraj in čas izvedbe Ni določeno 

 

4. Servetna tehnika 

Mentor Vida Trošt Vidic 

Učenci Od 1. do 5. razreda 

Kraj in čas izvedbe Podružnica Podnanos: 2-krat po 2 šolski uri  

 

5. Uprizoritev gledališke igre Naše zvezde in zvezdice  

Mentor Livija Lango  

Učenci Ni določeno 

Kraj in čas izvedbe Matični šoli: Ni določeno 

 

 

6. 

1. del: Stres in tehnike sproščanja  

2. del: Sproščanje in aktiviranje - usmerjanje 

računalnika s svojim počutjem. 

Mentor Alenka Čehovin 

Učenci Od 6. do 9. razreda 

Trajanje in čas izvedbe Matična šola: mesec marec 2020 (1. del: 2. šolski uri, 2. 

del:1 šolska ura) 

 

7. Ogled Muzeja krasa v Postojni  

Mentor  Andreja Jamšek 

Učenci 8. in 9. razreda 

Trajanje in čas izvedbe Matična šola: V drugem polletju  

 

8. Prepoznavanje kamnin s pomočjo mobilne aplikacije 

Mentor Andreja Jamšek 

Učenci Od 6. do 9. razreda 

Trajanje in čas izvedbe Matična šola: 2 šolski uri 

 

 

9. 

Tekmovanje iz znanja geografije: Podnebne 

spremembe – opomin narave sedanjim in prihodnjim 

generacijam človeštva. 

Mentor Andreja Jamšek 

Učenci Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: oktober 2019 – april 2020  

 



10. Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo 

Prazgodovina na Slovenskem 

Mentor Ana Kobal  

Učenci Od 8. in 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: oktober 2019 – marec 2020 

 

11. Kako izdelam (izvezem) gobelin 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 4. do 8. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: 8 ur 

 

12. Kako vezem s križci 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 4. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: 10 ur 

 

13. Priprava panojev ob državnih praznikih in drugih 

priložnostih 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 8. in 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: 

 

14. Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev Poklici v 

preteklosti 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: od januarja 2020 do konca maja 2020 

 

15. Raziskovalna delavnica: Glasba kot zdravilo.  

Mentor Laura Winkler Klanjšček 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: Predvidoma marec 2020 

 

16. Priprava na državno tekmovanje iz znanja matematike 

Mentor Aktiv matematikov 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: Predvidoma marec 2020 

 

Učenci lahko sodelujejo tudi na ostalih tekmovanjih, ki jih bo šola organizirala v sodelovanju 

z Zavodom za šolstvo in drugimi ustanovami. 

 

Dopuščam spremembe programa v primeru aktualnih dogodkov. 

 

 

Andreja Jamšek,  koordinatorka programa 


