
OPIS PONUJENIH DELAVNIC IN AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 
 
1) Kolesarjenje in delavnica Znakovni jezik 

Proga: smer Portorož (šola – parenzana – Forma Viva – Lucija – Portorož – CKSG)  
Ob začetku: razlaga o poteku proge, o obvezni opremi kolesarja, o načinu vožnje v koloni – brez prehitevanja, 
upoštevanje cestno-prometnih predpisov, o vedenju ... Merjenje srčnega utripa. 
Postanek: na Forma Vivi merjenje srčnega utripa, ugotavljanje razlik srčnega utripa med začetkom in na vmesni 
postaji. 
Ob koncu: pred CKSG merjenje srčnega utripa in primerjave z začetkom in med potjo.  
Na CKSG: Znakovni jezik   
Znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanju telesa, skupaj z znakovnim 
jezikom pa se lahko uporablja tudi prstna abeceda.  Na delavnici bomo spoznali svet gluhih, naučili se bomo 
abecedo (eno in dvoročno)  znakovnega jezika. 
 

2) Kemijska delavnica 
Za nekoga je kemija dolgočasna, nerazumljiva, pa še smrdi. Vendar pa pozabljamo, da se z njo srečujemo prav vsak 
dan, če ne drugje pa pri umivanju rok. Vendar pa je kemija lahko tudi nadvse zanimiva, polna presenetljivih odkritij 
in spoznanj. S pomočjo zabavne, a poučne delavnice bomo spoznavali čarobni svet kemije in se ob tem marsikaj 
naučili. 
Te zanima, kakšne so snovi, ki jih vsak dan uporabljaš? Rad eksperimentiraš? Če si učenec 8. ali 9. razreda, si vabljen 
na kemijsko delavnico, v kateri boš lahko preizkusil svoje eksperimentalno delo in načrtovanje eksperimenta. Na 
osnovi svoje hipoteze in načrta boš izdelal barvni lestvici (pH lestvici) preizkusili bomo vaše raziskovalne 
sposobnosti in v skupinah izvajali zanimive kemijske eksperimente ter naravoslovne poskuse. 
 

3) Kulinarična delavnica 
Radi preizkušate nove recepte? Vabim vas, da se mi pridružite v kuhinji OŠ Sečovlje, kjer boste spoznali, kako je 
lahko kuhanje in pečenje zabavno. 
Dišave in začimbe ne dajejo jedem le prijetnega vonja in okusa, ampak imajo tudi zdravilni učinek. Upam, da bodo 
dišave in začimbe postale vir navdiha za vse, ki ste pripravljeni pričarati drobna presenečenja ter tako sebi kot 
drugim življenje prijetno začiniti. 
Imaš rad sladko? Spoznali in pripravili bomo nekaj sladic, ki jih boš z lahkoto pripravil tudi doma.  
S seboj prinesi predpasnik, za ostale sestavine bo poskrbljeno. 
V okviru delavnice bodo učenci tehtali sestavine, jih mešali med seboj po natančno predpisanem postopku. 
Spoznali bodo nekaj kuharskih in slaščičarskih pripomočkov in postopkov izdelave. Ob oblikovanju slaščičarskih 
okraskov se bodo učenci preizkusili tudi v svojih ročnih spretnostih. 
 

4) Plesna delavnica 
V delavnici se bomo osredotočili na svoje telo, na kakšne načine se lahko gibamo, kaj lahko s svojim telesom 
predstavimo, postavimo … Nato bomo temu dodali glasbo. Tako bomo dobili obilico ustvarjalnih gibov in potez rok, 
nog, glave in celega telesa, ki jih kasneje lahko združimo v smiselno koreografijo.   
 

5) Fotografska delavnica 
Fotoklub letos obeležuje že 21. obletnico delovanja. Naučili se boste osnov fotografije, pa tudi še kaj več o tem. Po 
dogovoru boste fotografirali razne motive, ob koncu pa bomo pripravili razstavo vaših izdelkov. 
  

6) Naravna kozmetika 
Naravno je boljše za mojo kožo…   
Bi radi sami doma izdelali vlažilno kremo za obraz, hranljivo maslo za telo, glos za ustnice, pa ne veste kako se lotiti 
takega projekta? Vas skrbi nepoznavanje emulgatorjev, konzervansov in aktivnih sestavin? Vas skrbi, da krema ne 
bo uspela, tako kot si želite?  
Pridružite se nam na naši delavnici, kjer boste spoznali vse o  ustvarjanju naravne kozmetike in si sami izdelali 
kremo ter balzam za ustnice po vaši izbiri. Na delavnici boste izvedeli: Kaj je emulzija? Kako izdelamo emulzijo – 
kremo? Kako zasnovati recept za kremo? Kaj so osnovne sestavine krem? Kako poskrbimo, da so domače kreme 
varne za uporabo? 
 

  



7) Astronomija 
Odpeljemo se na Hrvaško (Višnjan), kjer bi izpeljano predavanje s powerpoint predstavitvijo (30 – 40 minut), 
ogledali si bomo kupolo z glavnim teleskopom in kameni krog. Skozi solarni teleskop si bomo pogledali Sonce, 
njegove pege in prominence.  
 

8) Lutkovna delavnica 
Skozi igro in domišljijo bodo otroci vstopili v svet lutk, gledališča in umetnosti. Iz različnih materialov bodo izdelali 
enostavno lutko, spoznali njene animacijske možnosti, si napravili preprost lutkovni oder in zaigrali v pravi lutkovni 
predstavici. Učenci bodo izdelovali lutke iz različnih odpadnih materialov: odpadne plastenke, filc, polnjene s 
polnilom…   
 

9) Izvedba ure pouka matematike 
Delavnica je namenjena učencem, ki se želijo preizkusiti v vlogi učitelja/učiteljice. Spoznali bodo, kako se morajo 
pripraviti na izvedbo učnih ur matematike, kako poteka poučevanje, katere pripomočke potrebujejo … Nato bodo 
pripravili in izvedli učno uro, po izvedeni uri bo sledil še razgovor o opravljenem delu. 
Učno uro lahko pripravijo in izvedejo v parih ali individualno v razredu nižjega razreda, kot ga obiskujejo. Po 
posvetu z učiteljico in mentorico samostojno izberejo učno enoto. Učenci načrtujejo vpeljavo matematičnih pojmov 
in nalog za utrjevanje usvojenega znanja. Samostojno izdelajo učne pripomočke (delovni listi, učni listi, powerpoint 
prezentacije …).  
 

10) Kiparska delavnica 
Kiparjenje na Forma Vivi. Med prijavljenimi učenci bomo jih izbrali 5, ker je število udeležencev omejeno. 
 

11) Slikarski Ex Tempore 
Slikanje na dano temo, motiv iz domačega kraja. Slikajo vse šole v Piranski občini, izbrani izdelki se razstavijo v 
Avditoriju. 
 

12) Pomagam v vrtcu 
Druženje z otroki iz vrtca, pomoč - spremstvo na sprehodih / pohodih - sodelovanje in pomoč pri programu Mali 
sonček (orientacijske igre, iskanje skritega zaklada) - priprava sadne kupe in peka piškotov z otroki iz vrtca 
 

13) Ure Pravljic 
Skupaj se bomo pripravili na doživeto branje pravljic, prebirali jih bomo učencem I. triade. Po prebrani knjigi bomo z 
učenci ustvarjali na temo prebranega. 
 

14) Bralni maraton 
»Noben prijatelj ni tako zvest kot je knjiga.« (Ernest Hemingway) 
Dobimo se pred zaključkom bralne značke, da preživimo noč malo drugače. 
 

15) Snemanje glasbenega video spota 
Glasbeni video spot je video posnetek pesmi z namenom promocije. Učenci bodo s pomočjo šolskega zborčka 
posneli šolsko himno, zbrali primerne fotografile ter naredili videospot z namenom promocije šole. 
 

16) Delavnica za osebnostni in socialni razvoj 
Program bo zajemal interakcijske vaje, kjer se bodo učenci vadili v psihosocialnih spretnostih, odkrito komunicirati, 
postavljati zahteve, odločati, pomagati drugim, sodelovati, iskati pomoč, razvijati toleranco do mnenj drugih. 
Razvijali bomo socialne veščine, ki zajemajo sprostitvene igre, krepitev samopodobe, čustvovanje, prijateljstvo. 
 

17) Vulkani 
Naučili se bomo: kaj je vulkan, zgradba vulkana, o izbruhih, vulkani po svetu. Izdelali bomo makete znanih vulkanov 
ter prikazali njihov izbruh. 
 

18) Ustvarjanje filma 
Učenci predlagajo naslov filma, ki se izbere z glasovanjem. Napišejo zgodbo in scenarij, po katerem se posname 
film. 
 

  



19) Argumentiranje in debatna delavnica 
Učenci se bodo ob naprej določeni temi govorniško pomerili med seboj. 
 

20) Robotika 
Učenci bodo izdelali svoje robotke, ki jih bodo lahko izboljševali, nadgrajevali. Zainteresirani se lahko kasneje 
priključite k interesni dejavnosti, kjer bomo znanje še poglobili ter se pripravili na tekmovanje. 
 

21) Dobrodelna tržnica 
Učenci bodo ustvarjali drobna božična darilca, voščilnice in okraske, ki se bodo prodajala na tržnici. Prav tako bodo 
sodelovali in pomagali pri izvedbi sobotne tržnice. 
 

22) Likovni tabor 
Za vse prijavljene bomo izvedli slikanje z izborom, 10 izbranih pa se bo udeležila tabora. 
Ustvarjali bomo v objemu narave, kamor se bomo odpravili v petek po pouku in se vrnili v soboto v popoldanskih 
urah. Spremljala nas bo strokovnjakinja, ga. Suzana Bertok. 
 

23) Izdelaj svoj hologram 
S pomočjo svojega pametnega telefona in fizikalnega pojava prevaraj svoje oči, da bodo videle 2D animacijo kot 3D.  
 

24) Naravoslovna delavnica 
Dotaknili se bomo naravoslovnih vsebin, raziskovali ter poglobili naravoslovno znanje. 
 

25) Vzorčno mesto Velenje 
POZABLJENI SVET – Ste kdaj razmišljali, kaj je bilo tisto, kar se je pojavilo najprej, oz. kaj je obstajalo najprej, v 
najzgodnejši točki v času? Ostanki fosilov, teorije znanstvenikov in veliko knjig pričajo o čudovitem svetu več kot 
100 milijonov let pred našim. Dobrodošli v pozabljenem svetu dinozavrov, praljudi in naravnih pojavov, iz oči 
arheologov.  
Čaka nas: interaktivna učilnica z virtualnim učiteljem, ulica virtualne resničnosti, science TV, digitalni laboratorij, 
interaktivna soba pobega. 


