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ŠOLA ZA NADARJENE UČENCE 
 

 
V petek, 21. 11. 2014  in soboto, 22. 11. 2014 so se učenci udeležili delavnic za 
nadarjene učence. 
 
Naše druženje smo začeli s kvizom, kjer so skupine tekmovale v znanju s področja 
angleščine, naravoslovja in matematike. Nato so se učenci razdelili v tri skupine, ki 
so krožile iz ene delavnice v drugo in tretjo.  
 
DELAVNICA – ANGLEŠČINA: 
Pri angleščini so učenci nadgrajevali znanje, bogatili besedišče, sodelovali v skupini 
in izdelali svojo prvo knjižico. Uporabljali so postopke procesnega pisanja: 
načrtovanje pisanja, pisanje v fazah  in korekcijo. Pri tvorjenju besedil so upoštevali 
osnovne lastnosti izbranega širšega nabora besedilnih vrst: zgradbo in obliko. Za 
zabavo smo se poskusili naučiti tudi  še škotski ples. 
 
 
DELAVNICA – NARAVOSLOVJE: 
Pri naravoslovju smo se posvetili raziskovalnemu delu. Najprej smo spoznali, katere 
korake je potrebno upoštevati pri vsakem raziskovalnem delu, ne glede na to, ali gre 
za teoretični ali eksperimentalni način raziskovanja. Nato smo naredili konkreten 
primer eksperimentalnega raziskovanja in ugotavljali, od česa je odvisen nihajni čas 
nitnega nihala. Pri delu smo sledili vsem korakom raziskovanja. Vsak učenec si je 
tudi izmeril reakcijski čas. 

 
DELAVNICA – MATEMATIKA: 
Seznanili so se z zgodovino razvoja šaha  in legendami o njegovem nastanku, 
z računanjem preverili resničnost najbolj znane legende o šahu – o številu pšeničnih 
zrn na šahovnici, ob preverjanju resničnosti legende ugotavljali kako spretno sešteti  
števila 2n, če je 1=n in 1<n<64 . 
Reševali so probleme na šahovnici: - problem osmih trdnjav, - problem osmih dam,   
-problem 14 lovcev… 
V dvojicah so igrali igro na šahovnici :TRDNJAVIN POHOD in s pomočjo izkušenj                                         
iskali strategijo igranja te igre, ugotavljali – kako igrati, da zmagaš in  nato ugotavljali 
ali je igra pravična – ali lahko zmagaš ne glede na to ali igro začneš kot prvi ali kot 
drugi igralec. 
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Med odmori nismo pozabili na malico, večerjo pa smo si v atriju pripravili sami. 
 





 
 
 





 
 







Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše, 

http://www.glazer.si 







POPESTRIMO ŠOLO
     

DŠ: 51038315 
MŠ: 5088852000 

 Telefon: 02/669-04-80 
Telefax: 02/669-04-96 

 E-pošta: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 
TRR: 01308-6030678303 

     



 
 
 
 
 
 
Tudi na zabavo nismo pozabili. 
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Delo smo zaključili z evalvacijo našega dela, kjer so učenci izrazili veselje in 
zadovoljstvo po opravljenem delu in druženju. Takšnih srečanj si želijo še več. Tudi 
izvajalci in organizatorji smo zadovoljni z opravljenim delom, sodelovanjem 
udeležencev in njihovo vedoželjnostjo, pripravljenostjo za raziskovanje, odkrivanje, 
kreiranje… 

 
 

Mentorji: Sonja Črešnik, Leonida Osojnik in Miro Jaušovec 
 
 
SEZNAM UDELEŽENCEV: 

7. RAZRED: 

1. HLADE BRIN  7. A 

2. PERKO VANESA 7. A 

3. WALDHÜTTER IZA 7. A 

4. BELUŠIČ NAJA  7. B 

5. HITER MAJA  7. B 

8. RAZRED: 

1. APŠNER ANA  8. A 

2. LESJAK NIKA  8. A 

3. PEVEC JERNEJ  8. A 

4. LENARČIČ NIKITA 8. B  

5. MERVIK EVA  8. B 

6. VIŠIČ MATEJ  8. B 

9 RAZRED: 

1. HERTIŠ TINA  9. A 

2. JAUŠOVEC JAKA 9. A 

3. VRABER TRABE MAJA 9. A 

4. WALDHÜTTER JAKA 9. A  

5. JAKOPIČEK PATRIK 9. B  

6. MARČIČ JAKA  9. B 

7. PAPEŠ LUKA  9. B 


