
 

 

 
 

Datum: 7. 9. 2022 

 

 

PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

 

 

Poleg rednega šolskega izobraževanja bomo tudi v letošnjem šolskem letu nadarjenim učencem 

ponudili raznovrstne aktivnosti, da bodo lahko čim bolje razvijali svoje sposobnosti. 

 

Tudi letos bomo poskusili izvesti čim večje število dejavnosti.  

 

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. 

 

Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci: (delo z nadarjenimi učenci se izvaja tako na 

razredni kot predmetni stopnji) 

- 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 

- poskusi, 

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji. 

 

 

 

 

 

 



 

Dejavnosti, ki jih šola ponuja učencem v šolskem letu 2022/2023: 

 

- Tekmovanje iz angleščine IATEFL 

- Ekskurzija v London 

- Dejavnosti v knjižnici  

- Tekmovanje iz znanja zgodovine 

- Vezenje gobelina in križcev 

- Priprava razstav ob različnih priložnostih 

- Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev  na temo Šport skozi čas 

- Tekmovanje iz znanja geografije: Geografija voda 

- Raziskovalna naloga mladih geografov 

- Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelav 

- Priprava na tekmovanje Logika  

- Priprava na tekmovanje za Vegova priznanja 

- Priprava na tekmovanje Razvedrilna matematika 

- Gledališka predstava 

- Možganska telovadba (BrainGym) 

- Festival znanosti 

- Proteusovo tekmovanje iz biologije na temo Mehkužci 

 

 

Seznam dejavnosti: 

 

1. Tekmovanje iz angleščine IATEFL 

Mentor Nina Šulenta 

Učenci 6. razred 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: november – februar 2022/2023 

 

 

2. Tekmovanje iz angleščine IATEFL 

Mentor Hana Jerončič 

Učenci 7. razred 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: november – februar 2022/2023 

 

 

3. Tekmovanje iz angleščine IATEFL 

Mentor Sonja Simonič Puc 

Učenci Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: november – februar 2022/2023 

 

 

4. Ekskurzija v London 

Mentor Sonja Simonič Puc 

Učenci  Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe London: predvidoma marec 2023 

 

 

5. Dejavnosti v knjižnici 

Mentor Kristina Kovač 

Učenci  Od 7. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: po dogovoru z učenci 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelav 

Mentor Neli Markočič 

Učenci Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: marec – maj 2023 

 

 

13. Priprava na tekmovanje Logika 

Mentor Janja Nusdorfer Nedeljkovič 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: september – november 2022 

 

 

14. Priprava na tekmovanje za Vegova priznanja 

Mentor Janja Nusdorfer Nedeljkovič 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: marec - april 2023 
 

 

6. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine na temo: Od razpada 

rimskega imperija do nastanka prvih slovanskih 

kneževin 

Mentor Ana Kobal  

Učenci Od 8. in 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: oktober – marec 2022/2023 

7. Vezenje gobelina in križcev 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 5. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: po dogovoru z učenci 

8. Priprava razstav ob različnih priložnostih 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: po dogovoru z učenci 

9. Raziskovalna naloga mladih zgodovinarjev na temo 

Šport skozi čas 

Mentor Ana Kobal 

Učenci Od 7. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: januar – maj 2023 

 

10. 

Tekmovanje iz znanja geografije na temo: Geografija 

voda 

Mentor Andreja Jamšek in Eva Vanovšek 

Učenci Od 7. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: september - april 2022/2023 

11. Raziskovalna naloga mladih geografov  

Mentor Andreja Jamšek in Eva Vanovšek 

Učenci Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: november 2022 dalje 



 
 

15. Priprava na tekmovanje Razvedrilna matematika 

Mentor Janja Nusdorfer Nedeljkovič 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: november – februar 2022/2023 
 
 
 

16. Gledališka predstava 

Mentor Nina Šulenta 

Učenci  Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Kulturni center Lojze Bratuž (Gorica, It) 
 

 

 

17. Možganska telovadba (BrainGym) 

Mentor Živa Vidic 

Učenci  Od 6. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: marec 2023 

 

 

18. Festival znanosti 

Mentor Živa Vidic 

Učenci  Od 7. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Nova Gorica: 30. september 2022 

 

 

19. Proteusovo tekmovanje iz biologije na temo: Mehkužci 

Mentor Barbara Kodelja Pavlin 

Učenci  Od 8. do 9. razreda 

Kraj in čas izvedbe Matična šola: september – december 2022 

 

 

 

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

z Zavodom za šolstvo in drugimi ustanovami.  

 

 

Dopuščamo spremembe programa v primeru aktualnih dogodkov.  

 

 

Eva Vanovšek, nadomeščam Andrejo Jamšek, koordinatorko programa 


