OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 2021/2022

Naziv dejavnosti

Izvajalec oz.
koordinator

Ciljna
skupina

Opis dejavnosti

Način izvedbe
(dogodek,
ekskurzija,
delavnica …)

Sprostimo se

Kuhajmo skupaj

Ana Kač

Nevenka Čater
Jeušnik

8. in 9.
razred

5.–9.
razred

Verjamem, da je tvoj delovni dan pogosto zelo
poln. Ko se treningom in vajam pridružijo še
šolska ocenjevanja, gotovo občutiš stres. Stres se
odraža tudi na tvojem telesu (glavobol,
nespečnost, težave z izločanjem …). Na izkustveni
delavnici (Sprostimo se) boš izvedel/-a, kako stres
vpliva na tvoje telo. Spoznal/-a in preizkusil/-a
boš tudi osnovne tehnike sproščanja, ki jih pozna
psihološka stroka.
Izvedba kuharske delavnice v gospodinjski učilnici
ali jedilnici I. OŠ CELJE.

Ali je
možna
izvedba
na
daljavo?

Trajanje
izvedbe

Termin izvedbe

Stroški
izvedbe

Izkustvena
delavnica

DA

2 delavnici po 2
šolski uri

November in
december 2021

/

Kuharska
delavnica

DA

2 delavnici po 2
šolski uri

December 2021 in
maj 2022

/

Kemijska
delavnica

NE

2 delavnici po 2
šolski uri

November 2021 in
januar 2022

/

Dogodek in
delavnica

DA

1 dogodek (1
ura) in
1 delavnica (2
uri)

Maj 2022

/

Dogodek in
delavnice

DA

4 šolske ure

November 2021

/

Pogovarjali se bomo o navadah in običajih, ki so
povezani s praznično kuhinjo ter spoznavali
kuharske veščine samostojne priprave zdravega
obroka, oblikovanja pogrinjka in degustirali
pripravljene jedi.
Kemijska
delavnica

Nevenka Čater
Jeušnik

8. in 9.
razred

Izvedba kemijske delavnice na I. gimnaziji v
Celju.
Vsebina delavnice bo oblikovana glede na
ponudbo s strani I. gimnazije v Celju.

Pokukajmo v
zaodrje

Petra Svetec
Igralka/igralec

5.–9.
razred

Veselje do
znanosti

Lea Červan

9. razred

Pridruži se nam na drugi strani vrat, kamor
gledališki obiskovalci običajno nimajo vstopa – v
gledališko zaodrje. Poklepetali bomo tudi z
igralko/igralcem ter se spoznali z impro ligo.
Namenjeno vsem, ki želite vstopiti v svet znanosti
s pomočjo izvajanja poskusov in spoznati utrip
dela na Gimnaziji Celje Center.

Merjenje v fiziki
in kemiji

Lea Červan

8. razred

Muzej
elektroprenosa
Laško
Mediacija

Lea Červan

9. razred

Urška Vavdi

5.–9.
razred

Odprta vrata Zavoda za meroslovje v Celju, ki
predstavlja pomen merjenja količin in vam pokaže
merjenje vsebnosti dragih kovin in merjenje
prostornine od epruvet do cistern.
Ogled elektro postaje Laško in ogled zbirke
različnih električnih naprav od nekoč do danes.

Dogodek in
delavnice

NE

2 šolski uri

Maj 2022

/

Ogled

NE

2 šolski uri

Maj 2022

Prevoz

Mediacija je proces, v katerega sta vključena dva
udeleženca, med katerima je prišlo do konflikta,
spora in sta pripravljena situacijo razrešiti na
miren, strpen način. Pri tem jima pomaga tretji,
mediator, ki jima z veščinami in znanji v pogovoru
pomaga poiskati najboljšo med možnimi rešitvami
konflikta in s tem do obojestranskega
zadovoljstva.

Delavnica

NE

2 delavnici
po 2 šolski uri
(ob morebitnih
potrebah po
praktičnem
izvajanju tudi
kakšna ura več)

November 2021 in
marec 2022

/

Delavnica

NE

1 delavnica, 2
šolski uri

Februar 2022

/

Delavnica

NE

4 termini po 2
šolski uri

Marec, april 2022

/

Predavanje

DA

2 šolski uri

Februar 2022

/

Učenje + zabava
= igra

Lea Kotnik

5. razred

Življenje v
kapljici vode

Polona Gorišek

6.–9.
razred

Če želiš postati vrstniški mediator ali izvedeti še
kaj več in s tem zmanjšati število konfliktov in
nasilja med vrstniki, se pridruži delavnici.
Le malo učencev učenje poveže z zanimivimi,
razburljivimi aktivnostmi. Kaj pa, če bi učenje bilo
le igra? NTC tehnike sestavljajo različne igre za
otroke, ki temeljijo na spoznanjih o razvoju in
delovanju možganov, še posebno dobro vplivajo
na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav.
Delavnica je namenjena prav igri – spoznal se boš
z različnimi izzivi, poskusil boš pobegniti “ognjeni
žogi” in hkrati sestaviti najdaljšo besedo, iskal boš
zaklad in iz slikovnih namigov razvozlal uganko.
Seznanil se boš s tehnikami učenja, ki ti lahko
koristijo tudi pri učenju v šoli. Naj te še vprašam,
kaj imata skupnega sipa in France Prešeren? Na
delavnici boš odgovor zagotovo ugotovil!
Vpogled v svet, ki je našim očem neviden, je
vedno zelo zanimiv.

6.–9.
razred

Spoznaj zgradbo, delovanje in uporabo
svetlobnega mikroskopa, s katerim je mogoče
opazovati tudi najmanjše prebivalce našega
planeta.
Zakaj niso vsi travniki enako pisani in obogateni s
cvetočimi rastlinami?

Travniške vrste
orhidej

Polona Gorišek

Travniške vrste orhidej so ene najobčutljivejših
rastlin, ki med drugim pokažejo, v kako zdravem
okolju živimo.

Literarni sprehod
po Celju

Katja Janič,
Janja Ribič

6.–9.
razred

Debatna
delavnica

Janja Ribič,
Katja Janič

6.–9.
razred

Lažne novice

Črt Močivnik,
Katja Janič

6.–9.
razred

Jezik je
zemljevid neke
kulture
Srečanje s
celjskimi
rokometaši

Brigita Ornik,
Helena
Stepišnik
Barbara
Podgoršek

6.–9.
razred

Delavnica
čuječnosti: Tukaj
in zdaj

Kaja Sevčnikar

6.–9.
razred

Ustvarjalna
delavnica –
slikanje v naravi

Taja Naraks

Ustvarjalna
delavnica –
keramika

Taja Naraks

5.–9.
razred

6.–9.
razred

6.–9.
razred

Sprehodili se bomo do različnih kipov,
spomenikov, obeležij v mestu (Primož Trubar,
Alma Karlin, Anton Aškerc …). Na poti bomo
prisluhnili zanimivostim iz življenja slovenskih
literatov in pojasnili njihovo povezanost s Celjem.
Debatna delavnica se izvede v času 1.
osnovnošolskega debatnega turnirja. Namenjena
je tistim, ki bi se radi pridružili debatni ekipi in
tudi tistim, ki jih zanima, kako debata poteka.
Učenci bodo spoznali metode in tehnike debatne
veščine.
Delavnica Iskanje resnice v času lažnih novic.

Dogodek

NE

3 šolske ure

September/oktober
2022

/

Delavnica

DA

2 šolski uri

Oktober 2022

/

Delavnica

DA

2 šolski uri

Maj/junij 2022

/

Spoznavanje različnih kultur skozi jezikovno okno.

Dogodek – dan
jezikov

DA

2 termina po 2
šolski uri

September 2021

/

Dogodek in
delavnica

DA

2 do 3 šolske
ure (odvisno od
izvedbe)

Po dogovoru

/

Delavnica (10
udeležencev,
možnost
dodatnega
termina)

DA

2 šolski uri

Po dogovoru

/

Do 5
udeležencev na
delavnico

NE

4 šolske ure

Maj/junij 2022

/

Delavnice

NE

2 delavnici (po
3 šolske ure)

November 2021

/

Te zanima, kako postaneš vrhunski športnik?
Pridruži se srečanju s celjskimi rokometaši. Z
nekaterimi izmed njih bomo izvedli intervju.

Spomnimo se, kako si je v današnji naglici in
poplavi informacij ter dražljajev iz okolja
pomembno vzeti čas zase – zapreti oči, se umiriti,
poslušati bitje srca, poslušati zvoke in jih
prepoznati.

Pri slikarski delavnici bomo slikarska stojala in
platna namestili zunaj in kot pravi slikarji
upodabljali izbrani motiv po opazovanju.

Na delavnici boste ustvarjali uporabni predmet iz
gline, ki ga boste v drugem delu izvajanja
programa tudi poslikali. Ni lepšega kot avtorski
izdelek, s katerim lahko vedno tudi koga lepo
presenetite!

Punčka iz cunj

Taja Naraks

Voden ogled po
Narodni galeriji

Taja Naraks

Trening
športnega
plezanja

Robert Kekec

Ogled športne
tekme RK

Robert Kekec

Indoor karting
Celje

Robert Kekec

WOOP!
Trampolin park
Ljubljana

Robert Kekec

6.–9.
razred

6.–9.
razred

5.–9.
razred

5.–9.
razred

8. in 9.
razred

7.–9.
razred

Delavnice

DA

5 delavnic (po 2
uri)

Po dogovoru

/

Delavnice

NE

Oktober 2021

DA

Trening

NE

6 ur (pot do
Ljubljane in
nazaj, ogled
Galerije in
sprehod po
centru mesta)
2 šolski uri
(odvisno od
števila prijav)

September 2021

še ni
znano

Dogodek

DA

2 šolski uri

Oktober 2021

Še ni
znano

Dogodek

NE

2 šolski uri

November 2021

DA

Dogodek

NE

2 šolski uri

Februar 2022

DA

Ste že slišali za punčke iz cunj? Poznane so v vseh
kulturah. V Sloveniji že nekaj let v sklopu
dobrodelnega projekta zbirajo ročno izdelane
punčke. Kaj, če tudi mi naredimo kakšno?

Ogled stalne zbirke Narodne galerije z vodstvom.

Plezanje je družaben šport, ki temelji na
zaupanju in spodbujanju soplezalca, ki te varuje.
Plezanje je drugačno od ostalih cikličnih športov
(tek, kolesarjenje …). Vsebuje skoraj neskončno
kombinacijo gibov in problemov, ki se jih lahko
lotimo. Takšna raznolikost in širina mnoge
motivira in jim omogoča dolgoročno napredovanje
in zadovoljstvo.

Športno navijaštvo je proces, skozi katerega se
navijač nauči vrednot, prepričanj, vedenja in norm
kulture športnega navijaštva. Najpomembnejši
motivi športnega navijaštva so: druženje z ljudmi,
družina, estetika, samopotrditev, ekonomski
motiv, vzburjenost, pobeg in zabava.

Zabava za vse adrenalinske navdušence. Vonj po
bencinu, hrumenje motorjev in cvileče
pnevmatike. Če so ti te stvari všeč in imaš rad
hitrost, je tekmovanje v kartingu super priložnost
za sproščanje adrenalina.

Občuti breztežnost na WOOP! adrenalinskem
polju, nauči se odbitih trikov, premagaj gravitacijo
s hojo po trampolinskem zidu, pripravi se za
odhod na Mars, nauči se novih vragolij v jami s

penami. Kdor visoko leta, v WOOP! parku tudi
mehko pristane.
Paintball Celje
Lopata

Robert Kekec

Misli zabavno –
Think fun

Vesna Pangerl
Marolt

8. in 9.
razred

5.–9.
razred

Dogodek

NE

2 šolski uri

Maj/junij 2022

DA

Delavnica

NE

2 delavnici po 2
šolski uri

November 2021,
marec 2022

NE

Paintball je ekipna igra, primerna tako za fante
kot dekleta. Verjamem, da ste se kot otroci
velikokrat igrali ravbarje in žandarje. Paintball
nam daje možnost, da se s prijatelji še vedno
igramo podobno. S tem, da takratni 'pok, pok,
pok' sedaj nadomesti prava barvna kroglica, ki
nasprotnika dejansko markira – zadene in na
njem pusti barvno sled, ki ga izloči iz igre.

Think fun so raznovrstne, namizne didaktične igre
po zahtevnostnih stopnjah, ki vas bodo zabavale,
hkrati pa boste preizkušali sebe.

