
 

 

PONUDBA DODATNIH DEJAVNOSTI 

ZA NADARJENE UČENCE 

OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI 

 
šolsko leto 2022/23 

 

 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli. Osnovni cilj koncepta je doseči višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega 

dela in slediti temeljnim načelom za delo z nadarjenimi učenci. 

 

Program dela z nadarjenimi učenci 

 

V I. triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah 

notranje diferenciacije pouka, obiskovanje dodatnega pouka, priprave na udeležbo na 

tekmovanjih ter usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru šole in zunanjih ponudnikov. 

 

V II. in III. triadi se delo razširi tudi na nekatere druge oblike dela, ki se večinoma izvajajo v 

okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri dodatnem pouku 

in pripravi na tekmovanje, v okviru izbirnih predmetov, pri izvajanju interesnih dejavnosti ipd. 

 

V letošnjem šolskem letu so strokovni delavci pripravili nabor dejavnosti za nadarjene učence 

(nekatere od njih so ponujene tudi ostalim zainteresiranim učencem), ki so razdeljeni v 

naslednje sklope: 

- jeziki, 

- matematika, 

- naravoslovno področje, 

- družboslovno področje, 

- področje umetnosti – glasbene in likovne, 

- šport, 

- področje računalništva in 

- druga področja. 

 

 

Pripravila Anja Kragelj,  

koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci  



JEZIKI 
 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 
 

MENTOR: Tina Stare in Marjana Tinta 

STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 17. 9. 2022 – 2. 4. 2023 

OPIS: Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot 50 let spodbuja razvoj bralne kulture 

mladih. Osnovni cilj branja za Bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje. Učenci 

med šolskim letom preberejo pet leposlovnih knjig (lahko tudi štiri leposlovne knjige in eno 

pesniško zbirko), ki jih izberejo iz nabora knjig, ki je primeren njihovi starosti. 

 

ANGLEŠKA  BRALNA ZNAČKA 
 

MENTOR: Metka Kavčič Feltrin in Valentina Dobravec Junc 

STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: S prostovoljnim branjem besedil v angleškem jeziku učenci pridobivajo besedišče, 

spoznavajo tuje kulture, pridobivajo na samozavesti in nadgrajujejo svoje znanje pridobljeno 

pri pouku. Svoje razumevanje preverijo s pomočjo reševanja različnih nalog. 

 

ITALIJANSKA  BRALNA ZNAČKA 
 

MENTOR: Valentina Dobravec Junc 

STAROSTNA SKUPINA: 7. do 9. razred  

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: S prostovoljnim branjem besedil v italijanskem jeziku učenci pridobivajo besedišče, 

spoznavajo tuje kulture, pridobivajo na samozavesti in nadgrajujejo svoje znanje pridobljeno 

pri pouku. O prebranih knjigah se pogovarjajo z mentorico in svoje razumevanje preverijo s 

pomočjo reševanja različnih nalog ali s poustvarjalnimi izdelki. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
MENTOR: Tina Stare  
STAROSTNA SKUPINA: 6. in 7. razred 
TRAJANJE DEJAVNOSTI:  
šolsko tekmovanje: 4. 4. 2023 

 
MENTOR: Marjana Tinta/ Marta Medvešček 
STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred 
TRAJANJE DEJAVNOSTI:  
šolsko tekmovanje: 29. 11. 2022 
regijsko tekmovanje: 17. 1. 2023 
državno tekmovanje: 11. 3. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja slovenskega jezika. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 
 
MENTOR: Metka Kavčič Feltrin  
STAROSTNA SKUPINA: 8. razred 
TRAJANJE DEJAVNOSTI:  
     šolsko tekmovanje: 22. 11. 2022 
     državno tekmovanje: 30. 3. 2023 

 
MENTOR: Valentina Dobravec Junc 
STAROSTNA SKUPINA: 9. razred 
TRAJANJE DEJAVNOSTI:  
     šolsko tekmovanje: 22. 11. 2022 
     državno tekmovanje: 30. 3. 2023 



OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja angleškega jezika. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

OGLED ANGLEŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
 

MENTOR: Metka Kavčič Feltrin, Valentina Dobravec Junc 

STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: januar 2023 

OPIS: Učenci si v Kinogledališču Tolmin ogledajo angleško gledališko predstavo v izvedbi 

angleške skupine. 

 

LITERARNA DELAVNICA – NOČ KNJIGE 
 

MENTOR: Martina Kozorog Kenda 

STAROSTNA SKUPINA: 6. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 14. in 15. april 2023 

OPIS: Ob prebiranju knjig in ogledu filma, ki je vezan na literarno delo, učenci preživijo noč v 

knjižnici. 

 

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 
 

MENTOR: Valentina Dobravec Junc 

STAROSTNA SKUPINA: 7. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

MATEMATIKA 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE 
 

MENTOR: Nataša Rejc, Urška Kenda Mavrar, Kelli Kogoj 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9 . razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 16. 3. 2023 

                                            področno tekmovanje: 5. 4. 2023  

                                            državno tekmovanje: 22. 4. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja matematike. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAZVEDRILNE MATEMATIKE 
 

MENTOR: Urška Kenda Mavrar 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9 . razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 30. 11. 2022 

                                            državno tekmovanje: 25. 2. 2023  

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja matematike. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

 



TEKMOVANJE IZ LOGIKE 
 

MENTOR: Nataša Rejc, Kelli Kogoj 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 29. 9. 2022 

                                            področno tekmovanje: 22. 10. 2022  

                                            državno tekmovanje: 12. 11. 2022 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja matematike in logike. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

NARAVOSLOVNO PODROČJE 
 

TEKMOVANJE IZ KEMIJSKEGA POSKUSA ZA OSNOVNE ŠOLE 
 

MENTOR: Mirjam Bizjak 

STAROSTNA SKUPINA: 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: izbirno tekmovanje: 31. 10. 2022  

                                            državno tekmovanje: 14. 11. 2022 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja kemije. Razvijajo veščine samostojnega 

učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino tekmovanja in vadijo 

na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 
 

MENTOR: Mirjam Bizjak 

STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 16. 1. 2023 

                                            področno tekmovanje: 25. 3. 2023  

                                            državno tekmovanje: 6. 5. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja kemije. Razvijajo veščine samostojnega 

učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino tekmovanja in vadijo 

na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE 
 

MENTOR: Urška Kenda Mavrar 

STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 15. 2. 2023 

                                            področno tekmovanje: 13. 4. 2023  

                                            državno tekmovanje: 13. 5. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja fizike. Razvijajo veščine samostojnega 

učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino tekmovanja in vadijo 

na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 
 

MENTOR: Agnes Kozorog 

STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 19. 10. 2022 

                                            državno tekmovanje: 2. 12. 2022  



OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja biologije. Razvijajo veščine samostojnega 

učenja in načrtovanja ter veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
 

MENTOR: Agnes Kozorog 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 14. 10. 2022 

                                            državno tekmovanje: 19. 11. 2022  

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje o sladkorni bolezni. Razvijajo veščine samostojnega 

učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino tekmovanja in vadijo 

na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

IZBIRNI PREDMETI – TEHNIKA, OBDELAVA GRADIV (LES, PLASTIKA, KOVINE) 
 

MENTOR: Mateja Maretič 

STAROSTNA SKUPINA: 4. – 6. razred – neobvezni izbirni predmet tehnika 

                                   7. – 9. razred – izbirni predmet obdelava gradiv – les, plastika, kovine 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

IZBIRNI PREDMET – RASTLINE IN ČLOVEK 
 

MENTOR: Agnes Kozorog 

STAROSTNA SKUPINA: 7. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 
 

MENTOR: Vesna Taljat 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 15. 11. 2022 

                                            državno tekmovanje: 1. 4. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja geografije. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 
 

MENTOR: Martin Šavli 

STAROSTNA SKUPINA:  

TRAJANJE DEJAVNOSTI: šolsko tekmovanje: 6. 12. 2022 

                                            državno tekmovanje: 9. 3. 2023 

OPIS: Učenci poglobijo in razširijo znanje s področja zgodovine. Razvijajo veščine 

samostojnega učenja in veščine za tekmovanje – seznanjeni so s potekom in vsebino 

tekmovanja in vadijo na primerih s prejšnjih tekmovanj.  



IZBIRNI PREDMET – NAČINI PREHRANJEVANJA, SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 

MENTOR: Mateja Maretič 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred  

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

PODROČJE GLASBENE IN LIKOVNE UMETNOSTI  
 

IZBIRNI PREDMETI – LIKOVNO SNOVANJE, FILMSKA VZGOJA 
 

MENTOR: Mirko Kavčič 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

LIKOVNI KROŽEK 
 

MENTOR: Mirko Kavčič 

STAROSTNA SKUPINA: 5. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Učenci izrazijo svojo nadarjenost pri likovnem ustvarjanju, spoznajo različne likovne 

tehnike in se s svojimi izdelki prijavijo na natečaje. 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
 

MENTOR: Erika Bizjak 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. Učenci krepijo medsebojne odnose, se navajajo 

na skupinsko delo, delajo na vokalni tehniki in nastopajo na prireditvah. 

 

ŠPORT 
 

IZBIRNI PREDMETI – ŠPORT, ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA 
SPROSTITEV 

 

MENTOR: Darja Sivec, Luka Mrakič 

STAROSTNA SKUPINA: 4. – 6. razred neobvezni izbirni predmet šport 

                                         7. – 9. razred izbirni predmet šport za zdravje, izbrani šport in šport 

za spostitev 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto  

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

NOGOMET – krožek  
 

MENTOR: Luka Mrakič 

STAROSTNA SKUPINA: 6. – 9. razred    

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto  

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 



PRIPRAVA NA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA – krožek  
 

MENTOR: Luka Mrakič 

STAROSTNA SKUPINA: 1. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto 

OPIS: Učenci se udeležijo različnih šolskih športnih tekmovanj – nogomet, košarka, odbojka, 

tek trojk, Ljubljanski maraton, … 

 

PODROČJE RAČUNALNIŠTVA 
 

IZBIRNI PREDMETI – RAČUNALNIŠTVO, MULTIMEDIJA, RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 
 

MENTOR: Marjan Rodman 

STAROSTNA SKUPINA: 4. – 6. razred neobvezni izbirni predmet računalništvo 

                7. – 9. razred izbirni predmet računalniška omrežja, multimedija, šahovske osnove 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto  

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA – BOBER 
 

MENTOR: Marjan Rodman 

STAROSTNA SKUPINA: 2. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: 8. – 18. 11. 2022 

OPIS: Učenci se pripravijo na tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober. Spoznavajo 

tekmovalne naloge in se urijo v reševanju le-teh.  

 

DRUGA PODROČJA 
 

VESELA ŠOLA 
 

MENTOR: Anja Kragelj 

STAROSTNA SKUPINA: 4. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto – šolsko tekmovanje: 8. 3. 2023 

                                                                        državno tekmovanje: 12. 4. 2023 

OPIS: Vesela šola je izobraževalni projekt, ki mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju 

znanja, veščin in spretnosti. Namen je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. 

Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa; lahko so povezane 

z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi 

vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. 

 

MALE SIVE CELICE 
 

MENTOR: Nataša Rejc 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: izbirno tekmovanje – 13  9. 2022 

                                            področno in državno tekmovanje – datum določen kasneje 

OPIS: Kviz Male sive celice preverja znanja in veščine sedmošolcev, osmošolcev in 

devetošolcev. Učenci se preizkusijo v znanju najrazličnejših področjih – matematike, logike, 

poznavanju kulturne dediščine, športa, družbe, astronomije, kemije, biologije, tehnike, 

gospodinjstva, zgodovine, geografije, človeškega telesa in glasbe. 

 



NACIONALNO TEKMOVANJE EVROPSKI DENARNI KVIZ 
 

MENTOR: Agnes Kozorog 

STAROSTNA SKUPINA: 8. in 9. razred  

TRAJANJE DEJAVNOSTI: državno tekmovanje – marec 2023  

OPIS: Evropski denarni kviz je vseevropski kviz za izboljšanje finančne pismenosti mladih. 

Učenci, stari od 13 do 15 let, se v številnih evropskih državah igrajo drug proti drugemu in se 

preizkušajo v znanju s področja financ. Tekmovanje poteka na šolskem, državnem in 

evropskem nivoju. 

 

IZBIRNI PREDMET – ŠAHOVSKE OSNOVE 
 

MENTOR: Marjan Rodman 

STAROSTNA SKUPINA: 7. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto  

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

IZBIRNI PREDMET – VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI 
 

MENTOR: Marjan Rodman 

STAROSTNA SKUPINA: 7. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: celo šolsko leto  

OPIS: Cilji in vsebine sledijo učnemu načrtu. 

 

SODELOVANJE NA KULTURNIH PRIREDITVAH 
 

MENTOR: Tina Stare in vodje prireditev 

STAROSTNA SKUPINA: 1. do 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: med šolskim letom  

OPIS: Učenci se izkažejo kot voditelji ali nastopajoči na prireditvi. 

 

TABOR ZA NADARJENE UČENCE 
 

MENTOR: Mateja Maretič, Anja Kragelj 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: marec 2023 

OPIS: Učenci, identificirani kot nadarjeni učenci, preživijo petek in soboto na podružnični šoli. 

Udeležijo se delavnic, s katerimi še dodatno krepijo svoja močna področja. 

 

EKSKURZIJA ZA NADARJENE UČENCE 
 

MENTOR: Mateja Maretič, Anja Kragelj 

STAROSTNA SKUPINA: 7. – 9. razred 

TRAJANJE DEJAVNOSTI: april 2023 

OPIS: Učenci, identificirani kot nadarjeni učenci, obiščejo Minimundus v Celovcu, kjer 

spoznajo znamenitosti sveta in preizkusijo notranji doživljajski svet (4D kino, vožnja z Mini 

Cooperjem, interaktivni globus, vesoljska postaja …). Sledi še obisk razglednega stolpa 

Pyramidenkogel ob Vrbskem jezeru.  


