
NAČRT DELA Z NADARJENIMI UČENCI 2020-21 
Dejavnost - izven pouka 1. VIO 2. VIO AN AD NOSILEC-i ČAS KAZALNIKI doseženosti cilja 

Priprava učencev za sodelovanje 
na prireditvah (nastopanje) 

X X  X Vodje prireditev  Glede na dogodke 
in prireditve 

Število sodelujočih učencev:        
- Nastopajoči: 
- Vodenje prireditve: 

Natečaj poezije in prireditev ob 
dnevu Kovičeve poezije 

 X X x Jerman N. M., Krajnc Darja September, 
oktober 2020 

Število sodelujočih učencev na natečaju: 
Število nagrajenih del (navedba učencev in razredov): 

Maketarstvo   X  Kralj S. Celo leto Izdelava makete nekdanje domače hiše Kajetana Koviča 

Sodelovanje na literarnih 
natečajih 

X   X Jerman N. M., Krajnc Darja Po razpisih Število udeležb/izdelkov na natečaju, dosežena priznanja/nagrade  
Literarno področje:  
- natečaj Skleda polna meda, Radenci:  
- drugi natečaji: 
Likovno področje (nacionalni, meddržavni):   
- natečaj: ime, organizator, tema, število izdelkov, število nagrad, priznanj  
- natečaj: 
- natečaj  
Fotografija:  
- natečaj: ime, organizator, tema, število izdelkov, število nagrad, priznanj  
- natečaj 
Video-film:  
- natečaj: ime, organizator, tema, število izdelkov, število nagrad, priznanj  
- natečaj: 

Sodelovanje na likovnih natečajih X X  X Razredniki 1.-5.r., Kralj S., 
Dragić R. 

Po razpisih, celo 
leto 

Sodelovanje na fotografskih in 
filmskih natečajih 

X X  X Voglar M., Koražija M., Zidarič 
N. 

Po razpisih 

Raziskovalna naloga po razpisu 
ZPM, ZGO 

   X Štauber J. Maj, junij 2021 Naloga oddana:, Naslov naloge:, Učenci/avtorji:, Doseženo priznanje:  

Raziskovalna naloga v okviru 
ZOTKS: na področju računalništva  

  X X Juhart T. Maj, junij 2021 % udeležbe na šolskem tekmovanju: 
% dosežno bronasto priznanje: 
Uvrstitev (kdo) in dosežek na državnem nivoju:  

Erasmus+ projekt Spodbujanje 
razvoja osebnih znanj in 
ustvarjanje trajnostnega 
življenjskega sloga 

X X X X Koražija M., Sabolič G., 
Zidarič N. 
 

2019-2021 
2020-2021 
 

Izvedene dejavnosti namenjene nadarjenim učencem: 
refleksije učencev, odzivi v medijih, javne predstavitve, objave na portalu 
eTwinning, učinek diseminacije  

Udeležba na  Olimpijskem 
festivalu, Olimpijski komite 
Slovenije, Ljubljana  

 X X  Voglar M., Leskovar R. September 2020 
 

Število nagrajenih/udeleženih učencev:  
Refleksija učencev o doživljanju, kaj so se novega naučili:  

Udeležba učencev na Festivalu 
športa mladih, Zavod za šport 
Planica 

 X X  Voglar M., Leskovar R. Junij 2021 Število nagrajenih/udeleženih učencev:  
Refleksija učencev o doživljanju, kaj so se novega naučili:  

Ogled gledališke predstave v 
angleškem jeziku v Slovenskih 
Konjicah 

   X Simonič T. Po koledarju Število udeleženih učencev: 23 učencev iz 8. in 9. r. 
Iz povratnih informacij učencev o vplivu na znanje povzemamo: 
 

Kviz v šolski knjižnici  X  X Bornšek P. Po razpisu 1. Število kvizov: 
2. Število udeleženih učencev (po razredih): 
3. Število nagrajenih učencev: 
 



Dejavnosti – znotraj pouka 1. VIO 2. VIO AN AD NOSILEC-i ČAS KAZALNIKI doseženosti 

Pomoč starejših oz. digitalno 
veščih učencev iz 2. in 3. VIO 
učitelju in učiteljicam v 1. VIO pri 
računalniškem opismenjevanju  
učencev med delom v URAČ in 
delu s tablicami 

X    Razredniki  Vse leto Učenci, ki so pomagali pri digitalnem opismenjevanju učencev 1.VIO in refleksije 
učencev: kaj so pridobili eni, kaj drugi. 

Priprava učencev na različna 
tekmovanja (v okviru pouka, 
dodatnega pouka, interesne 
dejavnosti) 

X X X X Učiteljic, učiteljice 1. -5.r., 
mentorji DNU, ID, učitelji-
nosilci tekmovanj 

Glede na čas 
tekmovanj 

1. Razmerje med številom učencev udeleženih na tekmovanjih in številom 
doseženih bronastih priznanj:  
2. % uvrstitev na višji (področni ali državni) nivo tekmovanja: 

Bralna značka, angleška in 
nemška bralna značka 

X X  X 
 
X 

Učiteljice slovenščine, 
knjižničarka, učiteljice tujih 
jezikov 

Februar, marec 
2021 

Št. osvojenih priznanj:  
 - slovenska BZ:  
 - angleško bralno tekmovanje Bookworm:  
- nemško bralno tekmovanje 

Pomoč sošolcem in učitelju pri 
pouku ŠPO, sojenje na tekmah, 
sodelovanje v ŠVK 

  X  Voglar M., Leskovar R. Vso leto Pri organizaciji tekmovanj, sojenju na tekmovanjih , ŠVK je sodelovalo: 
 

Pomoč pri izvedbi športnih 
tekmovanj, prireditev, športnih 
dni 

  X  Voglar M., Leskovar R. Urnik dogodkov Pri izvedbi različnih športih dogodkov je aktivno sodelovalo:  

Delo s solisti (GUM)  X X Krajnc Danijela Po razpisu Število vključenih učencev: 
Število nastopov: 

Tekmovanje v hitrem računanju  
 

X X   Pegan M. 
Razredniki od 2.-5. r. 

3-krat v letu Število vključenih učencev po razredih: 
Posebni dosežki: 

Sodelovanje na različnih natečajih 
(druga področja), razpisanih med 
šol. letom 

X    Razredniki Po razpisu 
 

Število udeležb na drugih dogodkih: 
 

 

Pojasnila h kraticam: 

1.VIO , 2. VIO – prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

AN - aktiv učiteljev naravoslovnih in vzgojnih predmetov, AD – aktiv učiteljev družboslovnih predmetov 

Mentor dejavnosti julija 2021 oceni izpolnitev kazalnikov oz. pojasni morebitno nerealizacijo načrtovane dejavnosti. 


