Dejavnost - izven pouka

Priprava učencev za sodelovanje na
prireditvah (nastopanje)

Natečaj poezije in prireditev ob dnevu
Kovičeve poezije
Maketarstvo
Sodelovanje na literarnih natečajih

VIO/Aktiv

1., 2., AD

2., AD, AN
AN
1., AD

Sodelovanje na likovnih natečajih

1., 2., AD

Sodelovanje na fotografskih in
filmskih natečajih

1., 2., AD

Raziskovalna naloga po razpisu ZPM,
ZGO

Raziskovalna naloga v okviru ZOTKS:
na področju računalništva
Erasmus+ projekt Spodbujanje razvoja
osebnih znanj in ustvarjanje

AD

AN, AD
1., 2., AD,
AN

REALIZACIJA NAČRTA DELA Z NADARJENIMI UČENCI 2020-21

NOSILEC-i

ČAS

Jerman N. M.,
Krajnc Darja
Kralj S.

September,
oktober 2020
Celo leto

Jerman N. M.,
Krajnc Darja
Razredniki 1.-5.r.,
Kralj S., Dragić R.
Voglar M., Koražija
M., Zidarič N.

Po razpisih

Štauber J.

Maj, junij 2021

Juhart T.

Maj, junij 2021

Število sodelujočih učencev:
- Nastopajoči: Erasmus+ (16 učencev), Županova petica (5 učencev; vodila sta Andraž Piko in Mia Kegu),
valeta (43 učencev), Dan državnosti (1 učenka)
- Vodenje prireditve: Erasmus+ (3 učenci), Županova petica (2 učenca), valeta (2 učenca), Dan državnosti (1
učenka)
Število sodelujočih učencev na natečaju: 109 učencev (3.VIO), izbranih 32 pesmi
Število nagrajenih del (navedba učencev in razredov): 9 učencev (navedeni so v Poročilu o delu)
Izdelava makete nekdanje domače hiše Kajetana Koviča, maketa je razstavljena v avli šole. Avtorji: Rupnik
T., Vodušek M., Kodrič U., Bohak Ž., Velnar N., Purg Z.
Število udeležb/izdelkov na natečaju, dosežena priznanja/nagrade
Literarno področje:
- natečaj: OŠ Kajetana Koviča, Z naravo živim, nagrajenih 9 pesmi naših učencev in 7 pesmi zunanjih
udeležencev natečaja
- natečaj: Občina Radenci, Sanje so velika skleda, poslanih 14 pesmi (3. VIO), nagrajene tri (avtorji so
navedeni v Poročilu o delu)
Likovno področje (nacionalni, meddržavni):
- natečaj: ime, organizator, tema, število izdelkov, število nagrad, priznanj
- 1. mednarodni natečaj: Zmaga, OŠ Frana Albrehta Kamnik, 2. a, M: Zidarič N.
- 2. natečaj: Tehnični muzej Slovenije, Podari znamko Sloveniji za rojstni dan, sodelovali so 3.a, 3.b, 6.a, 6.b,
M: Pegan M., Robnik T., Kralj S.
3. natečaj: Zveza invalidov Slovenije, Prosti čas invalidov, sodelovali so 4.a, 4.b, M: Vantur V., Vošinek S.
4. natečaj: Čebelarska zveza Slovenije, Panjske končnice, sodelovali so 6.a, 6.b, M: Kralj S.
5. natečaj: Banka Slovenije, Maskota Banke Slovenije, 4.a, M: Vantur V.
6. mednarodni otroški likovni natečaj Lidice 2021, Lidice Gallery, Roboti, sodeloval učenec 5. a,
M: Zidarič N.
Fotografija:
- natečaj: ime, organizator, tema, število izdelkov, število nagrad, priznanj
- natečaj: OŠ Kajetana Koviča, Drevo, sodelovalo je 19 učencev šole. Poslali so 50 fotografij, nagrajene so
bile tri.
- natečaj: OŠ Kajetana Koviča, Moja domovina, sodelovalo je 14 oddelkov šole, poslali so več kot
40 fotografij, razstavljenih je bilo 14 fotografij.
Video-film:
Ni bilo nobenega natečaja in razpisa.
Naslov naloge: Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju, učenci: Zala Petelinšek, Ana Kenda 9.a,
Nela Turin 9.a.
Naloge ni bilo mogoče izvesti zaradi različnih ukrepov – epidemija covid-19. Raziskovalno delo nam je bilo
onemogočeno, učenci različnih razredov v skupini, nismo mogli iti v dom dr. Jožeta Potrča s katerim
sodelujemo že več let. Tako, da naloge nismo izdelali.
Doseženo priznanje: naloga ni bila zaključena oz. oddana
Tekmovanje ni bilo organizirano zaradi epidemije covid-19.

Koražija M., Sabolič
G., Zidarič N.,

2019-2021
2020-2021

Izvedene dejavnosti namenjene nadarjenim učencem:
učenci so poglabljali jezikovno znanje angleščine, izboljševali komunikacijo z vrstniki iz tujine, se seznanjali z

Vodje prireditev

Glede na dogodke
in prireditve

Po razpisih, celo
leto
Po razpisih

KAZALNIKI doseženosti cilja

trajnostnega življenjskega sloga

Zgubič T., Druškovič
N.,

September 2020
Junij 2021

Dogodek ni bil organiziran zaradi epidemije covid-19.

2., AD

Voglar M., Leskovar
R.
Voglar M., Leskovar
R.
Simonič T.

njihovimi navadami in načinom življenja; spoznavali načela trajnostnega razvoja in pomen svetovnega
zavezništva v skrbi za okolje, širili znanje o domovini, Srbiji in Litvi; usvajali in izvajali raziskovalne postopke
na terenu (Rogla, merjenje velikosti Zemlje) in v laboratoriju (dokazovanje onesnaženosti vode); prispevali
pomembne ugotovitve o onesnaženosti voda ob šoli; ustvarjali na fotografskem in likovnem področju;
uspešno predstavljali šolo v prijateljskem spletnem tekmovanju; pridobljeno znanje razširjali svojim
vrstnikom; o dogajanju smo poročali v Panorami, Bistriških novicah, na portalu eTwinning, na šolski spletni
strani; učinek diseminacije: razširjanje idej projekta ostalim učencem, prenos preko učencev družinam in v
kraj, razširjanje preko časopisnih člankov, ŠSS in šolske razstave, razširjanje v domačem okolju in
internacionalizacija na obe partnerski šoli preko spletne strani, eTwinninga in igrano-dokumentarnih videov
Dogodek ni bil organiziran zaradi epidemije covid-19.

Po koledarju

Dogodek ni bil organiziran zaradi epidemije covid-19.

2., AD

Bornšek P.

Po razpisu

Dogodek ni bil organiziran zaradi epidemije covid-19.

NOSILEC-i
Razredniki

ČAS
Vse leto

KAZALNIKI doseženosti
Učenci, ki so pomagali pri digitalnem opismenjevanju učencev 1.VIO in refleksije učencev: kaj so pridobili
eni, kaj drugi.
Dejavnost ni bila realizirana zaradi epidemije covid-19, kasneje pa zaradi zahteve po delu v mehurčkih (ne
mešanje učencev različnih oddelkov)

1., 2., AD,
AN

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

Glede na čas
tekmovanj

1., 2., AD

Učiteljice slovenščine,
knjižničarka, učiteljice
tujih jezikov

Februar, marec
2021

AN

Voglar M., Leskovar R.

Vso leto

1. Razmerje med številom učencev udeleženih na tekmovanjih in številom doseženih bronastih priznanj:
Bronasta priznanja in priznanj za sodelovanje je prejelo 41% učencev, ki so se udeležili šolskega nivoja
tekmovanja.
2. % uvrstitev na višji (področni ali državni) nivo tekmovanja: uvrstilo se je 8 učencev (3% tekmovalcev, lani
17%). Letos niso bila organizirana nekatera tekmovanja na državnem nivoju (Genius Logicus, Računalniške
predstavitve)
Št. osvojenih priznanj:
- slovenska BZ: 66% učencev od 1. do 9. razreda, 14 zlatih bralcev (9. razred)
- angleško bralno tekmovanje Bookworm: 249 učencev od 2. do 9. razreda (76%), priznanja je prejelo 88
učencev (36%, lani se tekmovanje ni zaključilo)
- nemško bralno tekmovanje: ni bilo izvedeno.
Dogodki niso bili organizirani zaradi epidemije covid-19.

AN

Voglar M., Leskovar R.

Urnik dogodkov

Dogodki niso bili organizirani zaradi epidemije covid-19.

Krajnc Danijela

Po razpisu

Število vključenih učencev: 11 učencev (4., 5., 6., 7., 9. r)
Število nastopov: vsi načrtovani nastopi so odpadli zaradi epidemije covid-19, razen nastop na

Udeležba na Olimpijskem festivalu,
Olimpijski komite Slovenije, Ljubljana
Udeležba učencev na Festivalu športa
mladih, Zavod za šport Planica
Ogled gledališke predstave v
angleškem jeziku v Slovenskih
Konjicah

2., AN

Kviz v šolski knjižnici

Dejavnosti – znotraj pouka
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
Priprava učencev na različna
tekmovanja (v okviru pouka,
dodatnega pouka, interesne
dejavnosti)
Bralna značka, angleška in nemška
bralna značka

Pomoč sošolcem in učitelju pri pouku
ŠPO, sojenje na tekmah, sodelovanje
v ŠVK
Pomoč pri izvedbi športnih
tekmovanj, prireditev, športnih dni
Delo s solisti (GUM)

2., AN

VIO/Aktiv

1.

2., AD, AN

Tekmovanje v hitrem računanju
Sodelovanje na različnih natečajih
(druga področja), razpisanih med šol.
letom

X1., 2.
X1.

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

3-krat v letu
Po razpisu

valeti in Županovi petici.
Število vključenih učencev po razredih: 2. r. (4 učenci), 3. r. (9 učencev), 4. r. (6 učencev), 5. r. (9 učencev)
Posebni dosežki: Kodrič R. iz 3. a razreda je dosegel na državnem nivoju tekmovanja 6. mesto.
Število udeležb na drugih dogodkih: vključenost učencev v različne nacionalne projekte na nivoju razreda:
- Društvo Sobivanje, Spodbujajmo prijateljstvo, 2.a, b, M: Golob L. (koordinatorica), Zidarič N.,
- Eko šola, Eko paket, 2.a, b, M: Golob L. (koordinatorica), Zidarič N.,
- NIJZ, Varno s soncem, 2.a, b, 4.a, M: Golob L. (koordinatorica), Zidarič N., Vantur V.

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
Mentorji dejavnosti so julija 2021 podali izpolnitev kazalnikov oz. pojasnili morebitno nerealizacijo načrtovane dejavnosti.

