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DRUŽBOSLOVJE
Mladi raziskovalci zgodovine in še česa
Mentorica: Andreja Burja Čerin
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru, na 14 dni 2 uri
Cena: /
Opis dejavnosti: Učenci bodo spoznali in se preizkusili v različnih tehnikah raziskovanja in kritičnega mišljenja. Izbrali
bodo nekaj tem, jih skupaj raziskovali ter jih predstavili v obliki projektne naloge, izdelka, plakata ali razstave. Vsaj enkrat
bomo odšli na teren (muzejska razstava, arhiv, delo na terenu …). Sodelovali bomo na razpisu ZPMS Mladi raziskovalci
zgodovine.

Stik s sabo
Mentorica: Bea De Cecco
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru
Cena: /
Opis dejavnosti: Učenci bodo preko različnih ustvarjalnih in izraznih medijev spoznavali sebe, druge in okolje. Raziskovali
bodo kaj jih notranje bogati, neguje in razveseljuje. Spoznavali bodo elemente čuječnosti, improvizacije in kako ohraniti
stik s sabo oziroma ostati zvest notranji integriteti med množico informacij in dražljajev. Prepoznavali bomo vrednote, ki
nas vodijo in krepili dejanja, ki jih podpirajo. Spoštovanje sebe, drugega in okolja je vodilo dejavnosti.
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Prostovoljno delo – učna pomoč
Mentorica: Romana Ravnikar
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: oktober 2018 do junij 2019
Cena: /
Opis dejavnosti: Učno uspešni učenci bodo nudili pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog učno šibkejšim učencem.

Beremo v vrtcu
Mentorici: Mateja Kruhar, Bea De Cecco
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: prvi teden v oktobru 2018
Cena:/
Opis dejavnosti: Učenci izbrano knjigo, ki je v povezavi s temo Tedna otroka, berejo otrokom v vrtcu, jim pokažejo
ilustracije, se z njimi družijo.

Starejši učijo mlajše
Mentorici: Mateja Kruhar, Bea De Cecco
Kdo: 9. razred
Kdaj: 5. 10. 2018
Cena:/
Opis dejavnosti: Učenci 9. razreda si v paru izberejo razred in predmet, ki bi ga želeli poučevati. Z učiteljico ali učiteljem
se dogovorita o temi poučevanja, učitelji jim svetujejo glede poteka učne ure, glede pripomočkov,... Učenci ob pomoči
učitelja izvedejo učno uro.
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Geografski razgledi
Mentorica: Romana Kump
Kdo: 7. do 9. razred
Kdaj: ponedeljek, predura oz. po dogovoru
Cena: brezplačno
Opis dejavnosti: Pripravljali se bomo na tekmovanje iz znanja geografije, opazovali bomo pokrajino in na terenu reševali
naloge. Tema letošnjega tekmovanja so migracije, ukvarjali pa se bomo tudi z aktualnim dogajanjem v svetu. Obeležili
bomo dan Zemlje.

NARAVOSLOVJE Matematični krožek za nadarjene
Mentorica: Marjana Grošelj
Kdo: 7. razred
Kdaj: predvidoma petek 6. ura ali sreda predura
Cena: /
Opis dejavnosti: Pripravljali se bomo na različna tekmovanja: Logika, Bober, Logična pošast, Vegovo priznanje. Reševali
bomo zahtevnejše matematične probleme in sestavljali matematične naloge za kvize in šolsko glasilo.
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Računalniško razmišljanje
Mentorica: Marjeta Mohar Lebič
Kdo: 7.-9. razred
Kdaj: po dogovoru z zainteresiranimi učenci
Cena: /
Opis dejavnosti: Z učenci se bomo pripravljali na računalniško tekmovanje Bober. Spoznavali bomo računalništvo brez
računalnika.

Obisk festivala znanosti
Mentorica: Romana Ravnikar
Kdo: 8. in 9. razred
Kdaj: 25. 9. - 27. 9. 2018
Cena: prevoz, vstopnina
Opis dejavnosti: Učenci se bodo na festivalu, katerega geslo je Narava, človek in eksperiment, lahko udeležili in sodelovali
na različnih delavnicah, eksperimentih in predavanjih iz naravoslovja, medicine in družboslovnih znanosti. Poudarek bo
na številnih razmerjih in odnosih, ki jih vzpostavlja človek z naravo in na industriji, ki je odvisna od dosežkov zlasti s
področja naravoslovnih ved znanosti.

Evreka – naravoslovne delavnice
Mentorica: zunanji mentorji – zavod REVIVO
Kdo: 6. razred
Kdaj: Termini bodo znani naknadno.
Cena: /
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Opis dejavnosti: Projekt EVREKA je projekt s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Eden izmed glavnih namenov
projekta je omogočanje dodatnega izobraževanja mladih in ozaveščanje o pomembnosti vodnih ekosistemov skozi učno
metodo eksperimenta po principih doživljajske pedagogike. V šolskem letu 2018/19 pripravljamo naravoslovne delavnice,
na katere vabimo vse učence med 4. in 6. razredom, ki jih področje naravoslovja, biologije, raziskovanja ali preživljanja
časa ob reki in v naravi veseli, da se jim pridružijo v okviru popoldanskih delavnic.
Z namenom približevanja okoliške narave učencem smo pripravili delavnice, kjer bodo lahko spoznali in videli manj znane
organizme svoje bližnje okolice ter se spoznali z metodologijo znanstvenega vzorčenja, snovanjem raziskave ter uporabo
različnih orodij, od vzorčevalnih mrežic in pincet do lup in mikroskopov. Tem delavnicam sledita dodatni delavnici za vse
zainteresirane ter povabilo na skupni javni popis EkoReka v Domžalah, ko bodo lahko učenci prevzeli vlogo vodenja in
prikazovanja naučenega skupaj z mentorji. Popis bo predstavljal zaključek naravoslovnih delavnic in je namenjen širši
promociji odprtega tipa ter je kot tak namenjen vsem generacijam.

Preprosti naravoslovni poskusi
Mentorica: Tina Kolenc
Kdo: 6. in 7. razred
Kdaj: četrtek predura
Cena: /
Opis dejavnosti: Učenci bodo raziskovali živa bitja in izvajali preproste ter zanimive poskuse s snovmi iz domače kuhinje
in kemijskega laboratorija.

Konstruktorstvo in tehnologije obdelav
Mentorica: Damijana Ogrinec
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: februar, marec
Cena: /
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Opis dejavnosti: Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav je namenjeno vsem učencem osnovnih šol. Učenci
z uporabo zbirke Lego tekmujejo v znanju konstruktorstva (konstrukcijske rešitve, elementi statike, elektronika,
elektrotehnika, krmiljenje in regulacija, tehnično risanje ...) in spretnosti tehnologij obdelav različnih materialov (papirja,
lesa, umetne snovi, kovine).
Organizira ga Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
Tekmovanja na tekmovalnih področjih konstruktorstva in tehnologije obdelav potekajo na dveh ravneh - regijski in državni.

Elastomobili
Mentorica: Barbara Orešnik
Kdo: 7. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru
Cena: /
Opis dejavnosti: Učenci projektirajo, oblikujejo, izdelajo in tekmujejo z elastomobili. Elastomobil je vozilo, ki ga poganjata
dve elastiki in vzmet. Tekmovalci z raztezanjem elastike in vzmeti v dveh vožnjah poskusijo doseči čim daljšo prevoženo
razdaljo po rahlem klancu navzgor.

TUJI JEZIKI
Mockingjays
Mentorica: Meta Štrumbelj
Kdo: 6 in 9. razred
Kdaj: za 6. razred ob petkih (predura), za 9. razred ob sredah (predura)
Cena: /
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Opis dejavnosti: Učenci bodo klepetali, igrali družabne igre, si dopisovali in ustvarjali, vse dejavnosti pa bodo potekale v
angleščini.

Across cultures – dopisovanje z vrstniki iz tujine
Mentorji: učitelji TJA
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru
Cena: /
Opis dejavnosti:
Učenci si bodo dopisovali z vrstniki iz tujine. Učiteljice bodo vzpostavile stik z učitelji angleščine iz tujine in se glede na
skupino dogovorile za način dopisovanja (klasična pošta, elektronska pošta, klepetanje …)

Angleško glasilo
Mentorica: Petra Remše Starovasnik
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru, celo šolsko leto
Cena: /
Opis dejavnosti: Skupaj z učenci bomo vsebinsko zasnovali, sestavili in tudi likovno oblikovali novo številko angleškega
glasila Secret Garden. Učenci se bodo lahko preizkusili v novinarskem delu, pa tudi spoznali, kako nastane revija ali
časopis. Pri tem se bodo urili tudi v spretnosti pisanja v angleščini. Vsebina glasila je vedno prilagojena zanimanjem
učencev, ki sodelujejo pri njegovem nastajanju: intervju, glasba, film, moda, križanke, šale, potopisi, članki o aktualnem
dogajanju na šoli…
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Ekskurzija v nemško govoreče dežele, Nemški vikend
Mentorica: Janja Zelnik
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: 6., 7. razred (Salzburg) - 29. 9. 2018,
8., 9. razred (München) - 22.-23. 3.
Cena: Salzburg okoli 50 evrov, München okoli 120 evrov
Opis dejavnosti: 6. in 7. razred: Ogled rudnika soli v Halleinu, sprehod po mestu do Mozartove rojstne hiše ter ogled
drugih večjih mestnih znamenitosti, raziskovanje Naravoslovnega muzeja (Haus der Natur).
8. in 9. razred: Ogled nogometnega stadiona Allianz Arene, znamenitosti mesta München, BMW sveta, Olimpijskega stolpa
ter Tehničnega muzeja.

Angleški vikend
Mentorica: Petra Remše Starovasnik
Kdo: 9. razred
Kdaj: 8. in 9. november
Cena: okvirno: 10 EUR
Opis dejavnosti:
Letošnji, 5. angleški vikend smo naslovili Across Cultures. Učenci se bodo imeli priložnost srečati z govorci iz različnih
angleško govorečih dežel (Amerike, velike Britanije, letos celo Škotske). Spoznavali bomo njihove zgodbe, izkušnje, primerjali
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kulture. Poleg srečanj bomo čim več časa posvetili konverzaciji v angleščini v sproščenem okolju, sami bomo tudi kuhali,
priredili filmski in družabni večer, preživeli noč v šoli.

WIC - World in Classroom
Mentorica: Petra Remše Starovasnik
Kdo: 7., 8. in 9. razred
Kdaj: oktober ali november 2018
Cena:/
Opis dejavnosti:
Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za tuje študente, ki prihajajo v Slovenijo.
Študent preživi dan ali dva na šoli, predstavi sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sam spozna slovenski
sistem vzgoje in izobraževanja iz praktičnega vidika. Poleg mednarodne dimenzije, ki jo prinaša tovrsten obisk, slovenski
učenci pridobijo neposredne informacije o priložnostih in koristih študija ali prakse v tujini. Učenci si širijo obzorja,
spoznavajo nove kulture in uporabljajo angleščino v avtentični situaciji. Pobuda Svet v učilnici je koordinirana s strani
CMEPIUS-a.

Escape room
Mentorica: Meta Štrumbelj
Kdo: 6. in 9. razred
Kdaj: Po dogovoru
Cena: 10€
Opis dejavnosti: učensi preizkusijo, ali njihovo znanje angleščine zadošča, da se v 60 minutah rešijo iz sobe pobega.
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Pokal znanja (World Scholar’s Cup)
Mentorica: Nataša Meh
Kdo: 8. in 9. razred
Kdaj: po dogovoru
Cena: brezplačno
Opis dejavnosti: Z učenci se bomo pripravljali na mednarodno tekmovanje World Scholar’s Cup. Na izbirnem tekmovanju
v Ljubljani bodo tekmovali v debati, sodelovalnem pisanju, šovu talentov in učenčevem izzivu. Najboljši se bodo uvrstili na
svetovni dogodek.

UMETNOST
Mladinski pevski zbor
Mentorica: Marjeta Čimžar
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru (četrtek, petek po pouku)
Cena: brezplačno
Opis dejavnosti: S pevci se bomo na pevskih vajah pripravljali na razne nastope in koncerte v šoli in izven nje. V
spomladanskem času se bomo udeležili regijskega tekmovanja mladinskih pevskih zborov Gorenjske, na katerega smo bili
izbrani lansko šolsko leto. Ob sklepu leta bomo pripravili letni koncert skupaj z otroškim zborom in glasbenimi gosti.

Akustika – glasbeni krožek
Mentorica: Urška Frantar
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: Uvodni sestanek v septembru, po dogovoru z učenci
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Cena: Brezplačno
Opis dejavnosti: Skupaj z učenci bomo ustvarjali akustične priredbe znanih skladb. Delali bomo po principu glasbene
skupine v sestavi vokalistov, solo in ritem kitare, cajona in še kakšnega drugega inštrumenta, npr. klavirja, flavte, tolkal …
Učence bom spodbujala k ustvarjanju, igranju oz. učenju inštrumenta in javnemu nastopanju.

Glasbena olimpijada (tekmovanje)
Mentorica: Marjeta Čimžar
Kdo: 7. do 9. razred
Kdaj: celo leto
Cena: Brezplačno
Opis dejavnosti: Učenci se bodo pripravljali na šolsko oz. državno tekmovanje iz glasbenega znanja. Usvajali bodo
spretnosti v poslušanju glasbe, znali uporabiti bralno razumevanje glasbenih člankov iz revije Glasna, se učili peti "a
cappella" ali ob spremljavi glasbila ter ustvarili svojo lastno skladbo.

Adventna akcija
Mentorica: Meta Štrumbelj
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: oktober - december 2018
Cena: /
Opis dejavnosti: Tudi letos bomo organizirali peko in prodajo božičnih voščilnic ter peciva. Izkupiček je v celoti namenjen
družini v socialni stiski iz naše lokalne skupnosti.
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Proslava po meri učencev
Mentorica: Klara Zidanšek Otrin
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: po dogovoru
Cena: /
Opis dejavnosti: Z učenci bomo pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Dotaknili se bomo vseh področij
ustvarjanja, oblikovanja in izvedbe: vsebina, scena, glasba, kostumografija, nastopajoči ...

Ustvarimo šolsko glasilo
Mentorica: Tanja Novak
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: celo leto
Cena: /
Opis dejavnosti: Skupaj bomo ustvarjali šolsko glasilo Prvo klasje. Spoznali bomo več plati novinarskega dela, zbirali in
urejali literarne, likovne ter druge prispevke ter se urili v računalniškem oblikovanju. Hkrati se bomo tudi sami preizkusili
v pisanju člankov, intervjujev, križank, anekdot in v fotografiranju.

DRUGO
Mladi raziskovalci
Mentorica: Romana Ravnikar
Kdo: 8. in 9. razred
Kdaj: celo leto

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 2018 /2019

Cena:/
Opis dejavnosti: Vas še posebej zanima točno določeno področje iz psihologije, naravoslovja, družboslovja, umetnosti ipd.?
Bi se radi seznanili z raziskovalnim delom? Pri delu se boste z raziskovalnimi metodami dokopali do zaključkov, svoje
ugotovitve pa boste predstavili v raziskovalni nalogi, ki jo bomo poslali na ZOTKS. Izbrane naloge se uvrstijo na državno
tekmovanje.

Tabor za nadarjene
Mentorica: Mateja Vrtar Regovc
Kdo: 6. do 9. razred
Kdaj: 15. 11 - 17. 11. 2018
Cena: okvirno 75 € + prevoz
Opis dejavnosti:
Rdeča nit tabora bo sporazumevanje. Učenci bodo izbirali med delavnicami na teme: nebesedna komunikacija, šifrirni
stroji, kaligrafija, lingvistična logika, Meeting People Online. Prek različnih dejavnosti bodo spoznali, da je za
sporazumevanje potrebno več kot samo odlično govoriti tuj jezik.

Ustvarjalni astronomski tabor
Mentorica: Damijana Ogrinec
Kdo: Izbirni predmet SLZ, nadarjeni
Kdaj: 19.- 21. 10. 2018
Cena: okvirno 45€ +prevoz
Opis dejavnosti:
Učenci bodo imeli možnost obravnavati naslednje teme:
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Vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenosti in velikosti: od Zemlje in teles v Sončevem sistemu preko zvezd do
drugih galaksij.
Orientacija po nebu: vzhajanje in zahajanje zvezd, navidezno gibanje Sonca in teles Sončevega sistema, kako to
vidimo na različnih mestih na Zemlji in kako bi to videli iz vesolja.
Gradniki Sončevega sistema, primerjava z Zemljo.
Opazovanja s teleskopom – različni pogledi skozi teleskop in kako si ustvarimo predstavo o opazovanem objektu. o
Astronomska opazovanja Lune, Sonca in planetov, pogledi na zvezde in gruče zvezd.

ERASMUS+
Mentor: Rok Kern
Kdo: 7. do 9. razred
Kdaj: oktober, marec, maj
Cena: po dogovoru
Opis dejavnosti: Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Na
področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (učencev, pedagoškega kadra
in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med
področjem izobraževanja in trgom dela.
Pri projektu sodeluje 5 partnerskih organizacij - osnovnih šol iz različnih delov Evrope: osnovna šola Komenda Moste.
- šola iz Bolgarije (Varshets)
- šola iz Romunije (Targoviste)
- šola iz Italije (Vibo Valentia)
- šola iz Turčije (Carsamba)
Glavna tema projekta, so zgodbe, legende in kulturna dediščina držav iz katerih prihajajo partnerske organizacije. Projekt
temelji na izmenjavi otrok in učiteljev med vsemi partnerskimi šolami. To omogoča spoznavanje novih oz. drugačnih kultur,
izobraževalnih sistemov in življenja na splošno. Na ta način učenci pridobijo neprecenljive izkušnje za svoje življenje.
Na naši šoli sta bili v okviru projekta že izvedeni dve izmenjavi. V letošnjem šolskem letu pa bomo na šoli gostili vse
partnerske organizacije in izvedli izmenjavi v Italijo in Turčijo.
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ŠPORT
Kolesarski tabor
Mentorica: Darinka Lipar
Kdo: 7. do 9. razred
Kdaj: maj 2019
Cena: okvirno od 20 do 30 eurov (nočitev v kampu, prehrana)
Opis dejavnosti: S kolesi se bomo odpeljali na dvodnevno kolesarsko turo po Sloveniji (traso bomo določili skupaj z
učenci). Pogoj za udeležbo je primerna kolesarska kondicija (učenec prekolesari do 80 km na dan in premaga do 1000
višinskih metrov), ustrezno opremljeno in vzdrževano kolo ter oprema za nočitev (manjši šotor, podloga za spanje, spalna
vreča).

Športna tekmovanja
Mentorji: učitelji ŠPO
Učenci informacije dobijo pri pouku športa.
TEKMOVANJA IZ ZNANJA
Učenci informacije o posameznih tekmovanjih dobijo pri pouku.

