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8. EKSPERIMENTALNICE  

Kdo Učenci od 6.do 9. razreda 

Kaj Razvijali bomo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in 
raziskovanje. Učenci so bodo urili in naučili osnovnih tehnik laboratorijskega eksperimentalnega 
dela, kot so merjenje (mase, temperature, prostornine…), pipetiranje (odmerjanje volumna 
tekočin s posebnimi laboratorijskimi pripomočki- merilna pipeta, polnilna pipeta, pipetor), 
filtriranje, raztapljanje (priprava raztopin), segrevanje (vodna kopel, plinski gorilnik in trinožno 
stojalo s keramično mrežico, segrevanje epruvet…), izparevanje, destiliranje… Ob usvajanju 
posameznih tehnik bodo učenci spoznavali postopke načrtovanja poskusa in raziskovalnega dela, 
kot so opazovanje, zbiranje, razvrščanje in analiza podatkov, predstavitev le teh in postavljanje 
sklepov (zaključkov). Vse to se bodo učili ob zanimivih poskusih iz čarobne kemije. Pridobili naj bi 
veščine, da bodo lahko samostojno načrtovali in izvedli poskus, sestavili aparaturo (poznavanje 
laboratorijskih pripomočkov). Vse skozi pa bo v delavnicah velik poudarek za varno delo in 
ustrezno ločevanje nevarnih odpadkov. Delavnice bodo med predmetne povezave z biologijo, kjer 
bomo ob izdelavi kreme, mazila in balzama spoznavali pomen higiene, naloge in nego kože, učinke 
negovalnih rastlin in olj, poudarek na naravni kozmetiki. Zgodovina (izdelava mila nekoč, higiena 
nekoč – skozi obdobja)… 

Kje  OŠ Šentjernej, Srednja kemijska in zdravstvena šola Novo mesto 

Kdaj Delavnice so potekale enkrat tedensko. Sprva ob četrtkih, 6 uro. 
Strnjeno – tabor za nadarjene. 

Koordinator Zdenka Cvelbar 

Stroški Cena prevoza  obiska Srednje kemijske in zdravstvene šole Novo mesto, ob morebitni udeležbi 
na taboru stroški bivanja in prehrane ter prevoza – cena bo določena naknadno. 

 
9. MULTIDISCIPLINARNI TABOR ZA NADARJENE IN VEDOŽELJNE UČENCE  

Kdo Nadarjeni in vedoželjni učenci od 6. do 9. razreda 

Kaj V okviru dvodnevnega tabora bomo organizirali delavnice iz različnih področij, za razvijanje 
različnih talentov in interesov. Ideje: orientacijski pohod, jamarstvo, likovne delavnice, telesne 
spretnosti (žongliranje, ravnotežje), šah, šport na vodi (Kanu, SUP), gozd, hortikultura, ribolov, 
fotografija, ples. Z natančnejšimi informacijami bodo učenci naknadno seznanjeni. 

Kdaj Maj 2020  

Kje Kostanjevica na Krki 

Koordinator Miha Gorenc                           
Stroški Cena  je odvisna od števila učencev, prevoza, bivanja, prehrane in izbranih delavnic (natančnejše 

podatke dobijo učenci naknadno). 

 
10.  FILMSKA VZGOJA 

Kdo Učenci od 7.do 9. razreda 

Kaj Srečanja bodo razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu bomo preko ogledov filmov spoznavali 
različne filmske zvrsti ter spoznavali kako filmi nastajajo. Nekaj gostov nam bo predstavilo poklice, 
povezane s filmsko industrijo. V drugem sklopu se bomo osredotočili na različne filmske vsebine 
- ogledali si bomo filme na različne tematike, po ogledu pa sledi diskusija na temo. 

Kje  Kinodvorana OŠ Šentjernej 

Kdaj Enkrat mesečno (torek popoldan). 
Koordinator Urška Klemenčič 

Stroški Niso predvideni. 
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Dragi učenec/-ka! 
 
 

Predstavljene so dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2019/2020 pripravljamo za nadarjene učence, vanje pa 

se lahko vključite tudi vsi ostali radovedni in vedoželjni učenci, ki vas določena dejavnost zanima oz. ste 

pripravljeni v njej aktivno sodelovati. Za podrobnejše informacije o posamezni dejavnosti ter prijave se 

pozanimaj pri učitelju- mentorju, ki je pri vsaki dejavnosti naveden. Vse dejavnosti so namenjene tako 

učencem matične šole kot podružnice ne glede na prostor izvajanja. V primeru omejenega števila mest 

imajo prednost pri prijavi identificirani nadarjeni učenci, ostali učenci pa do zapolnitve mest. 

 

Poleg tu predstavljenih dejavnosti je na voljo še pestra ponudba interesnih dejavnosti iz različnih 

področjih, h katerim si se lahko vpisal-a že v začetku šolskega leta, sodeluješ lahko v  vseh  šolskih  

projektih,  proslavah,  prireditvah,  razstavah,  raznih natečajih  ter tekmovanjih iz znanja in pri nekaterih 

predmetnih učiteljih tudi priprav na tekmovanje. 

 

Prepričani smo, da boš našel/našla kaj ustreznega in zanimivega zase.  
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1.  DELAVNICE ZA PRVOŠOLCE         
                  
Kdo Učenci 1. razreda 
Kaj  Izvajanje naravoslovnih poskusov 

 Pripravljanje zdrave hrane (sladice, prigrizka) 
 Športno udejstvovanje 
 Ob bistrem potoku je mlin – muzejska delavnica 
 Ustvarjanje iz gline 
 Kviz v Knjižnici Šentjernej 
 Glasbena delavnica  
 Ogled baletne predstave za otroke La Fontainove basni – 12. 11. 2019 

Kdaj Ob popoldnevih, v času šolskih počitnic – po dogovoru 

Kje OŠ Šentjernej, Knjižnica Šentjernej, Dolenjski muzej Novo mesto, KD Krško 

Koordinator Nataša Bregar                 

Predvideni 
stroški 

 Razstava v muzeju in muzejska delavnica: 5,50€ + prevoz 
 Baletna predstava: 6,00€ + prevoz 
 Glina 
 Sestavine za kuhanje 
 Pripomočki za poskuse 

 
2.  ZNANJE SE K TEBI PRIPLAZI  

Kdo Učenci 2.- 5. razreda 

Kaj 1. sklop: Predavanje o eksotičnih živalih (zunanji predavatelj); raziskovalna naloga 
2. sklop: Ustvarjanje z odpadnim materialom (likovna delavnica , motiv -  kuščarji)  
3. sklop: Ob bistrem potoku je mlin (muzejska delavnica) 
4. sklop: Ogled baletne predstave za otroke La Fontainove basni 
5. sklop: Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje: stare in pozabljene družabne  igre 

Kdaj 1. sklop: januar 2020, 2. sklop: marec 2020, 3. sklop: april 2020, 4.  in 5. sklop: november 2019 

Kje OŠ Šentjernej, Knjižnica Šentjernej, Dolenjski muzej Novo mesto, KD Krško 

Koordinator Renata Mežič, Ingrid Šiško Bambič 

Stroški 1. sklop: /,   2. sklop: lepilo mekol: 16 €, 3. sklop: Razstava v muzeju in muzejska delavnica: 5,50€ + 
prevoz, 4. sklop: Baletna predstava: 6,00€ + prevoz, 5. sklop: / 

 
3. OGLED KONCERTA SIMFONIČNEGA ORKESTRA NOVO MESTO 
 
Kdo Učenci od 1.do 9. razreda 

Kaj Vsako leto se nam predstavi simfonični orkester s svojim bogatim glasbenim repertoarjem. 
Spoznavanje glasbil. 

Kdaj Februar 2020, zvečer 

Kje KCPT Šentjernej 

Koordinator Mojca Kruh 

Stroški / 

 

 

 
4.  DRUŽABNE IGRE, DRUGAČE KOT DOMA 
 
Kdo Učenci od 1.do 5. razreda 

Kaj Igra je zelo pomembna za spontano učenje. Dobrodošla je široka paleta različnih iger. Učenci se 
tako družijo, sodelujejo z vrstniki in koristno izkoristijo svoj prosti čas. 

Kje  Podružnična šola Orehovica 

Kdaj 28. 10. 2019 , 9h-12h in  24. 2. 2020, 9h-12h 

Koordinator Mojca Kruh 

Stroški  / (prinesi vsaj eno družabno igro, ki jo imaš doma) 

 
5. USTVARJALNI PRSTKI 

Kdo Učenci 4. in 5. razred 

Kaj Je dejavnost, ki je namenjena ustvarjanju, razvedrilu, kreativnosti in sprostitvi. Osvežili bomo 
estetski videz šole. 

Kje  Podružnična šola Orehovica 

Kdaj 29. 10. 2019, 9h-12h 

Koordinator Mojca Kruh 

Stroški /   

 
6. ŽIVJO! TI LAHKO POMAGAM?  

Kdo Učenci od 5. do 9. razreda 

Kaj Dejavnost ŽIVJO! TI LAHKO POMAGAM? je namenjena učencem, ki želijo svoje znanje deliti z 
vrstniki in mlajšimi učenci ter jim pomagati pri premagovanju učnih težav. Če veš, da bi s svojim 
znanjem nekomu lahko pomagal in s tem naredil dobro delo, si lepo vabljen/-a v ekipo. Tvoje 
znanje, dobra volja in pomoč bodo neprecenljivi. 

Kdaj skozi celo šolsko leto, po dogovoru 

Kje Po dogovoru 

Koordinator Patricija Klemenčič                           
Stroški Stroškov ni, tvoje delo pa bo neprecenljive vrednosti  

 

7. JEZIK SLIKARJEV 

Kdo Učenci 4 in 5. razreda 

Kaj - obisk Narodne galerije v Ljubljani s težnjo opazovanja del impresionistov (oktober) 
-   Forma Viva - kot način  izražanja Slovenska posebnost -  kozolci – Božidar Jakac, grafična delavnica 
pod vodstvom slikarjev – grafikov (maj) 
- Risanje z mehkim svinčnikom , motiv : Gracarjev Turn (junij) 

Kdaj September 2019 – junij 2020(po dogovoru) 

Kje Podružnična šola Orehovica 

Koordinator Matjaž Palčič 

Stroški ? 
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11. KUL –TURA NA DLANI 
Kdo Učenci 4. -6. razreda, ki imajo radi različne kulturno-umetniške dejavnosti 

Kaj Zaužili bomo kulturo na polno! Ogledali si bomo različne gledališke predstave v Ljubljani, Novem 
mestu  in doma. Se igrali gledališče, obiskali likovne delavnice in likovna razstavišča ter skozi 
kulturno-umetniške pustolovščine krepili našo samozavest in samozavedanje, se učili spoštljivosti, 
sodelovanja in reševanja težav na prave načine. 

Kdaj Skozi celo šolsko leto, predvsem v popoldanskem času.  

Kje Na zelo zanimivih lokacijah vzhodno in zahodno od Šentjerneja. 

Koordinator Lucija Kuntarič                           
Stroški Stroški prevoza in vstopnic. 

 
 
12. ZA FILMSKE SLADOKUSCE  

Kdo Učenci 8. in 9. razreda, ki so filmoljubci.  

Kaj Od novembra pa do aprila si bomo privoščili  6 odličnih filmov ( vsak mesec bomo zaužili  enega, 
da doza ne bo prehuda) in se o njih pogovarjali med seboj, s filmskimi ustvarjalci (režiserji) in 
drugimi strokovnjaki, ki se na film in življenje dobro spoznajo. V klepetalnici bomo krepili našo 
samozavest, samo-angažiranost in imeli možnost izraziti vse kar nam leži na duši, nas ovira in 
zanima.  

Kdaj Od novembra 2019 do aprila 2020 v večernem času. 

Kje V Šentjerneju in Ljubljani. 

Koordinator Lucija Kuntarič.                           
Stroški Stroški prevoza in vstopnic. 

 
 
13. SMUČANJE, TEK NA SMUČEH, DRSANJE 
 
Kdo Učenci 5. -9. razreda 

Kaj Učenci bodo izkusili nadaljevalne oblike smučanja, teka na smučeh in drsanja. Spoznali bodo šolo 
alpskega smučanja, varnost na smučišču, ustrezno opremo in ravnanje v primeru nesreče. Naš cilj 
je varno smučanje na urejenih smučiščih in terensko smučanje v ožjem in širšem hodniku pri 
nadzorovani hitrosti smučanja. 

Kdaj Januar ali februar 2020  

Kje Kranjska Gora ali Pokljuka, oz. primerno opremljeno zimsko-športno središče. 

Koordinator Kristijan Kralj, Elvis Antončič 
Stroški Cena bo določena naknadno. 

 
 
 
 

 
 
14. 3D MODELIRANJE IN 3D TISKANJE 
 
Kdo Učenci 4. -9. razreda 

Kaj Učenci bodo stopili v svet 3D. V ustreznem programu bodo zmodelirali svoj 3D izdelek, ki ga bodo 
nato natisnili in odnesli domov. 

Kdaj Po pouku – po dogovoru  

Kje Računalniška učilnica 

Koordinator Marjan Cerinšek 
Stroški - 

 
 
 
 

Zbrala in uredila: Lucija Blažič, ŠSD, vodja strokovnega tima za delo z nadarjenimi učenci 
 
 
 

 
 
 

 


