
REALIZACIJA NAČRTA DELA Z NADARJENIMI UČENCI 2021-22 
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: 94 in 124 učencev v pevskem OPZ in MPZ 
- Vodenje prireditve: 15 učencev 

Natečaj poezije in prireditev ob dnevu 
Kovičeve poezije 

 X X x Jerman N. M., Krajnc 
Darja 

September, 
oktober 2021 

Število sodelujočih učencev na natečaju: 112 
Število nagrajenih del: v 7., 8.,9. razredu po trije učenci 
 

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, 21 izdelkov, 5 učencev je bilo nagrajenih  
- natečaj: Zeleno pero, novinarski prispevek, srebrno priznanje 
- natečaj: Pošta Slovenije, Najlepše pismo, učenka je prejela nagrado  
Likovno področje (nacionalni, meddržavni):   
- natečaj: Pedagoška akcija, ZDIS, 6 izdelkov 4.a, b, nagrajeni trije izdelki  
- natečaj: 17. festival lepopisja, TiC Slov. Konjice, 3.a, razstava izdelka učenke  
- natečaj: Slov. znanstvena fundacija, Potovanje in bivanje v vesolju-še ni odziva 
- natečaj: OŠ Šturje 13. likovni natečaj Drevo, 6 izdelkov, pohvale  
- natečaj KGZS, Ptuj Od cveta do olja«, izdelek učenca je bil razstavljen  
Fotografija:  
- natečaj: OŠ K. Koviča Poljčane, Slovenski kozolci, 45 fotografij, nagrajene tri 
- natečaj: OŠ K. Koviča Poljčane, Čebele – naše življenje, 54 fotografij, nagrajene tri 
 - Video-film:  
V tem letu je bilo posnetih več video-filmov v okviru Erasmus+ in Pogum za lastno 
uporabo.  

Sodelovanje na likovnih natečajih X X  X Razredniki 1.-5.r., 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 2022 Naslov naloge po razpisu ZPM: Nalezljive bolezni v preteklosti in boj z njimi, 
potekalo je raziskovanje in priprava naloge, ki pa se ni zaključila zaradi razmer 
covid-19. Pripravljale so jo tri učenke. 

Raziskovalna naloga v okviru ZOTKS: na 
področju računalništva  

  X X Juhart T. Maj, junij 2022 V raziskovalni dejavnosti  Računalniške predstavitve sta sodelovala dva učenca. Na 
državnem nivoju sta zasedla 4. mesto.   

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

X X X X Koražija M., Sabolič G., 
Zidarič N., Zgubič T., 
Zobec V., Druškovič N., 
Kobale P. 
 

2021-2022 Učenci so delovali in sodelovali v različnih dejavnostih glede na želje in interes. Pri 
tem so razvijali naslednje veščine, strategije, spretnosti in znanja: sodelovanje pri 
pripravi in izvajanju projekta, izvedba raziskovalnih dejavnosti, delo na terenu, 
zbiranje in analiza podatkov, problemsko razmišljanje, vrednotenje in izboljšanje 
dejavnosti, javne predstavitve na temo trajnosti, priprava javnih objav na portalu 
eTwinning, na šolski spletni strani in v medijih, sodelovanje v medšolskih 
interaktivnih aktivnostih, priprava spletnega kviza, tekmovanje v mednarodnem 
kvizu Kahoot, snemanje in montaža video posnetkov, fotografiranje, priprava PPT 
predstavitev in elektronske knjige, zasaditev gozdička, sejanje tradicionalnega 
slovenskega travnika, skrb za rastline, tematsko urejanje šolskih hodnikov in avle, 
aktivnosti ob mednarodnem dnevu zemlje, dnevu gozdov, dnevu voda in dnevu 
čebel, izdelava modela osončja v avli šole, načini diseminacije znanj, vsebin in 
veščin. 



Udeležbo na  Olimpijskem festivalu, 
Ljubljana, ki ni bil izveden smo 
nadomestili z udeležbo učencev na 1. 
slovenskem festivalu športnega filma v 
Rogaški Slatini 

 X X  Voglar M., Leskovar R. Junij 2022 
 

Udeležilo se ga je 20 učencev (nagrajenci za dosežke v športu na šoli). Ogledali so si 
film s športno vsebino in razstavo športnih pokalov in nagrad, ki so jih izdelali v 
steklarni Rogaška. Prisluhnili so tudi še krajšemu intervjuju z našimi športniki - 
olimpijci o športnem načinu življenja, treningih in motivaciji za šport.  

Udeležba učencev na Festivalu športa 
mladih, Zavod za šport Planica 

 X X  Voglar M., Leskovar R. Junij 2022 Število nagrajenih/udeleženih učencev:  
Refleksija učencev o doživljanju, kaj so se novega naučili: 

Ogled gledališke predstave v angleškem 
jeziku v  Slovenskih Konjicah 
V Mariboru ni bila izvedena (covid-19) 

   X Simonič T. April 2022 Število udeleženih učencev: 23 
Iz povratnih informacij učencev o vplivu na znanje povzemamo: poslušanje naravnih 
govorcev v literarnem tekstu zahteva več pozornosti zaradi načina govora in izbora 
besedišča. Treba je tudi sklepati iz okoliščin besedila in vsebine, zato je to 
nadgradnja poznavanja jezika in razvijanje jezikovnih veščin. 

Obisk Muzeja novejše zgodovine v Celju 
(po pouku) in obisk Vojaškega muzeja v 
Pivki za učence 9.r. 

    Kralj S., Vilčnik V. Februar in maj 
2022 

Število udeleženih učencev 9. r.: Celje: 14, Pivka: 23  
Cilj: obisk muzejev, ki jih obiskujemo redkeje, domovinska vzgoja, in poglabljanje 
znanja na področju novejše zgodovine. 

Kviz v šolski knjižnici 
Medgeneracijsko branje (učenci - 
starši/stari starši) 

 X  X Bornšek P. Po razpisu 
Oktober 2021 

1. Število kvizov: 2,  na prvem je sodelovalo 73 učencev, na drugem 71.  
2. Število nagrajenih učencev: 4 učenci so prejeli knjižne nagrade. 
3. V medgeneracijsko branje so bile vključene 4 družine in 5 otrok.  

        

 

 

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  

X    Razredniki, učiteljice PB 
Lahko  

Vse leto Dejavnost zaradi pogojev epidemije (mehurčki) ni bila izvedena z medgeneracijskim 
učenjem. 
 

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

X X X X Učitelji, učiteljice 1. -9. r. 
mentorji DNU, ID, učitelji-
nosilci tekmovanj 

Glede na čas 
tekmovanj 

1. Razmerje med številom učencev udeleženih na tekmovanjih in številom 
doseženih bronastih priznanj: bronasta priznanja je doseglo 36% (lani 41%) 
tekmovalcev.  
2. % uvrstitev na višji (področni ali državni) nivo tekmovanja: v nadaljnje 
tekmovanje se je uvrstilo 17% tekmovalcev, kar je primerljivo z letom 2019/20 
(pred covid-19). 

Bralna značka, angleška in nemška 
bralna značka 

X X  X 
 
X 

Učiteljice slovenščine, 
knjižničarka, učiteljice 
tujih jezikov 

Oktober-april 
2022 

Št. osvojenih priznanj:  
 - slovenska BZ: 66% od 372 učencev 
 - angleško bralno tekmovanje: 35%  od 249 udeleženih (2.-9.r.). 
-  nemško bralno tekmovanje: 66% udeleženih od 12 udeleženih (IP nemščina) 

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

  X  Voglar M., Leskovar R. Vso leto Aktivno je  sodelovalo 40 učencev. Pridobili in poglobili so znanja in spretnosti:  
o organizaciji in poteku tekmovanj, o sojenju, zapisnikarskem delu. Pri izvajanju ŠVK 
se učijo merjenja, prevzemanja  odgovornosti in  samostojnosti . 

Pomoč pri izvedbi športnih dogodkov, 
prireditev, športnih dni 

  X  Voglar M., Leskovar R. Urnik dogodkov Pri izvedbi različnih športih dogodkov je aktivno sodelovalo 50 učencev.  
(Otvoritev igrišča, Poljčanski tek, Poljčane tečejo, priprava in pospravljanje športnih 
pripomočkov, zaključna športna prireditev …)  



Šport za nadarjene, redna dejavnost   X  Leskovar R., Voglar M. Vso leto Dejavnosti za učence: priprave na tekmovanja (dodatne vaje za razvoj spretnosti 
glede na športno panogo), spoznavanje in učenje dodatnih športnih panog (frizbi, 
teeball, dodgeball, hokej, skok v višino). Aktivno so sodelovali talentirani in 
zainteresirani učenci. 

Delo s solisti (GUM)   X X Krajnc Danijela Glede na 
dogodke 

Število vključenih učencev: 6, 5 b (2), 6.a (1), 7.a (2), 8.a (1). 
Število nastopov: 5 

Tekmovanje v hitrem računanju  
 

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

3-krat v letu Tekmovanje v Lefo.si se več ne izvaja. Kljub temu se dejavnost hitrega računanja 
nadaljuje. Letos so aktivno sodelovali učenci PB 1.a, 2.a, b.  V ID so se vključili 
učenci  3. r (6) in 4. r (5), ki jim je hitro računanje poseben izziv. 

        

Raziskovanje na področju zgodovine in 

priprava na tekmovanje 

 

  x  Kralj Sabina V povezavi s 
poukom ZGO  

Poglabljanje poznavanja novejše slovenske zgodovine (pogovor s pilotom slovenske 
vojske in obisk vojaškega muzeja v Pivki) 

Raziskovanje na področju tehnike 

 

  x  Kralj Sabina Celo leto Obnova stolov za dom na Boču (spoznavanje postopkov obnove, pripomočkov in 
materialov) in udeležba na tekmovanju ZTKS na katerem so učenci samostojno 
izdelali držalo za sladkor in meni. 

DODANO MED LETOM: Sodelovanje na 
različnih natečajih (druga področja),  
1. Hitri lončki 
2. Državno tekmovanje v pisanju 
raziskovalnega novinarskega članka na 
temo Vreme kot priložnost in nevarnost 

X X    
 
Kralj S. 
Koražija M. 
 
 
 

Po razpisih 
 

1. Trije učenci 9. razreda so sodelovali v tekmovanju Hitri lončki. V tej dejavnosti so 
razvijali zlasti koordinacijo, natančnost, spretnost in zbranost, ekipno so se uvrstili 
med 8 najhitrejših ekip v državi. Posamezno je naš učenec zasedel 4. mesto.  
2. Učenka je z mentorico raziskovala temo v  strokovni literaturi, opravila  intervjuju 
z meteorologom Andrejem Velkavrhom,  sodelovala s Civilno iniciativo Poljčane, 
Zavodom za gozdove, enota Maribor, naravovarstvenico Andrejo Senegačnik, 
predstavnikom Kamnoloma Poljčane in mamo učenke. 

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 julija 2022 ocenijo izpolnitev kazalnikov oz. pojasni morebitno nerealizacijo načrtovane dejavnosti.  


