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Številka: 603 – 1323/2012 - IS                                                                     

Datum: 6. 11. 2012 

Ravnatelji in učitelji gorenjskih osnovnih šol 

Učenci gorenjskih osnovnih šol 

Župani gorenjskih občin 

 

 

ZADEVA: 1. Festival naše prihodnosti 

 

Lepo pozdravljeni! 

Med učitelji Osnovne šole Orehek Kranj se je porodila ideja, da bi enkrat letno pripravili 

srečanje gorenjskih osnovnošolcev, ki so posebej nadarjeni in ustvarjalni na določenem 

področju ter njihovih učiteljev mentorjev, ki jih izobražujejo in spodbujajo pri osebnem 

razvoju. 

Učitelji in ravnatelji vemo, da je v naših šolah veliko zelo sposobnih in talentiranih 

učencev, ki jim pri učenju in napredovanju pomagajo ustvarjalni in ambiciozni učitelji. In 

prav takšni učenci s svojimi učitelji so obet prihodnjega razvoja Gorenjske in širše 

domovine. 

Zato je naš cilj, da bi se nadarjeni učenci in učitelji srečevali in se povezovali med seboj. 

Temu je namenjen 1. FESTIVAL NAŠE PRIHODNOSTI, ki ga bomo organizirali v OŠ 

Orehek Kranj v soboto, 18. maja 2013. 

Učitelji mentorji bi pripravili različne ustvarjalne delavnice, v katerih bi po svojih interesih 

sodelovali učenci gorenjskih osnovnih šol. Vsebina delavnic je prepuščena izbiri učiteljev. 

Želimo le, da bi učitelji na festivalu izvedli takšne delavnice, ki jih uspešno preizkušajo  z 

nadarjenimi učenci na svojih šolah. Vrsto delavnic s potrebnimi pripomočki bodo mentorji 

lahko vpisali v skupni seznam v Googlovem dokumentu 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjGYM1li13RkdGJKYWpfYlJlTXdHYUJv

M19KbnVCWmc 

Učenci bodo delavnice izbirali s predhodnimi prijavami na svojih šolah. Če se katera od 

šol ne bo odločila za vodenje delavnice, rada pa bi prijavila svoje učence, mora poskrbeti 

za njihovo spremstvo in prihod na festival. 

Poleg delavnic bi se učenci na festivalu lahko predstavili tudi z razstavo svojih izdelkov ali 

multimedijsko predstavitvijo. 

Program festivala bi potekal približno takole: 

 8.30 – 9.00: prihod udeležencev 

 9.00 – 9.30: pozdrav in predstavitev udeležencev 

 9.30 – 11.30: potek delavnic 

 11.30 – 12.00: kosilo 

 12.00 - 13.30: poročanje o poteku delavnic 

 13.30 – 15.00: športne igre in družabno srečanje udeležencev festivala 

Učitelji in ravnatelji bi na festivalu lahko sodelovali kot vodje delavnic, kot kritični prijatelji 

ali pa samo kot opazovalci – »klepetalci«. 
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Na športno srečanje bi lahko povabili katerega od znanih slovenskih športnikov. 

Vsi učenci in učitelji – vodje delavnic bi prejeli potrdilo o sodelovanju na festivalu.  

 

Idejo in organizacijo 1. Festivala naše prihodnosti podpira tudi ZRSŠ – OE Kranj, zato se 

predstojnica kranjske enote zavoda za šolstvo pridružuje našemu vabilu k sodelovanju na 

festivalu. Računamo, da bomo za podporo festivalu pridobili tudi župane gorenjskih občin, 

zato jih bomo povabili, da finančno podprejo organizacijo festivala in omogočijo vsaj 

prehrano udeležencev. 

 

Učitelje in ravnatelje, ki boste sodelovali na prvem festivalu nadarjenih Gorenjcev, ali se 

ga boste samo udeležili, prosimo, da se prijavite organizacijskemu odboru festivala do 15. 

12. 2012 na naslov anja.smid@osorehek.si 

 

 

Anja Šmid, učiteljica matematike v OŠ Orehek Kranj, 

predsednica organizacijskega odbora festivala 

 
 

Dr. Nataša Potočnik,  
Predstojnica ZRSŠ – OE Kranj 
 
     

  Ivka Sodnik, 
 Ravnateljica OŠ Orehek Kranj 
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