
SOBOTNICE 
SOBOTNE DELAVNICE ZA NADARJENE 

OŠ FRANA ROŠA 



SOBOTNICE 
SOBOTNE DELAVNICE ZA NADARJENE 

V okviru dela z evidentiranimi nadarjenimi učenci 4., 5., 6. 
in 7. razreda izvajamo v maju in juniju delavnice s 
področja naravoslovja in jezikov. 
Poimenovali smo jih SOBOTNICE. 
V prvi delavnici ustvarjamo v šoli. 
Vsaka delavnica traja po dve šolski uri. Vsakemu učencu 
sta namenjeni po dve delavnici.  
Učenci se pri delavnicah izmenjujejo, in sicer četrto in 
petošolci ter šesto in sedmošolci.  
V drugi delavnici se družimo na strokovni ekskurziji, letos 
v Ljubljano. 
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1. delavnica je bila  v soboto, 17. maja. Skupna 
tema je bila čokolada. 

• Učenci 4. in 5. razreda so ustvarjali v delavnicah  
ČOKOLADA NI LE SLADKA RAZVADA, ki jo je vodila 
MAJA GRENKO in  THE SWEETEST THING, pod 
vodstvom  KATARINE JELEN. 

• Učenci 6. in 7. razreda so se učili in zabavali  v 
delavnici: KEMIJA JE ČAROVNIJA, ki jo je vodila 
LOTTY COJHTER, in ČOKOPIS – STENSKI ČASOPIS, 
pod vodstvom MILENE SMISL. 
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KAKO SMO SE IMELI? 

ČOKOPIS 
•Pogovarjali smo se o tem, kaj radi beremo v časopisu, 

•Raziskali smo, kaj čokolada sploh je in iz česa jo 
naredijo, 

•Dogovorili smo se, kdo bo urednik čokopisa, ki bo 
skrbel, da bo ta sploh nastal, 

•Vsak se je sam odločil, kakšen prispevek bo napisal, 

•Lotili smo se dela … 

•Nastalo je: 

 



Oba plakata sta razstavljena na šolskem hodniku 



 

 

 

 

 

 

                                                         

 

NAJPREJ SMO SPOZNALI,                                  TAKO SE ZAČNE! NAJPREJ                

DA JE ZA OBČUTEK SREČE                                 POGOVOR, NATO PA  

DOVOLJ ŽE POVONJATI                                      VESELO NA DELO.     

ČOKOLADO! 

NO, MI SMO JO TUDI POJEDLI 



KEMIJA JE ČAROVNIJA 

 

• Spoznavali smo dušik in za kaj se uporablja.  

• Delali smo smo poskuse s tekočim dušikom: 
zamrzovali smo balone, sadje in rože. 

• Ugotovili, da se tudi papir lahko razbije.  

•Z dušikom smo napolnili balon. 

• Izdelali smo čokoladni sladoled s pomočjo 
dušika. 

 
 





 
ČOKOLADA NI LE SLADKA RAZVADA 

 
• Spoznavali smo, kaj pravzaprav je čokolada in kako 
nastane.  
• Ugotovili smo, da je za čokolado najpomembnejši 
kakavovec, ki prispeva semena – zrna, iz katerih 
pridobivamo kakav in kakavovo maslo. 
• Ugotavljali smo, po čem se različne vrste čokolade 
razlikujejo. 
• Okušali smo različne vrste čokolade in grizli kakavova 
semena. 
• Presodili, katera vrsta čokolade je zdrava, katera pa ne 
in zakaj. 
• Učili smo se tehtati s precizno tehtnico in tako ugotovili, 
koliko je katere sestavine v običajni mlečni čokoladi. 
 





THE SWEETEST THING 

Najprej smo se 
lotili izdelovanja 
tablic čokolade … 



… se poigrali z rimami v angleščini in na temo čokolade tudi 
pesnili, … 



… na koncu pa še v stilu prave čokoladnice naše tablice čokolade 
unikatno zavili in opremili s poezijo. 
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PO KONCU: 

• Bilo je občudovanja vredno 

• Bilo mi je zelo všeč. Tudi posladkali smo se! 

• Hvala, popestrili ste mi soboto.  

• Všeč mi je bilo, da smo pri čokopisu lahko uporabili svoje ideje. 

• Izvedeli smo ogromno novega. 

• Všeč mi je bilo, da je imel vsak svoje delo. 

• Posebej mi je bil všeč sladoled. 

• Čokolada je res čudovita – za spoznavanje in jedenje. 

• Bilo je dobro, saj nismo imeli meja nad idejami. 

• Bilo mi je všeč, ker smo si delo delili in potem združevali v eno. 


