
Sobotna šola za nadarjene učence 
OŠ Tišina je v soboto, 24. septembra 2022, priredila Sobotno šolo za nadarjene učence od 5. do 

9. razreda iz OŠ Puconci, Sveti Jurij, Cankova, Grad, Kuzma in Tišina. Po krajšem kulturnem 

programu in pozdravnem nagovoru ravnatelja Janka Duriča je 80 učencev sodelovalo na 

različnih delavnicah. Med 9.00 in 12.00 so raziskovali, ustvarjali in na končni predstavitvi 

razodeli nova spoznanja in znanja ter spletni nova prijateljstva. 

  

 

1. delavnica: LOVILEC SANJ 

Dekleta so ustvarjala Lovilca sanj, ki v svoje mreže ujame nočne more, dobre sanje pa naj 

bi se spustile v naše misli. Z branjem Sanjske knjige so izvedele veliko o pomenu sanj in 

da so sanje nujno potrebna možganska aktivnost, ki uravnoteži naše duševno stanje. Ob 

umirjeni in prijetni glasbi so dekleta urile ročne spretnosti z uporabo različnih materialov. 

Ustvarile so edinstvene izdelke, ki bodo krasili domače stene bivalnih prostorov.  

     



2. delavnica: AKROJOGA IN/ALI AEROBIKA 

Sodelujoče na tej delavnici so opozorile na razlikovanje med izrazoma akrojoga in aerobika. 

Pri akrojogi so delale v dvojicah in trojicah ter vadili stabilizacijo, moč in ravnotežje. Pri 

aerobiki so plesale ob glasbi. Akro joga je zabavna aktivnost, pri kateri se izvajajo se različni 

telesni položaji, s katerimi preizkušamo svoje telo in uravnavamo ravnotežje. Pri akrojogi še 

dodatno preizkušamo svoj center, svoje težišče. Ravnotežje se preizkuša v različnih položajih 

in na različnih podlagah (na tleh, blazinah, na drugem človeku). 

      

 

2.  delavnica: STOJALO ZA PISALA 

Spoznavanje naravnih materialov, ustvarjanje z lesom in urjenje ročnih spretnosti je bil glavni 

namen tega druženja, saj so mladi ustvarjalci naredili stojalo za pisala, da ne bi imeli razmetanih 

miz. Prisluhnili navodilom, upoštevali postopek dela in sestavili stojalo za pisala. 

         
          

4. delavnica:OBLIKOVANJE RELIEFNIH PLOŠČIC 

Učenci so ustvarjali izdelke iz gline, zraven pa so se naučili veliko o glini in reliefu. Učenci so 

se na delavnici zelo zabavali in bi jo z veseljem ponovili. V okviru delavnice je vsak učenec 

izdelal reliefno ploščico iz gline, ki jo je sam tudi po svoji želji okrasil. 

     



5. delavnica: SKRIVNOSTNA AJDA 

Ajda je bogato hranilo in zdravo žito, zato bi jo morali pogosteje vključevati v svoje prehranske 

navade, je bilo glavno spoznanje o ajdi. Naredili so tri jedi iz ajde: slastne palačinke, medenjake 

ter ajdina solato. Njihova  najljubša jed, ki so jo pripravili, je ajdina solata. Sestavljena je iz 

kuhane ajde, paradižnika, narezanih kumaric, paprike in feta sira. 

           

 

6. delavnica:MATEMATIČNI TRIKI 

Učenci so se naučili raznih matematičnih trikov, ki jih bodo uporabljali v življenju.  Trike so 

izvajali s kockami, kartami in prenosom misli. Učenci so bili z delavnico zelo zadovoljni. 

 

 

7. delavnica: ENERGIJA PRI KEMIJSKIH REAKCIJAH, MIKROSKOPIRANJE 

Učenci so delali kemijske poskuse: 1. zobna pasta za slone, kjer so uporabili vodikov peroksid 

(H2O2), kvas, vodo in barvilo in naredili penasti vulkan (1. slika), 2. limonin sorbet kaže 

reakcijo med sodo bikarbono, citronko in vodo, kjer se temperatura naglo spusti do -1 st. C  (2. 

in 3. slika), nato pa mikroskopirali celico čebule (4. slika) in delce mahu. 

 

          

   



8. delavnica: SAM IZDELAM RAČUNALNIŠKO IGRICO 

Izdelovanje računalniške igrice s pomočjo programskih orodij je bil glavni moto te delavnice, 

ki je izpolnila njihova pričakovanja, kar so nazorno prikazali na končni predstavitvi. 

       
 

 

9. delavnica: ŠPORTNO STRELJAJE  

Udeleženci so v učilnici najprej spoznali nekaj o zgodovini strelstva, različnih strelskih panogah 

in najuspešnejših slovenskih ter prekmurskih strelcih. Nato so se odpravili na strelišče, kjer so 

prvo uro spoznali zračno orožje, ravnanje z njim, ukrepe za varno streljanje in se preizkusili v 

streljanju. Po malici so spoznali še dodatno strelsko opremo, puške, ki jih uporabljajo starejši 

strelci in se preizkusili tudi v streljanju na elektronske tarče. 

     
 

10. delavnica: NOVINARSKA DELAVNICA 

Tradicionalni in sodobni mediji ter novinarske zvrsti: novica, anketa in poročilo so bili rdeča 

nit novinarske delavnice, kjer so se dekleta preizkusile v pisanju le-teh. Posnele so radijsko 

anketo o nadarjenih učencih in jo predvajale na zaključni predstavitvi. Z beležko, svinčnikom, 

mikrofonom in fotoaparatom so zabeležile utrinke na Sobotni šoli za nadarjene učence. 

     



11. delavnica: IGRE Z ŽOGO 

Pri tej delavnici so se učenci  preizkusili v  ekipnih športih z žogo. Igrali smo nogomet, košarko, 

odbojko in rokomet. Spoznavali so različne tehnične elemente za izboljšavo igralne tehnike. 

    

 

12. delavnica: ACTIONBOUND 

S pomočjo spletne aplikacije Actionbound so sodelujoči spoznali okolico OŠ Tišina in se 

odpravili na terensko raziskovanje z reševanjem nalog z namigi v angleščini. Obiskali so: 

Cerkev Marijinega rojstva na Tišini, tišinski grad, Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih itd. 

Iz različnih materialov so morali izdelati sliko avta, se obleči v strašilo, pripovedovati zgodbo 

v angleščini … 

                           

Ob 13.00 se je s plesom plesne skupine OŠ Tišina Sobotna šola za nadarjene učence končala.  

     


