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UVODNIK 

Spoštovane dijakinje in dijaki!  

Pred vami je letošnji katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti proste izbire. 

 

Obvezne izbirne vsebine  v gimnazijskem programu in interesne dejavnosti v programu predšolska 

vzgoja so obvezni del predmetnika. Delijo se na obvezni del in na prosto izbiro dijaka. Vsak dijak 

je dolţan opraviti vse doloĉene ure OIV ali IND kot pogoj za napredovanje v višji letnik.  

 

Obvezni del vsebin za vse dijake pripravi šola.  

V primeru izostanka od vsebinskega sklopa se je dijak dolţan pozanimati o ĉasu in vsebini 

nadomestne dejavnosti v roku enega tedna po zakljuĉku sklopa pri vodji vsebinskega sklopa, 

razredniku in koordintorju OIV ali IND.  

 

V KATALOGU OIV IN IND  je zbrana ponudba dejavnosti proste izbire dijakov. Vsak dijak 

lahko izbira med razliĉnimi teĉaji, predavanji, bralnimi znaĉkami, abonmaji, tekmovanji, kroţki,  

tabori in ekskurzijami. Vsi programi in dejavnosti potekajo ob rednem šolskem delu, po pouku, ob 

koncih tedna ali med poĉitnicami.  

 

Vsak dijak šole naj izbere eno ali veĉ ponujenih dejavnosti iz Kataloga in tako zbere 

potrebne ure proste izbire OIV in IND. Dijaki športnega oddelka šole imajo ure prostih izbirnih 

vsebin priznane iz nabora treningov in ostalih športnih zadolţitev.  

Kot opravljene ure proste izbire priznamo tudi udeleţbo na tekmovanjih iz znanja in športnih 

tekmovanjih, pripravo nalog v okviru raziskovalne dejavnosti, priznamo pa tudi nekatere 

izvenšolske dejavnosti zunanjih izvajalcev (glasbena šola, aktivno delovanje v razliĉnih športnih 

klubih, kulturno-umetniških društvih in podobno). 

Vsak dijak sam je odgovoren za nabor zadostnega števila ur proste izbire OIV ali IND.  

 

 

Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano v  

preglednici. Dejavnosti po Katalogu OIV in IND pokrivajo izbirni del ur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OIV 

program gimnazija 

IND 

program predšolska vzgoja 

 SKUPAJ (UR) 

 

IZBIRNI DEL (UR) SKUPAJ (UR) 

 

IZBIRNI DEL (UR) 

1. LETNIK 90 19 96 25 

1. LETNIK     Š 90 priznano / / 

2. LETNIK 90 24 96 13 

3. LETNIK 90 32 96 18 

4. LETNIK 30 18 64 22 
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PRIJAVA  

Najprej skrbno preglejte ponudbo dejavnosti v Katalogu OIV in IND. 

 

Izpolnjeno PRIJAVNICO  1 (priloţena je v Katalogu in dostopna na povezavi) za 

posamezno dejavnost, tekmovanje, kroţek in drugo pošljite po elektronski pošti na 

ELEKTRONSKI naslov uĉitelja, nosilca dejavnosti, ki je naveden v katalogu.  

 

PRIJAVA NA EKSKURZIJE 

 

Na ekskurzijo se prijavite, tako da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO (2) NA 

EKSKURZIJO navedenemu uĉitelju koodrinatorju v roke. Upošteva se vrstni red prejetih 

prijav na posamezno ekskurzijo. 

 

Rok za oddajo vseh prijav je ponedeljek, 23. september 2019. 

 

Razredniku oddajte tudi lastni naĉrt dejavnosti proste izbire, v katerem navedite izbrane 

dejavnosti iz kataloga in naĉrtovane ure. Ĉe se izbrana dejavnost morda ne bo izvajala 

(premalo število prijavljenih, drugo), je dijak dolţan v najkrajšem ĉasu, najkasneje pa do 

zakljuĉka prve konference, SAM poiskati drugo dejavnost in opraviti predpisano število ur 

proste izbire. 

 

V naĉrt zapišite tudi obšolske dejavnosti in ure, ki jih morebiti ţelite uveljaviti kot prosto izbiro 

OIV ali IND pri zunanjih izvajalcih. 

 

Obšolske dejavnosti, ki jih lahko dijak uveljavlja kot prosto izbiro OIV ali IND, zunanji izvajalci: 

 glasbena šola, 

 športni in plesni treningi, 

 pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost, 

 teĉaji jezikov, raĉunalništva, drugih spretnosti in znanj, 

 teĉaj CPP, 

 sodelovanje v raznih društvih, 

 druge vsebine po presoji šole. 

 

Ĉe dijak uveljavlja prosto izbiro dejavnosti OIV ali IND z obšolskimi dejavnostmi pri zunanjih 

izvajalcih, je potrebno predloţiti razredniku dokazilo (ţig in podpis odgovorne osebe izvajalca). 

Obrazec dokazila. 

 

Evidenco opravljenih ur OIV in IND dejavnosti, ki jih organizira šola; tudi po katalogu OIV in 

IND, vodimo v elektronski obliki sproti med šolskim letom. Posebna dokazila o tako opravljenih 

urah niso potrebna. 

 

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato 

spremljajte novice na šolski spletni strani. 

 

Koordinatorica OIV na šoli 

Jasna Ul Moţe, prof.  
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DOKUMENTI 

O b v e z n e  i z b i r n e  v s e b i n e  i n  i n t e r e s n e  d e j a v n o s t i  p o  p r o s t i  i z b i r i   

  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

PRIJAVNICA 1 

Datum oddaje prijavnice (učitelj): __________________ 

V okviru ponudbe proste izbire OIV in IND III. gimnazije Maribor se prijavljam k naslednji 

dejavnosti 

 

___________________________________________________________________________ 

(naslov dejavnosti, kroţka, tekmovanja …) 

 

Nosilec/mentor dejavnosti:___________________________________________________  

Prosimo, da v nadaljevanju obkroţite DA/NE: 

 

 

 Za vsako izbrano dejavnost izpolnite po eno prijavnico. Pošljite jo po elektronski pošti na 

elektronski naslov uĉitelja mentorja dejavnosti. 

 

 

 Po oddaji prijavnice menjave na ţe prijavljene dejavnosti niso veĉ moţne (razen v izjemnih 

primerih, npr.  bolezen …), posebej ĉe ste izbrali plaĉljivo ponudbo. 

_______________________________________________________________ 

 

III. gimnazija Maribor 

 

Priimek in ime dijaka/-inje: 

* 

  

 

 

 

NASLOV:  

(ulica, hišna številka, 

pošta) 

 

Razred:  

Telefon: 

(mobitel)      

   DIJAK: 

* 

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK: 

* 

e-naslov dijaka: 
* 

EMŠO dijaka:   

   

      * DA      NE    Strinjam se,  da lahko šola zbere in posreduje podatke, ki so na prijavnici 

       oznaĉeni z zvezdico, v katalogu navedeni instituciji (CŠOD ...) ZARADI organizacije dejavnosti. 
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O b v e z n e  i z b i r n e  v s e b i n e  i n  i n t e r e s n e  d e j a v n o s t i  p o  p r o s t i  i z b i r i   

  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

Za vsako izbrano ekskurzijo izpolnite po eno prijavnico. 

 Oddajte jo OSEBNO V ROKE KORDINATORICI NIVES KOTNIK, prof. 

PRIJAVNICA  2 - EKSKURZIJA     Datum oddaje prijavnice: _____________________ 

zap.št. oddaje ___________ 

V okviru ponudbe proste izbire OIV in IND III. gimnazije Maribor se prijavljam k naslednji 

ekskurziji: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Po oddaji prijavnice menjave prijavljenih dejavnosti niso veĉ moţne (razen v izjemnih primerih, npr. 

bolezen ...). Upošteva se vrstni red prejetih prijav na posamezno ekskurzijo. 

Prosimo, da v nadaljevanju obkroţite DA/NE: 

 

IZJAVA STARŠEV IN DIJAKA 

Spodaj podpisani _______________________________________ izjavljam, da sem 

seznanjen z izbiro svojega otroka iz naslova dejavnosti ponudbe proste izbire OIV oz. IND 

za šolsko leto 2019/2020 in se z njo strinjam. Obvezujem se, da bom poravnal/a z izbiro 

ekskurzije nastale stroške. 

Podpis staršev:                                                           Podpis dijaka/-inje: 

 

Priimek in ime dijaka/-inje:   

 

 

 

NASLOV:  

(ulica, hišna številka, 

pošta) 

 

Razred:  

Telefon: 

(mobitel)      

   DIJAK 

* 

 

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK 

* 

e-naslov dijaka: 
* 

EMŠO dijaka:   

Osebni dokument za  ** 

potovanje:OI ali PL 

 
 

 *   DA     NE   Strinjam se, da lahko šola pridobi telefonsko številko dijaka za uspešno izvedbo ekskurzije.

  

   * *DA      NE    Strinjam se,  da lahko šola zbere in posreduje podatke, ki so na prijavnici. 

       oznaĉeni z dvema zvezdicama, turistiĉni agenciji. Ti podatki so za organizacijo ekskurzije potrebni. 

_______________________________________________________     ______________________________________________________ 

  Zdravstvene posebnosti mojega otroka, ki so pomembne za udeleţbo na ekskurziji: 
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   III. gimnazija Maribor 

Gosposvetska cesta 4 

2000 Maribor 

 

NAĈRT OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE OIV ALI IND   

v šolskem letu 2019/2020 

 

Ime in priimek dijaka: ________________________________________ 

  

Razred: ____________ 

Načrtujem naslednje dejavnosti proste izbire obveznih izbirnih dejavnosti/ 

interesnih dejavnosti: 

Zaporedna 
številka 

Izbrana dejavnost Število 

ur 

Mentor, nosilec 

dejavnosti 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

 

Datum: ___________________________________  Podpis: ________________________________ 

 

 

 

 

Načrt  oddaj razredniku! 
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   III. gimnazija Maribor 

Gosposvetska cesta 4 

2000 Maribor 

DOKAZILA O OPRAVLJENIH VSEBINAH IZBIRNEGA DELA       

OIV in IND (prosta izbira dijaka) z obšolskimi dejavnostmi;  

zunanji izvajalci 

 

IME IN PRIIMEK DIJAKA: _____________________________________________________           

 

RAZRED: ___________________ 

Vsebine izbirnega dela, opravljene kot obšolske dejavnosti ZUNANJIH IZVAJALCEV 

 glasbena šola 

 športni in plesni treningi 

 pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost 

 teĉaji jezikov, raĉunalništva, drugih spretnosti in znanj 

 teĉaj CPP, ure po katalogu - 12 ur; teĉaj PP, ure po katalogu - 12 ur 

 sodelovanje v raznih društvih 

 druge vsebine po presoji šole 

DEJAVNOST ŠT. OPRAVLJENIH 

UR 

MENTOR PODPIS MENTORJA 

in ţig organizacije  

    

    

    

    

 

DATUM ODDAJE: _________________, PREGLEDAL: _____________ 

PRIPOMBE: _____________________________________________ 
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BRALNA ZNAĈKA, TEĈAJI TUJIH JEZIKOV, PREDAVANJA 

 

Naslov programa  

FRANCOSKA BRALNA ZNAĈKA  - LE RAT DE 

BIBLIOTHÈQUE  
 

Vsebina: 

skupno branje dveh knjig (zaĉetni nivo – 1. in 2. letnik, 

nadaljevalni nivo – 3. in 4. letnik), skupna debata o prebranih 

knjigah, reševanje tekmovalnih pol preko spleta. 

 

Cilji:  

• nadgradnja bralne kulture v tujem jeziku  

• obogatitev besednega zaklada  

• usvajanje teţjih struktur francoskega jezika  

• odkrivanje frankofonske kulture  

 

Pogoji za vpis: dijaki od 1. do 4. letnika, ki obiskujejo pouk ali teĉaj francošĉine in radi 

spoznavajo francoski jezik ter frankofonsko kulturo 

Trajanje (ur): od 10 do 20 ur  

Naĉin izvajanja: branje, debatiranje, prevajanje, reševanje nalog idr. 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor, po dogovoru med novembrom in marcem, po 

pouku 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem  

Velikost skupine: neomejeno  

 

Nosilka programa: DEJA ŢUNKO, deja.zunko@tretja.si 

 

Naslov programa  

EPI READING BADGE - ANGLEŠKA BRALNA ZNAĈKA 

 

Vsebina: Dijaki bodo prebrali predpisana besedila in se pripravili na tekmovanje, na 

katerem bodo pokazali svoje poznavanje in razumevanje prej omenjenih besedil. 

Cilji :  

• širjenje obzorja z branjem angleških literarnih besedil 

• širjenje besednega zaklada v anglešĉini 

• utrjevanje jezikovnih struktur v anglešĉini 

 

Pogoji za vpis: dijaki 1., 2. in 3. letnika gimnazije in predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: branje knjig v angleškem jeziku, reševanje vaj iz besedišĉa in vsebine,                      

tekmovanje v šoli 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od oktobra do marca, po dogovoru 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 15 dijakov za vsak letnik 

Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR, patricija.kosar@tretja.si 

 

mailto:deja.zunko@tretja.si
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Naslov programa  

SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE 'BOOKWORMS' 

 

Vsebina: Dijaki bodo prebrali predpisana besedila in se pripravili na tekmovanje, na 

katerem bodo pokazali svoje poznavanje in razumevanje prej omenjenih besedil. 

Cilji :  

• širjenje obzorja z branjem angleških literarnih besedil 

• širjenje besednega zaklada v anglešĉini 

• utrjevanje jezikovnih struktur v anglešĉini 

 

Pogoji za vpis: dijaki 1., 2. in 3. letnika gimnazije in predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: branje knjig v angleškem jeziku, reševanje vaj iz besedišĉa in vsebine,                      

tekmovanje v šoli 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola: od oktobra do marca, po dogovoru 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 15 dijakov za vsak letnik 

 

Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR, patricija.kosar@tretja.si 

 

Naslov programa  

BRALNO TEKMOVANJE »PFIFFIKUS«  

 

Vsebina: S pomoĉjo razliĉnih oblik dela se bodo dijaki sreĉevali z nemško literaturo in 

avtorji. Knjige bodo brali v nemšĉini in o njih v nemšĉini govorili. Ob zakljuĉku bo 

tekmovanje, na katerem si bodo lahko prisluţili lepe nagrade. 

Tekmovanje poteka preko spleta. 

 

Cilji: 

• brati knjige v nemšĉini 

• razumeti krajše zgodbe, tudi kriminalke 

• odgovarjati na zastavljena vprašanja o zgodbi v nemšĉini 

• spoznavati nemško mladinsko knjiţevnost in nemške avtorje 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov, ki jih veseli branje v nemšĉini in ţelijo obogatiti                      

svoj besedni zaklad 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 15 

 

Nosilka programa: SIMONA MUNDA, simona.munda@tretja.si 

Sodelavke: Astrid Petan, Tina Purg Skrbinšek, Mateja Šebart 
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Naslov programa  

TEĈAJ ŠPANŠĈINE  

 

Vsebina: Dijaki se bodo na zaĉetni in nadaljevalni stopnji teĉaja nauĉili osnov španskega 

jezika. Tematska področja so naslednja: osebni podatki, dom in družina, poklici, prosti čas, 

potovanje, telo in zdravje, hrana in pijača, nakupovanje ter kultura špansko govorečega sveta. 

Cilji:   

• spoznavanje in uĉenje osnov jezikovnih struktur španskega jezika 

• uĉenje in uporaba slovnice 

• uĉenje, uporaba, širjenje besednega zaklada v španskem jeziku 

• poznavanje geografskih, druţbenih in kulturnih znaĉilnosti špansko govoreĉih deţel 

Pogoji za vpis: teĉaj je namenjen dijakom obeh programov, ki imajo smisel za tuji jezik in 

ţeljo po uĉenju španšĉine ter so odgovorni do dela 

Naĉin izvajanja: metode pouĉevanja tujega jezika  

Trajanje (ur): od 35 do 50 ur v šolskem letu 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od oktobra do maja; predvidoma 2 uri na teden 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem 

Velikost skupine: do 20 (glede na število prijav lahko veĉ skupin) 

Nosilka programa: HELENA GORNIK, helena.gornik@gmail.com 

 

Naslov programa 

TEĈAJ JAPONŠĈINE     
Vsebina: 

Dijaki se bodo na zaĉetni in nadaljevalni stopnji 

teĉaja nauĉili hiragane, katakane, osnov 

pismenk tvorjenje povedi in posebnosti tega 

azijskega jezika. Pouĉevala bo zunanja 

sodelavka, gospa Polona Košir. 

Cilji: 

 spoznavanje in uĉenje osnov japonšĉine 

 usvajanje osnov japonske pisave in slovnice 

 uporaba slovnice, bogatenje besednega zaklada, komunikacija 

Pogoji za vpis: 

 zanimanje za jezik in ţelja po uĉenju japonšĉine 

 resnost pri delu in notranja motivacija 

 redno opravljanje domaĉih nalog 

 dijaki obeh programov 

 

Naĉin izvajanja: metode v pouĉevanju azijskih jezikov 

Trajanje (ur): 35–50 ur v šolskem letu 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od oktobra do maja; predvidoma 2uri na teden 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem 

Velikost skupine: do 15, šteje vrstni red prijav do zapolnitve mest 

 

 Prijave: KARMEN PERŠAK, karmen.persak@tretja.si 
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Naslov programa 

TEĈAJ FRANCOŠĈINE   

 

Vsebina: 

Dijaki se bodo na zaĉetni stopnji teĉaja nauĉili osnove 

jezika (zaĉetni nivo A1.1 – A1), s katerimi bodo 

sposobni predstaviti sebe in svoje interese, znajti se v 

vsakodnevnih okolišĉinah (v kavarni, v trgovini, na 

javnih prevozih, na spletu …), vzpostaviti odnose s francoskimi govorci … Prav tako bodo 

spoznali bogato kulturo frankofonskega sveta (glasba, film, hrana, moda …) 

Cilji: 

 spoznavanje in uĉenje osnov francošĉine 

 urjenje vseh 4 jezikovnih spretnosti (govor, branje, poslušanje, pisanje) s  

 poudarkom na ustnem izraţanju 

 spoznavanje in odkrivanje frankofonske kulture 

Pogoji za vpis: 

 zanimanje za jezik in ţelja po uĉenju francošĉine 

 dijaki obeh programov 

 

Naĉin izvajanja: akcijski pristop k pouĉevanju jezika, ki pripomore k ĉimprejšnji 

sposobnosti uporabe jezika v vsakdanjem ţivljenju; uporaba didaktiĉnih iger in gibanja za 

laţje in hitrejše usvajanje jezika 

Trajanje (ur): 40‒50 ur v šolskem letu 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor; od oktobra do maja; 2 uri na teden 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem 

Velikost skupine: do 15 

 (glede na število prijav lahko veĉ skupin);  

Šteje vrstni red prijav do zapolnitve mest, posebej ĉe ne bi uspelo oblikovati naslednje 

skupine 

 

Nosilka programa: DEJA ŢUNKO, deja.zunko@tretja.si 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA IZPIT IZ ZNANJA FRANCOŠĈINE - DELF 

 

Vsebina: 

Dijaki se pripravljajo na opravljanje mednarodno 

priznanega izpita iz znanja francošĉine DELF (od nivoja A1 – 

B2), ki ga organizira Francoski Inštitut v Sloveniji in se lahko 

opravlja v Mariboru. Na podlagi opravljenega izpita 

Francosko ministrstvo za šolstvo izda certifikat, ki je 

mednarodno priznan in velja do konca ţivljenja. 

mailto:deja.zunko@tretja.si
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Cilji:  

 spoznati oblike nalog tekmovanja 

 utrjevanje vseh zahtevanih 4 kompetenc (bralno razumevanje, slušno razumevanje, 

pisno izraţanje, ustno izraţanje) 

 obogatitev besednega zaklada 

 utrjevanje rabe jezika 

 

Pogoji za vpis: dijaki, ki obiskujejo pouk ali teĉaj francošĉine in se ţelijo še dodatno 

pripraviti na izpit ter poglobiti svoje znanje jezika 

Naĉin izvajanja: utrjevanje vseh zahtevanih 4 kompetenc z reševanjem nalog, branjem, s 

poslušanjem, pisanjem, z govorom, s poskusnim opravljanjem izpita… 

Trajanje (ur): od 20 do 40 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor, po dogovoru od oktobra do marca, 

predvidoma 1‒2 ura na teden. 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem  

 

Velikost skupine: neomejeno  

 

Nosilka programa: DEJA ŢUNKO, deja.zunko@tretja.si 

 

 

Naslov programa 

JAPONSKA   
 

  

Vsebina: 

 delavnica: origami, glina, 

 obisk predavatelja z Japonske, ki 

govori slovensko, 

 novice iz Tokia in širše,  

 pripovedovanje zgodb in ilustriranje, 

 pesnjenje, 

 obisk predavanj ali prireditve cosplaya na izbrano 

tematiko izven šole  

Cilji: 

 seznaniti dijake z utrinki iz nam eksotiĉne in oddaljene 

deţele, 

 z raznoliko ponudbo vsebin usvajati nova znanja o 

znaĉilnostih deţele in ljudi,  

 širiti dijakova obzorja z razvijanjem ĉloveških virov, medkulturnosti in 

vseţivljenjskega uĉenja. 

Pogoji za vpis: 

 dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje, 

 skupina se napolni glede na vrstni red prijav 

 

Naĉin izvajanja: delavnice v šoli, razgovori v šoli, javna predavanja v šoli in sobotni obisk 

prireditve v Mariboru ali okolici 

mailto:deja.zunko@tretja.si
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Trajanje (ur): predvidoma 10 ur oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola in izven šole; v oktobru in aprilu, skupaj tri dni 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem 

Velikost skupine: do 15 dijakov, šteje vrstni red prijav do zapolnitve mest 

 

Nosilka programa: KARMEN PERŠAK 

Prijave: KARMEN PERŠAK, karmen.persak@tretja.si 

 

 

 

Naslov programa  

FRANKOFONSKI VEĈER NA TRETJI 

 

Vsebina: 

Skupaj z dijaki bomo pripravili in oblikovali program za 

frankofonski veĉer, izvedli vso potrebno promocijo za ta 

dogodek, pripravili kraj dogajanja. Skupaj z nastopajoĉimi 

se bomo temeljito pripravljali na sam veĉer, kjer boste 

lahko pokazali svoje glasbene, plesne, recitacijske, 

dramske, likovne sposobnosti … 

Cilji:  

 organizirati kulturni veĉer (naĉrt, promocija, program, scena …) 

 pripraviti se na samozavesten nastop (povezovalci, glasbeniki, plesalci, recitatorji 

…) 

 odkrivanje frankofonske kulture 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki jih zanima in veseli organizacija kulturnega veĉera; dijaki, ki bi 

ţeleli nastopati z raznolikimi toĉkami ali povezovati program; dijaki, ki jih zanima 

odkrivanje frankofonske kulture. Prednost imajo dijaki, ki obiskujejo pouk ali teĉaj 

francošĉine. 

 

Naĉin izvajanja: zbiranje idej, naĉrtovanje dogodka, debatiranje, izbiranje toĉk programa, 

izdelava promocijskega materiala, priprava scene, vaje za nastope … 

Trajanje (ur): od 10 do 30 ur oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor, po dogovoru od oktobra do maja 

 

Velikost skupine: neomejena  

 

Nosilka programa: DEJA ŢUNKO, deja.zunko@tretja.si 

Sodelavka: Mary Ellen RAMASIMANANA VIRTIĈ 

 

 

 

 

 

mailto:deja.zunko@tretja.si
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Naslov programa  

FILOVIZIJA   IN JAVNA PREDAVANJA 

 

Vsebina: redna sreĉanja dijakov in obisk ciklusa 

predavanj na šoli 

Cilji: Dijaki s sodelovanjem v razpravah ob danih 

vprašanjih razmišljajo o svojem poloţaju v svetu 

(druţbi), svojih odnosih z vrstniki, svojih naĉinih 

mišljenja in delovanja itd. Na ta naĉin prepoznavajo 

tudi razseţnosti lastne spontane ideologije, ki je 

veĉinoma druţbeno posredovana in neprevprašana. 

Sodelovanje pri Filoviziji tako nudi orodje za razvijanje kritiĉnega odnosa do lastnega 

znanja, lastnih ţivljenjskih drţ, odnosov, prepriĉanj in bodoĉih ţivljenjskih praks. 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Naĉin izvajanja: delavnice, ogled filma, razprava. npr. ob filmu Iztrebljevalec (I. ali II. del) lahko 

razmišljamo o moţnosti zavesti strojev, o odnosu med duhom in telesom, o moralni trdnosti junaka, o 

svobodi ipd. 

Trajanje (ur): predvidoma 4‒6 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: šola (morda izven); september‒april 

Stroški: / 

Velikost skupine: po skupinah, do 30 dijakov/dijakinj na skupino 

 

Nosilec programa: ANDREJ ADAM, andrej.adam@guest.arnes.si 

 

 

 

 

ABONMAJI 

Naslov programa  

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

Vsebina: Dijaki si bodo ogledali abonmajske predstave v SNG Maribor.  

 

Program: 

1. Abonma DIJAŠKI OPERA in BALET: 42 EUR  

 Johhan Strauss ml.: NETOPIR 

»Operetni biser dunajskega kralja valĉkov Johanna Straussa ml.« 

 Nina Šenk, po motivih romana Zlate Vokaĉ: MARPURGI  

»Nova slovenska opera, po kultnem romanu o srednjeveškem Mariboru« 

 Sergej Prokofjev: PEPELKA  

»Veĉna ljubezenska zgodba o Pepelki in njenem princu, odeta v pravljiĉni baletni 

spektakel« 

 Alexander Ekman, Edward Clug,  Jiři Kylián: FALLING ANGELS  

»Dih jemajoĉa virtuoznost triptiha v koreografiji Alexandra Ekmana,  

Edwarda Cluga in Jiřija Kyliána« 
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URE ZA OIV IN IND: 2O UR ZA IZBIRNI DEL 

2. Abonma DIJAŠKI DRAMA: 36 EUR 

 Arthur Miller: LOV NA ĈAROVNICE  

»Drama o srhljivih posledicah psihološke in politiĉne manipulacije« 

 

 Dane Zajc: GRMAĈE 

»Poetiĉna drama, o uniĉenju ali razpadu druţine in s tem doloţene skupnost v 

celoti« 

 Tamara Damjanović po motivih filma: POPOLNI TUJCI 

»Komiĉna drama o razkrivanju skrivnosti, ujetih v mobilne telefone« 

 

 Jean-Baptiste Poquelin Molière: ŠOLA ZA ŢENE   

 »Komedija o tem, kako najti in vzgojiti obvladljivo bejbo« 

URE ZA OIV IN IND: 15 UR ZA IZBIRNI DEL 

3. SIMFONIĈNI CIKEL: 36 EUR 

 6 simfoniĉnih koncertov iz zakladnice klasiĉne glasbe 

 

URE ZA OIV IN IND: 12 UR ZA IZBIRNI DEL 

4. CIKEL CARPE ARTEM: 18 EUR  

Šest koncertov komorne glasbe v izvedbi priznanih glasbenikov mlajše  

generacije  

URE ZA OIV IN IND: 12 UR ZA IZBIRNI DEL  

 

VSTOP V DVORANO JE MOŢEN SAMO Z ABONMAJSKO KARTICO IN DIJAŠKO 

IZKAZNICO 

Cilji:   

• dijaki imajo moţnost izbire razliĉnih abonmajev 

• navajajo se na obisk gledališĉa 

• navajajo se na zbrano spremljanje predstav in spoznajo gledališki bonton 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki uţivajo v gledališĉu 

Naĉin izvajanja: obisk predstav v SNG Maribor  

Trajanje (ur): ure za posamezni abonma so navedene 

Kraj in ĉas izvedbe: SNG Maribor; skozi vso gledališko sezono 

Stroški: veljavni cenik dijaškega abonmaja 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: ALEKSANDRA ADAM KNEZ, aleksandra.adam-knez@tretja.si  
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Naslov programa  

KONCERTNI ABONMA  CIKEL ZA MLADE 2019 /2020 

 

Vsebina:  Dijaki bodo obiskali koncerte Mladinskega cikla sezone 2019/2020 v organizaciji 

Narodnega doma:  

1. koncert :  Orion saksofon, mesec kontrabas, 17. 10. 2019, ob 15. uri,  

Dvorana Union, Maribor 

2.  koncert : Plesni prepih, 12. 12. 2019, ob 15. uri , Dvorana Union, Maribor 

3. koncert :  Od minutnih zgodb do epskih pesnitev, 16. 1. 2020, ob 15. uri, Dvorana 

Union, Maribor 

4. koncert :  Dţumbus, 12. 3. 2020, ob 15. uri,  Dvorana generala Maistra 

5. koncert :  Na kitaro o kitari, , 9. 4. 2020, ob 15. uri, Dvorana Union, Maribor 

Cilji:  

• spoznavanje razliĉnih glasbenih zvrsti in ţanrov 

 • širjenje glasbenega in kulturnega obzorja   

 

Pogoji za vpis: : dijaki 2., 3. in 4. letnika gimnazije ter 1., 3. in 4. letnikov predšolske 

vzgoje.  Abonmaji štejejo za obvezni del pri predmetu glasba (1. letnik gimnazije) in 

obvezni sklop IND za dijake 2. letnikov predšolske vzgoje, ki ne sodelujejo v šolskem 

pevskem zboru.  

 

Naĉin izvajanja: obiski koncertov 

Trajanje (ur): 12  

Kraj in ĉas izvedbe: Unionska dvorana in Velika dvorana Narodnega doma na navedene 

datume  

Stroški: 10 EUR 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si 

 

 

 

 

TEKMOVANJA 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠĈINE ZA 3. LETNIK 

GIMNAZIJE (IATEFL) 

 

Vsebina: Dijaki se bodo pripravljali na tekmovanja v znanju anglešĉine. 

Cilji: 

• dijaki bodo izpopolnili bralne sposobnosti 

• poglobili bodo znanje angleške slovnice 
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• seznanili se bodo z razliĉnimi tipi nalog, vaj 

• reševali bodo razliĉne vaje 

 

Pogoji za vpis: dijaki 3. letnika gimnazije, ki ţelijo dokazati znanje na tekmovanjih 

Naĉin izvajanja: reševanje vaj iz besedišĉa in bralnega razumevanja 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do februarja, predvidoma 1 ura na teden ali po 

dogovoru z mentorji 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 20 

 

Nosilka programa: mojca.muhic@tretja.si. 

Sodelavke: profesorice anglešĉine 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA SPLETNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠĈINE ZA 3. IN 4. 

LETNIK GIMNAZIJE – BEST IN ENGLISH 

 

Vsebina: Dijaki se bodo pripravljali na spletno tekmovanje v znanju anglešĉine. 

Cilji: 

• dijaki bodo izpopolnili zmoţnosti slušnega in bralnega razumevanja 

• poglobili bodo znanje angleške slovnice in besedišĉa 

• seznanili se bodo z razliĉnimi tipi nalog, vaj 

 

Pogoji za vpis: dijaki 3. in 4. letnika gimnazije, ki ţelijo dokazati znanje na spletnem 

tekmovanju iz anglešĉine 

Naĉin izvajanja: reševanje vaj iz besedišĉa, slušnega in bralnega razumevanja 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; oktober in november, po dogovoru. Tekmovanje bo 30. 11. 

2019 

Potrebni pripomoĉki: slušalke  

Velikost skupine: do 20 

 

Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR, patricija.kosar@tretja.si 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠĈINE ZA 3. LETNIK 

PREDŠOLSKE VZGOJE (POLIGLOT)  

 

Vsebina: Dijaki in dijakinje 3. letnikov predšolske vzgoje se bodo pripravljali na              

tekmovanje iz znanja anglešĉine (POLIGLOT). 

Cilji: 

 dijaki se bodo seznanili z vsebino tekmovanja (tipi nalog) 
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 dijaki bodo reševali razliĉne tipe nalog (vodeni spis, slušno razumevanje, raba 

jezika, bralno razumevanje, naloga z vrzelmi, poznavanje besedišĉa in idiomi) in jih 

skupaj z uĉiteljem vrednotili 

 dijaki se bodo udeleţili šolskega tekmovanja (februar/marec 2020) in dva najboljša 

drţavnega, ki bo marca ali aprila 2020 na III. gimnaziji Maribor  

 

Pogoji za vpis: dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: reševanje vaj iz slovnice, bralnega razumevanja in pisnega sporoĉanja 

Trajanje (ur): predvidoma 20 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od novembra do marca. po dogovoru z nosilko programa 

Velikost skupine: do 20 

 

Nosilka programa: MARIJA FRANGEŢ, marija.frangez@tretja.si 

 

Sodelavke: profesorice anglešĉine 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ NEMŠĈINE   
 

Vsebina: Nadgradili bomo snov, ki jo spoznavamo 

pri pouku, utrdili znanja in reševali             

podobne naloge, kot so na tekmovanjih. 

Cilji: 

 pripraviti dijake na šolsko tekmovanje iz 

nemšĉine 

 pripraviti dijake na drţavno tekmovanje 

 

Pogoji za vpis: dijaki 2. in 3. letnika obeh programov 

Naĉin izvajanja: reševanje vaj iz besedišĉa in bralnega razumevanja 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od novembra do februarja, predvidoma po dve šolski uri oz. po 

dogovoru z mentorico 

Velikost skupine: do 10 dijakov 

 

Nosilka programa: ASTRID PETAN, astrid.petan@tretja.si 

 

Sodelavke: Mateja Šebart, Simona Munda, Tina Purg Skrbinšek 

 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ 

FRANCOŠĈINE 

 

Vsebina: 
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Dijaki 3. in 4. letnikov se pripravljajo na šolsko in drţavno tekmovanje iz francošĉine 

Cilji:  

 spoznati oblike nalog tekmovanja 

 urjenje in utrjevanje 2 kompetenc (bralno razumevanje, pisno izraţanje) 

 obogatitev besednega zaklada 

 utrjevanje rabe jezika 

 

Pogoji za vpis: dijaki 3. in 4. letnika gimnazije, ki obiskujejo pouk francošĉine in se ţelijo 

še dodatno pripraviti na šolsko in drţavno tekmovanje iz francošĉine ter poglobiti svoje 

znanje tega jezika 

Naĉin izvajanja: utrjevanje ţe pridobljenega znanja iz slovnice, reševanje razliĉnih tipov 

nalog, utrjevanje bralnega razumevanja in pisnega izraţanja … 

Trajanje (ur): od 10 do 20 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor, po dogovoru strnjeno od septembra do 

oktobra ali decembra s 4. letniki, od januarja do maja s 3. letniki, predvidoma 1‒2 uri na 

teden 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorjem  

Velikost skupine: neomejeno  

 

Nosilka programa: DEJA ŢUNKO, deja.zunko@tretja.si 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  

 

Vsebina: Z dijaki bomo brali literarna dela, se o njih pogovarjali, jih interpretirali. Na  

konzultacijah se bomo pripravljali na  letošnje sklope za Cankarjevo priznanje. 

Cilji :  

 poglobljeno branje in doţivljanje literature ter interpretacija besedil  

 izvedba šolskega tekmovanja 

         dijaki sodelujejo na regijskem in drţavnem tekmovanju 

 

Pogoji za vpis:  dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje, ki radi berejo, se radi o 

prebranem pogovarjajo in spoznavajo lepote jezika 

Naĉin izvajanja: branje knjig, pogovor, diskusija, razlaga 

Trajanje (ur): do 15 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do marca, predvidoma 1 ura na teden oz. po 

 dogovoru s profesoricami 

Velikost skupine: do 10 pri posamezni profesorici; prijavite se svoji profesorici slovenšĉine 

 

Nosilke programa: DARIJA GOLOB MALENŠEK, IRENA ŠKET FAKIN, BARBARA 

GRADIŠNIK, KARMEN PERŠAK, ALEKSANDRA ADAM KNEZ, JANJA DIVJAK, LIDIJA 

PUKLAVEC PETEK 

 

 

mailto:deja.zunko@tretja.si
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Naslov programa  

LOGIKA IN PRIPRAVE NA MATEMATIĈNA TEKMOVANJA 

 

Vsebina   

Dijaki bodo: 

  reševali naloge iz logike in matematiĉnih tekmovanj 

  pridobili izkušnje z razliĉnimi strategijami reševanja nalog 

  uporabili raĉunalniške programe za preverjanje rešitev 

 

Cilji:  

 dijaki se bodo seznanili z osnovami logike  

 se pripravili na tekmovanje iz logike ter drugih matematiĉnih znanj 

 

Pogoji za vpis: dijaki, ki se ţelijo pripraviti na razliĉna matematiĉna tekmovanja in jim je 

reševanje razliĉnih matematiĉnih nalog v veselje  

PRIJAVA NA TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN MATEMATIKE POTEKA PREKO UĈITELJEV 

MATEMATIKE, KI DIJAKA POUĈUJE. 

Naĉin izvajanja: reševanje razliĉnih matematiĉnih nalog glede na zahteve tekmovanja, 

skupinsko ali individualno delo 

Trajanje (ur): do 30;  glede na realno opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od septembra do aprila 

Velikost skupine: neomejena  

Prijavite se pri svoji profesorici matematike. 

 

Nosilka programa: ROMANA BOHAK FARIĈ, romana.bohak-faric@tretja.si  

 

Sodelavka: Tjaša Kuster Pušiĉ 

 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE    
 

Vsebina:  Pripraviti dijake na temo tekmovanja. 

Priprava na šolsko tekmovanje bo potekala v 

obliki konzultacij z dijaki. 

Priprava na obmoĉno in drţavno tekmovanje 

bo potekala v obliki diskusije, debate in 

konzultacij z dijaki. 

Cilji:   

 pripraviti dijake na temo tekmovanja (vsebina) 

 izvesti terensko delo 
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Pogoji za vpis:  vsi dijaki gimnazije, ki imajo radi geografijo 

Naĉin izvajanja: reševanje terenskih vaj na temo tekmovanja, poglobitev vsebin,  udeleţba 

na tekmovanjih (šolsko, obmoĉno in drţavno) 

Trajanje (ur): do 15 oz. dejansko število opravljenih ur 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden, pred 

tekmovanji pa intenzivnejše priprave 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejena 

- obmoĉno tekmovanje: 2─3 dijaki 

- drţavno tekmovanje: dijaki v primeru uvrstitve 

 

Nosilec programa: DUŠAN ROJKO, dusan.rojko@tretja.si 
 
Sodelavka: Ada Tranĉar, Nives Kotnik 

 

 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE ZA GIMNAZIJCE    

 

Vsebina: Dijaki se pripravijo na 

tekmovanje iz zgodovine na temo, 

doloĉeno s strani ZRSŠ v oktobru.  

Cilji: 

  pripraviti dijake na temo 

tekmovanja 

 samostojnost, delo z viri 

 razvijanje odgovornosti za 

dejanja in odloĉitve 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije, ki jih zanima zgodovina  

Naĉin izvajanja: samostojno uĉenje s pomoĉjo literature, reševanje vaj in ustreznih 

nalog, konzultacije in delo v skupini 

Trajanje (ur): do 15 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: priprave bodo od novembra do aprila, predvidoma 1 uro na teden 

(glede na termine tekmovanj) 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejeno 

- drţavno tekmovanje: 3 dijaki (izbrani dijaki) 

 

Nosilec programa: JANJA PETAR IPŠEK, janja.petar@ses-mb.si 
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Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE   

 

Vsebina: Pripraviti dijake na tekmovanje iz 

znanja o biologiji. Dijaki bodo tekmovali na 

šolskem in drţavnem tekmovanju. 

Cilji: 

  dijaki nadgradijo znanje iz biologije 

 spoznajo pomen in vlogo zdrave 

hrane 

 povezujejo znanja, ki jih potrebujejo v 

vsakodnevnem ţivljenju 

 navajajo se na samostojno uĉenje ob uporabi razliĉne literature 

 

Pogoji za vpis:  vsi dijaki  gimnazije; PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UĈITELJU, 

KI PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUĈUJE  

Naĉin izvajanja: reševanje problemov, metoda dela s tekstom, laboratorijsko delo, 

tekmovanja v znanju 

Trajanje (ur): 15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za                        

uvrstitev na drţavno tekmovanje) 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, Ljubljana (moţne so druge lokacije drţavnega tekmovanja) ; od 

januarja do marca  

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: / 

Velikost skupine: neomejeno; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici biologije 

 

Nosilke programa: ANA HARTMAN, anica.hartman@tretja.si 

Sodelavki: Andreja Senĉar, Brigita Horvat 

                     

 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE  KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI? 

 

Vsebina: Dijaki se bodo pripravili na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

Cilji: 

 dijaki nadgradijo znanje iz biologije 

 spoznajo pomen in vlogo zdrave hrane 

 poglobijo znanje o sladkorni bolezni 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki jih zanima veĉ o sladkorni bolezni 

Naĉin izvajanja: delo z dodatno literaturo, konzultacije z mentorjem, priprava na 

tekmovanje in izvedba tekmovanja 
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Trajanje (ur): 15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za 

uvrstitev na drţavno tekmovanje) 

 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; september, november 2019 

Velikost skupine: neomejena; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici biologije 

 

Nosilka programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat@tretja.si 

Sodelavka: Zlatka Korpar 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE   
 

Vsebina: Reševali bomo naloge iz starih tekmovanj in se 

nanj temeljito pripravili. Natanĉneje si bomo ogledali 

doloĉena poglavja kemije. 

Cilji 

 poglobiti znanje kemije in se pripraviti na 

šolsko ter na drţavno tekmovanje 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije, ki ţelijo 

izpopolniti znanje iz kemije in se dokazati na tekmovanjih, 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UĈITELJU, KI 

PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUĈUJE  

Naĉin izvajanja: reševanje nalog razliĉnih tipov, 

tekmovanje 

Trajanje (ur):  15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za 

uvrstitev na drţavno tekmovanje) 

 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 uro na teden 

Velikost skupine: neomejeno; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici kemije 

 

Nosilke programa: ANDREJA VERGLES GLAŢAR, SIMONA PEĈNIK POSEL,  

                             andreja.vergles@tretja.si         simona.pecnik@tretja.si 

                                      

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA EKOKVIZ 

 

Vsebina: priprave na tekmovanje. 

Cilji: 

 dijaki se bodo seznanili z vsebino tekmovanja (tipi nalog); 

 dijaki bodo reševali razliĉne tipe nalog po objavljeni temi in jih skupaj z uĉitelji 

vrednotili;  
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 dijaki se bodo udeleţili šolskega tekmovanja; prvi trije z najvišjim številom toĉk 

obeh programov se bodo udeleţili drţavnega tekmovanja 

 

Pogoji za vpis: dijaki progama gimnazija in predšolska vzgoja 

Trajanje (ur): 20 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do marca (po dogovoru z nosilko programa) 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si 

Sodelavke: Andreja Vergles Glaţar, Jasna Ul Moţe, Andreja Senĉar 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ASTRONOMIJE   
 

Vsebina: Dijaki, ki vas zanima astronomija, in dijaki, ki ste ţe 

tekmovali v znanju astronomije za Dominkova priznanja oz. si 

to ţelite, vabljeni na priprave na tekmovanje iz astronomije. 

Šolsko tekmovanje je v zaĉetku decembra, najboljši dijaki 

prejmete bronasto Dominkovo priznanje oz. srebrno za 

uvrstitev na drţavno tekmovanje. Na drţavnem tekmovanju, ki 

je v zaĉetku januarja, se potegujete za zlato Dominkovo 

priznanje. 

Na pripravah se bomo nauĉili osnovne orientacije na noĉnem nebu in uporabljati vrtljivo 

zvezdno karto. Ponovili bomo ţe znano o našem Osonĉju in to znanje še nadgradili. 

Pogovarjali se bomo o nastanku vesolja, o zvezdah in drugih objektih, ki jih najdemo v 

vesolju in kako so se znašli tam. Seznanili se bomo z osnovnimi tipi teleskopov, kako 

delujejo in kakšne so njihove karakteristike in kaj le te pomenijo. Kljub temu da so naša 

srednješolska matematiĉna, fizikalna in astronomska »orodja« še dokaj preprosta, bomo z 

njimi ţe lahko raĉunali tudi ĉisto resne naloge iz astronomije in astrofizike. Vabljeni! 

Cilji: 

 dijaki se nauĉijo osnov orientacije na noĉnem nebu 

 dijaki se nauĉijo uporabljati vrtljivo zvezdno karto 

 dijaki spoznajo astronomske  pojave in njihovo fizikalno razlago 

 dijaki rešujejo tipiĉne srednješolske naloge iz astronomije in astrofizike 

 dijaki se seznanijo s tipi, karakteristikami in uporabo teleskopa 

 dijaki razvijajo vešĉine aktivnega sodelovanja pri problemskem pouku 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Naĉin izvajanja: delo v razredu: predavanje, razgovor, samostojno delo, delo v dvojicah, 

delo z vrtljivo zvezdno karto 

Trajanje (ur): do 12 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od septembra do januarja 2020; predvidoma tedensko po 1 uro 

Potrebni pripomoĉki: vrtljiva zvezdna karta (izposoja v šoli) 

Velikost skupine: do 12 dijakov 
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Nosilec programa: JASMINA JANĈIĈ, jasmina.jancic@guest.arnes.si 

Sodelavci: uĉitelji fizike   

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ FIZIKE ZA SREDNJE ŠOLE ''ĈMRLJ'' 

 

Vsebina:  Tekmovanje v znanju fizike »Ĉmrlj« je namenjeno dijakom prvih letnikov, da se 

preizkusijo v poznavanju in uporabi fizikalnih konceptov in je pravzaprav pregled 

naravoslovnih in fizikalnih vsebin, obravnavanih v osnovni šoli. Tekmovalna pola je v 

celoti sestavljena iz nalog izbirnega tipa (torej izmed veĉ ponujenih odgovorov izbereš 

pravega). Tekmovanje je ţe v mesecu oktobru, zato priprave obsegajo samo nekaj ur, ki 

so v glavnem namenjene spoznavanju in utrjevanju razliĉnih strategij reševanja nalog, 

predvsem nalog izbirnega tipa. Tekmovanje »Ĉmrlj« ima eno stopnjo, je samo šolsko, in se 

ne navezuje ali izkljuĉuje s tekmovanjem za Stefanova priznanja. Tretjina na šolskem 

tekmovanju sodelujoĉih dijakov, ki se bodo najbolje izkazali, prejme bronasto priznanje.   

Cilji: 

 dijaki se seznanijo s tekmovalnimi nalogami 

 dijaki se z reševanjem tekmovalnih nalog uĉijo in utrjujejo strategije reševanja le 

 teh 

Pogoji za vpis: dijaki 1. letnika gimnazije 

Naĉin izvajanja: reševanje razliĉnih matematiĉnih in fizikalnih nalog, skupinsko delo 

Trajanje (ur): do 8 ur; glede na opravljene  priprave na tekmovanje 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od septembra do sredine oktobra;  predvidoma tedensko po 1 

uro 

Velikost skupine: neomejeno 

 

Nosilka programa:  JASNA UL MOŢE, jasna.ul-moze@tretja.si 

Sodelavci: uĉitelji fizike 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE  

 

Vsebina:  Dijaki lahko v znanju 

fizike tekmujete v treh skupinah, ki 

pokrivajo razliĉne vsebine. (Veĉ o 

tem si lahko preberete na spletni 

strani www.dmfa.si/ ). Zaradi tega se 

bodo priprave prilagodile 

interesom prijavljenih dijakov. Na 

pripravah se boste seznanili s 

tekmovalnimi nalogami in strategijami reševanja le teh. Ponovili bomo pri pouku 

http://www.dmfa.si/
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obravnavano snov in jo, kjer bo potrebno, nadgradili. Seznanili se bomo z zbirko enaĉb, 

ki jih je dovoljeno uporabljati na vseh stopnjah tekmovanja, in se jih nauĉili ĉim bolje 

izkoristiti. Šolsko tekmovanje, ki je izbirno za regijsko tekmovanje, bo predvidoma 

februarja. Na regijskem tekmovanju najboljši dijaki prejmete bronasto Stefanovo 

priznanje, oz. srebrno, ĉe se uvrstite na drţavno, kjer pa se potegujete za zlato Stefanovo 

priznanje! 

 

Cilji:  

• dijaki se seznanijo s tekmovalnimi nalogami iz fizike  

• dijaki se z reševanjem tekmovalnih nalog uĉijo in utrjujejo strategije reševanja le 

teh 

• dijaki se seznanijo z zbirko enaĉb, predpisanih s strani organizatorja tekmovanja 

• dijaki se nauĉijo ĉim bolj uĉinkovito uporabljati predpisano zbirko enaĉb 

 

Pogoji za vpis: dijaki od 1. do 4. letnika gimnazije 

Naĉin izvajanja: reševanje razliĉnih matematiĉnih in fizikalnih nalog, individualno, 

skupinsko delo 

Trajanje (ur): do 20 ur; glede na opravljene  ure priprav  

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od septembra do marca;  predvidoma tedensko po 1 uro 

 

Velikost skupine: do 10 dijakov 

 

Nosilka programa:  JASMINA JANĈIĈ, jasmina.jancic@guest.arnes.si 

Sodelavci: uĉitelji fizike 

 

 

 

Naslov programa 

ŠE MALO MATEMATIKE 

 

Vsebina: Dijaki bodo spoznali višjo raven matematike in reševali naloge, ki vkljuĉujejo 

dodatna znanja (tudi s pomoĉjo ţepnih raĉunal in matematiĉnih programov). 

Cilji: 

 ure so namenjene spoznavanju dodatnih matematiĉnih znanj   

 primerne predvsem za dijake, ki nameravajo v 4. letniku obiskovati pouk na višji 

 ravni matematike 

 

Pogoji za vpis:  dijaki 3. letnika gimnazije 

Naĉin izvajanja: delo v razredu (pri nekaterih nalogah bo vkljuĉena uporaba ţepnih 

 raĉunal in raĉunalniških programov Geogebra in Graph) 

Trajanje (ur): do 30  

Kraj in ĉas izvedb:e šola; od novembra do maja, po dogovoru 

Velikost skupine: do 30 
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Nosilka programa: KATJA NOVAK, katja.novak@tretja.si 

Sodelavki: Tina Zupanc in Karmela Milutinović 

 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ RAĈUNALNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA BOBER 

 

Vsebina: Dijaki se bodo pripravljali na tekmovanje BOBER. 

Cilji: 

• dijaki bodo spoznali osnove raĉunalniškega mišljenja 

• seznanili se bodo z razliĉnimi tipi nalog in naĉini za reševanje 

• reševali bodo naloge iz preteklih tekmovanj 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov, ki ţelijo dokazati znanje na tekmovanjih 

Naĉin izvajanja: reševanje nalog  

Trajanje (ur): 10 (v primeru uvrstitve na drţavno tekmovanje bodo dodatne priprave po 

dogovoru) 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; september in oktober, predvidoma 2 uri na teden ali po 

dogovoru z mentorji 

Potrebni pripomoĉki: / 

Velikost skupine: do 30 

 

Nosilka programa: Maja Ĉelan, maja.celan@tretja.si 

 

 

 

 

Naslov programa  

TEKMOVANJE V HITREM RAĈUNANJU 

 

Vsebina:  Snov - matematika, ki je trenutno aktualna za posamezno skupino dijakov. 

Gre za temeljna znanja in definicije v kratkih matematiĉnih nalogah. 

Cilji: 

  dijaki utrdijo osnovne pojme in definicije 

 poišĉejo najkrajše poti do rešitev 

 dijaki dobijo objektivno povratno informacijo o svojem znanju 

 Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije in predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: vsak tekmovalec si izbere uporabniško ime in geslo za prijavo v 

raĉunalnik.  Tekmovalci dobijo 3 primere nalog (15 nalog) z izbirnimi odgovori (a, b, c, 

d, e), ki jih rešujejo doma, v domaĉem okolju. 
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Na dan tekmovanja dobijo podobne naloge. Naloge rešujejo s pomoĉjo raĉunalnika. 

Raĉunalnik meri ĉas. Upoštevajo se samo tiste naloge, ki so ocenjene z maksimalnim 

številom toĉk (30 toĉk). Šteje ĉas, ki ga tekmovalci doseţejo pri reševanju.  

(Prvi trije dobijo oceno odliĉno (5) iz matematike za doseţke.) 

Trajanje (ur):  do 30 ur, glede na realno porabljene ure  

20 ur za pripravo in 10 ur za udeleţbo na tekmovanju 

Kraj in ĉas izvedbe: priprave bodo od oktobra do februarja, tekmovanje se izvede v 

zaĉetku 2. konferenĉnega obdobja (februar) 

 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejeno 

 

Nosilec programa: ZLATKO ROJS, zlatko.rojs@tretja.si 

 

 

 

 

KROŢKI IN DEJAVNOSTII 

Naslov programa 

DRAMSKA SKUPINA    
 

Vsebina:  Dijaki bodo 

pripravili gledališko 

predstavo oziroma projekt, s 

katerim se bo skupina 

predstavila na prireditvi ob 

Prešernovem dnevu v šoli. 

Odzvali se bomo tudi vabilom in gostovali izven šole. 

Cilji: 

• pripraviti ĉlane skupine do samozavestnega javnega nastopanja 

•  izraţanje skozi dramsko igro 

Pogoji za vpis:  vsi dijaki gimnazije in predšolske vzgoje, ki jih veseli igranje v gledališki  

skupini 

Naĉin izvajanja: branje, interpretiranje, pogovor, nastop 

Trajanje (ur): do 30; glede na predstavo in gostovanja 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od novembra do maja, po dogovoru 

Stroški:  / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji in reţiserjem predstave 

Velikost skupine: 20─25 

Nosilki programa: DARIJA GOLOB MALENŠEK in LIDIJA PUKLAVEC PETEK 

                             darija.golob@tretja.si              lidija.puklavec@tretja.si         

Sodelavec: IVICA KNEZ, igralec 

 

Naslov programa 
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DRAMSKA SKUPINA ĈUDEŢNI ODER 
DRAMSKA SKUPINA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZOGJA 

 

Vsebina:  Dijaki bodo pripravili otroško 

gledališko predstavo (Kajetan Koviĉ, 

Maĉek Muri),s katero bo skupina 

razveselila otroke zaposlenih ob obisku 

dedka Mraza. Odzvali se bomo tudi 

vabilom in gostovali izven šole. 

Cilji: 

• pripraviti ĉlane skupine do samozavestnega javnega nastopanja 

•  izraţanje skozi dramsko igro 

• povezava teoretiĉnih spoznaj stroke vzgoje predšolskega otroka s prakso 

Pogoji za vpis:  vsi dijaki predšolske vzgoje, ki jih veseli igranje v gledališki  skupini 

Naĉin izvajanja: branje, interpretiranje, pogovor, nastop 

Trajanje (ur):  do 30; glede na predstavo in gostovanja pa dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od oktobra do maja, po dogovoru 

Stroški:  / 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji  

Velikost skupine: 10‒15 

Nosilki programa: ALEKSANDRA ADAM KNEZ, aleksandra.adam-knez@tretja.si 

 

 

Naslov programa 

 

ŠOLSKI SPLETNI ĈASOPIS  

 

Vsebina: Spletni ĉasopis ustvarjajo dijaki s svojimi literarnimi, likovnimi prispevki. Za 

jezikovno pravilnost šolskega ĉasopisa bo skrbela profesorica Janja Divjak. Za konĉno 

podobo in raĉunalniško urejanje posameznih številk ĉasopisa bo poskrbela odgovorna 

urednica v sodelovanju z dijaki. V ĉasopisu dijaki predstavijo svoj prosti ĉas, literarna in 

likovna ustvarjanja, misli, razmišljanja.  

Cilji:  

 izdati številko ĉasopisa na 2 meseca 

 ĉasopis bo objavljen na šolski spletni strani in na fb-strani šole 

 prizadevati si  za veĉjo promocijo ĉasopisa v šoli 

 promocija šole na šolski facebook strani 

 uredniški odbor bodo sestavljali dijaki III. gimnazije Maribor  

 

Dijaki: vabljeni dijaki šole, ki imate novinarsko ţilico 

Trajanje (ur): 30 ur oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od oktobra do maja 

Velikost skupine: vsi prijavljeni dijaki, 6 dijakov sestavlja uredniški odbor 

 

Nosilka programa: JANJA DIVJAK,  janja.divjak@tretja.si 

 

mailto:janja.divjak@tretja.si
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Naslov programa  

ROBOTIKA  
 

Vsebina : Sestavljanje in programiranje LEGO robotov. 

Cilji: 

• seznaniti dijake z osnovami robotike in programiranja 

 

Pogoji za vpis:  dijaki 1. In 2. letnikov gimnazije, predšolske 

vzgoje; program se bo izvajal pri vsaj 10 prijavljenih dijakih 

Naĉin izvajanja: izdelava in programiranje LEGO robota, 

obĉasne delavnice z izbranim strokovnjakom  

Trajanje (ur): predvidoma 30 ur oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: raĉunalniška uĉilnica, od oktobra do maja 

Stroški: strošek delavnice z izbranim strokovnjakom 

Potrebni pripomoĉki: LEGO roboti, raĉunalniki, uĉilnica 2 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: MAJA ĈELAN, maja.celan@tretja.si 

 

Naslov programa  

EKOLOŠKI KROŢEK 
 

Vsebina programa: dijaki in dijakinje poglobijo svoje ekološko znanje ob spoznavanju 

ekološke problematike. 

 

Cilji programa:  

 dijaki in dijakinje skupaj z mentorji uĉitelji podajo predloge za urejanje okolice šole, 

 dijaki in dijakinje se udeleţijo strokovnih predavanj na temo ekološke 

problematike, 

 dijaki in dijakinje se udeleţijo strokovnih ekskurzij, pohodov, na katerih je 

poudarjena ekološka problematika, 

 dijaki in dijakinje predstavijo (preko predavanj, plakatov, razstav) najveĉje 

ekološke probleme sveta 

 

Vpis: dijaki in dijakinje šole se v ekološki kroţek vpišejo v razpisu, ki bo septembra 2019 

 

Naĉini izvajanja: sestanki dijakov, dijakinj in mentorjev vsak mesec, strokovna predavanja 

z ekološko vsebino, strokovne ekskurzije in pohodi, razstave 

Trajanje: 20 do 30 ur; dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: Maribor, izbrane destinacije za strokovne ekskurzije in pohode 

(naknadno); od septembra do maja 

Stroški: plaĉilo ekskurzij in vstopnin 

Velikost skupine: do 30 dijakov in dijakinj 

 

Nosilka programa: Ana Hartman, anica.hartman@tretja.si 

Sodelavke: Andreja Senĉar, Nataša Korošec, Zlatka Korpar, Simona Mihaljĉiĉ., Katarina 

Goriĉan Pokrivaĉ 

mailto:anica.hartman@tretja.si
mailto:anica.hartman@tretja.si
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Naslov programa  

KEMIJSKI KROŢEK  

 
Vsebina: namenjena je dijakom in dijakinjam programa 

gimnazija, ki jih zanima kemija in naravoslovje. Pripravljali 

in izvajali bomo dejavnosti in eksperimente, s katerimi 

bomo dijakom pribliţali kemijske vsebine iz vsakdanjega 

ţivljenja. 

Cilji: 

 poglobiti in razširiti kemijsko in naravoslovno znanje 

na teme vsakdanjega ţivljenja, 

 razvijati vešĉine varnega eksperimentiranja, 

 razvijati kritiĉno vrednotenje podatkov in zanimanje za kemijske in 

naravovarstvene vsebine v vsakdanjem ţivljenju 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov programa gimnazija, ki jih zanimajo kemijske in 

naravovarstvene vsebine 

Naĉin izvajanja: delo v laboratoriju, delo na terenu 

Trajanje (ur):do 30 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: sreĉevali se bomo v popoldanskem ĉasu (po pouku), predvidoma 

2‒4-krat po 2 šolski uri  

Stroški: stroški kemikalij in laboratorijske opreme 

Velikost skupine: do 15 dijakov 

 

Nosilka programa: SIMONA PEĈNIK POSEL, simona.pecnik@tretja.si 

Sodelujoĉi: Zlatka Korpar 

 

 

Naslov programa  

POSKUSI V NARAVOSLOVJU     

 
Vsebina: Namenjena je dijakom 

programa predšolska vzgoja, ki jih 

zanima naravoslovje. Pripravljali in 

izvajali bomo dejavnosti, delavnice in 

poskuse, primerne za otroke iz vrtca in 

prvih razredov osnovne šole.  

Cilji: 

 poglobiti in razširiti naravoslovno znanje  

 razvijati vešĉine varnega eksperimentiranja 

 seznanitev z razpoloţljivo primerno literaturo 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja, ki jih zanima 

naravoslovje 
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Naĉin izvajanja: delo v laboratoriju, delo na terenu 

Trajanje (ur): do 30 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: sreĉevali se bomo v popoldanskem ĉasu (po pouku), predvidoma 2 

uri na teden (blok ura) 

Stroški: ni predvidenih stroškov 

Velikost skupine: do 15 dijakov 

 

Nosilki programa: ANDREJA SENĈAR,  IVA PIGAC 

                           andreja.sencar@tretja.si , iva.pigac@guest.arnes.si  

 

 

 

 

Naslov programa  

BIOLOŠKI KROŢEK -  MESTO ĈLOVEKA V NARAVI 

 

Vsebina programa: Spoznali bomo evolucijski razvoj ţivljenja ţivih bitij in opredelili mesto 

ĉloveka med ostalimi bitji. Pripravljali bomo dejavnosti, ob katerih bomo spoznali 

medsebojne povezave med ţivo in neţivo naravo. Opredelili bomo pomen in vlogo 

zdrave hrane, pitne vode, ĉistega zraka za ves ţivi svet. Pripravljali bomo ukrepe za 

izboljšanje in dajali pobude posameznikom, društvom, organizacijam ...  

Cilji programa:  

 spoznati medsebojne povezave in zakonitosti v ţivem in neţivem svetu, 

 opredeliti vlogo in pomen ĉloveka v naravi pri rušenju naravnega ravnovesja, 

 spoznati posledice zavestnega in nerazumnega delovanja ĉloveka  

 

Pogoj za vpis: dijaki, ki jih zanima biologija  

Naĉini izvajanja: delo v razredu – predavanja zunanjih mentorjev, priprava poroĉil, 

plakatov; na terenu – ekskurzije, laboratorijsko delo in ogledi 

Trajanje:  do 30 ur oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, strokovne ekskurzije in laboratorijsko delo po dogovoru 

Stroški: naknadno 

Velikost skupine: do 30 dijakov/inj 

Nosilka programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat1@tretja.si 

Sodelujoĉi: Simona Peĉnik Posel, Simona Mihaljĉiĉ, zunanji sodelavci 

 

 

Naslov programa  
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ASTRONOMSKI KROŢEK   

 
Vsebina: Te zanima, kako je nastalo Osonĉje, zvezde, galaksije, 

vesolje? Koliko je zvezd na nebu? Ali smo v vesolju sami? Na ta 

in podobna vprašanja bomo iskali odgovore pri astronomskem 

kroţku.  

V okviru astronomskega kroţka bomo izvedli tudi opazovanje 

Sonca in opazovanje jesenskega in pomladnega zvezdnega 

neba. 

 

Cilji: 

 dijaki se seznanijo z osnovnimi astronomskimi pojmi 

 dijaki spoznajo standardni model nastanka vesolja 

 dijaki spoznajo osnove fizike zvezd 

 dijaki se seznanijo z osnovami orientacije na nebu 

 dijaki s teleskopom opazujejo zvezde, Luno, planete, zvezdne kopice 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Naĉin izvajanja:  delo v razredu: predavanje, razgovor, samostojno delo, delo v 

dvojicah; opazovanje na prostem, s teleskopom in daljnogledom;  

Trajanje (ur):  16 ur, oz. dejansko opravljene ure + 4 ure za opazovanje Sonca in 4 ure 

za vsako noĉno opazovanje 

Kraj in ĉas izvedbe: na šoli, v uĉilnici in na površinah ob šoli (opazovanje Sonca) in 

Trije kralji na Pohorju oz. lokacija z majhnim svetlobnim onesnaţenjem (noĉna 

opazovanja)  

Stroški: prevoz od šole do lokacije opazovanja in nazaj 

Velikost skupine: do 15 dijakov 

 

Nosilka programa:  JASMINA JANĈIĈ, jasmina.jancic@guest.arnes.si 

Sodelavci: aktiv fizike 

 

 

Naslov programa  

FOTOGRAFSKI KROŢEK 

 

Vsebina: Pod vodstvom profesionalnega mentorja, gospoda Danijela Kodriĉa, bodo dijaki 

pridobili osnovno teoretiĉno in praktiĉno znanje o fotografiji. Spremljali bodo dogajanje 

na šoli, sodelovali na fotografskih nateĉajih in pripravili razstave svojih del v šoli ter drugih 

razstavnih prostorih. 

Cilji: 

• dijaki se bodo seznanili z osnovami fotografije 

• seznanili se bodo z razliĉnimi tehnikami  fotografiranja in obdelave fotografij 

 s svojimi fotografijami  bodo sodelovali na fotografskih nateĉajih 

• pripravili bodo razstave najboljših fotografij v šoli in drugih ustanovah 
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Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje, ki jih fotografija                      

zanima 

Naĉin izvajanja: od septembra do decembra strnjene delavnice ter do konca šolskega leta 

fotografiranje šolskih in drugih dogodkov 

Trajanje (ur): 30 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, prireditve 

Stroški:   / 

Potrebni pripomoĉki: fotografski aparat (ni pogoj za sodelovanje) 

Velikost skupine: neomejena; do 4 dijaki bodo izbrani v šolsko foto ekipo 

 

Nosilka programa: MARIJA FRANGEŢ, marija.frangez@tretja.si 

Mentor skupine: Danijel Kodriĉ 

 

 

 

Naslov programa  

OB FILMU IN O FILMU 

 

Vsebina:  Ogled treh (ali veĉ) filmov in pogovor po filmu o pereĉih druţbenih ali   

           literarnih temah. Priprava dijakov na ogled posameznega filma. (Priprava bo 

 potekala v obliki razgovora o prebranih literarnih delih.) 

Cilji:  

 izvesti motivacijsko uro za ogled filmov, ogled filmov, razgovor o filmu; napisati 

poroĉilo o gledanem filmu  

 dijake in dijakinje vodeno uvajati v osnove  filmskega sveta 

Pogoji za vpis: dijaki 4. B-razreda 

Naĉin izvajanja: ogled filmov, razgovor o njih, usvajanje osnov sprejemanja filma in                      

poglobitev v vsebino filmov 

Trajanje (ur): predvidoma 16 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, (morda zunaj šole); september─april. 

Stroški: cena treh kinovstopnic 

Velikost skupine: pribl. 30 dijakov/dijakinj 

 

Nosilka programa: IRENA ŠKET FAKIN, irena.sket-fakin@tretja.si 
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Naslov programa  

FILMSKA EKIPA 

 

Vsebina: Pod vodstvom profesionalnih mentorjev bo filmska ekipa snemala aktualne 

šolske dogodke in iz posnetega izdelovala kratke videospote, ki bodo prikazovali utrip 

naše šole in jih bomo objavljali na šolski spletni strani. 

Cilji: 

 sodelujoĉi bodo spoznali osnove filmskega jezika 

 teoretiĉno in praktiĉno bodo spoznali predprodukcijo, produkcijo in post 

produkcijo 

 posneli bodo aktualne dogodke na šoli 

 iz posnetega materiala bodo dijaki izdelali videospote 

 

Pogoji za vpis: dijaki 1. in 2. letnikov gimnazije in predšolske vzgoje z veseljem do 

snemanja ali montaţe filmov, predznanje ni potrebno 

Naĉin izvajanja: delo bo potekalo v obliki delavnic, snemanj aktualnih dogodkov na šoli, 

ogledov filmov … 

Trajanje (ur): 2−3 ure na teden (vĉasih na daljavo), v strnjenih sklopih 

Kraj in ĉas izvedbe: šola in okolica šole, v strnjenih sklopih od oktobra do februarja 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: raĉunalniki v raĉunalniških uĉilnicah in šolska filmska oprema 

Velikost skupine: do 20 dijakov 

Nosilec programa: Film Factory (zunanji sodelavci) 

 

Sodelavci: MAJA ĈELAN , maja.celan@tretja.si 

                ŢILBERT TIVADAR, zilbert.tivadar@tretja.si 

 

Naslov programa  

 

BRALNA   DEJAVNOST  ALI  KNJIGA ME BRIGA 

Vsebina: brali bomo literarna in druga knjiţna dela, o njih debatirali, se udeleţili 

literarnega  veĉera, preţiveli skupaj bralno popoldan ali morda bralno noĉ, 

ekskurzija z ogledom ene rojstne hiše slov. lit. ustvarjalca. 

 

Cilji: 

 poglabljati veselje do branja, brati kritiĉno in razmišljajoĉe 

  izmenjevati bralne izkušnje 

 razĉlenjevati, vrednotiti prebrano, aktualizirati 

 spodbujati in poglabljati (med)kulturne zmoţnosti 

 povezati knjigo in film 

 širiti duhovno obzorje in besedni zaklad, poglabljati in širiti znanje 

 uţivati ob branju knjig 

 



39 

 

Pogoji za vpis: veselje do branja knjig 

Naĉin izvajanja: branje, pogovori, debate, ogled filma in primerjava s knjiţno predlogo, 

udeleţba na literarnem veĉeru, bralnem popoldnevu ali morda bralni noĉi in ekskurziji 

Trajanje (ur): 30 ur druţenja ob knjigi v šoli (in najmanj toliko ur branja doma) 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor 

Stroški: naknadno 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru 

Velikost skupine: od 6 do 10 udeleţencev 

Nosilka programa: Irena Šket Fakin, irena.sket-fakin@tretja.si 

Sodelavka: Janja Divjak 

 

 

 

Naslov programa  

POP-ROCK DELAVNICE  

 

Vsebina:  

•  teĉaji  PETJA, KITARE, BAS KITARE, 

KLAVIRJA IN BOBNOV 

• igranje/ petje v POP-ROCK BENDU 

• NASTOPI v šoli in izven nje 

Cilji: 

 izpopolnjevanje tehnike igranja na 

instrumente in petja 

 igranje v šolskem bandu in nastopanje na šolskih in javnih prireditvah, koncertih 

 ustvarjanje in snemanje avtorskih pesmi 

Pogoji za vpis:  dijaki programov gimnazije in predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: teĉaji bodo potekali individualno in v skupinah pod mentorstvom mladih, 

a izkušenih pop-rock glasbenikov; urnik bo oblikovan po dogovoru z udeleţenci  

Trajanje (ur): 35‒70 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: delavnice bodo potekale v šoli med šolskim letom 

Stroški: dijaki plaĉajo del stroškov teĉaja, znesek bo doloĉen glede na število                      

prijavljenih 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: ALJA ŠULIĆ (koordinatorica), alja.sulic@tretja.si 
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Naslov programa 

STUDIJSKE DELAVNICE 

 

Vsebina:  osnove tehnike ozvoĉevanja, snemanja in 

obdelave zvoka 

Cilji: 

 dijaki s pridobljenim znanjem sodelujejo pri 

ozvoĉevanju šolskih prireditev 

 dijaki v glasbenem studiu spoznajo osnove 

tehnike snemanja in digitalne obdelave 

zvoĉnega zapisa (miks in master) 

 dijaki spoznajo programsko opremo za 

zajem zvoka in njegove obdelave 

 

Pogoji za vpis:   dijaki programa gimnazija in predšolska vzgoja 

Naĉin izvajanja: predavanje, praktiĉne vaje, praktiĉno individualno delo  

Trajanje (ur):  20 

Kraj in ĉas izvedbe: glasbeni kabinet, Studio Glas Podzemlja 

Stroški:  30 EUR/na udeleţenca 

Velikost skupine: 10 

Izvajalca programa: kitarist, aranţer in producent Vid Turica, snemalec in tonski tehnik 

Andrej Koreliĉ (Studio Glas podzemlja) 

 

Koordinatorica programa: Alja Šulić, alja.sulic@tretja.si 

 

 

Naslov programa 

PEVSKI ZBOR   

 

Vsebina: Dijaki bodo poustvarjali dela 

slovenske in svetovne zborovske literature 

razliĉnih ţanrov in zvrsti.  

Nastopali bodo na šolskih in izvenšolskih 

glasbenih prireditvah ter gostovanjih. Usvojeni 

program bodo predstavili na zakljuĉnem letnem koncertu. Pred revijami in veĉjimi nastopi 

bodo izvedene dvodnevne intenzivne vaje (pevski tabor). 

 

Cilji:  

 spoznavanje slovenske in tuje glasbene literature 

 spoznavanje glasbe razliĉnih ţanrov in zvrsti 

 uĉenje osnov vokalne tehnike 

 uĉenje muziciranja v skupini, javnega nastopanja, sodelovanja … 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki imajo odliĉen/dober posluh in veselje do prepevanja v                      

skupini 
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Naĉin izvajanja: uĉenje skladb, pevske vaje, javni nastopi 

Trajanje (ur): do 70 ur oz. dejansko opravljene ure  

Za ure proste izbire OIV štejejo v programu gimnazija vse dejansko opravljene ure. 

Ure proste izbire IND pa za dijake 2. letnika, ki ne izberejo Koncertnega cikla za mlade, v 

celotnem obsegu. 

Za ostale letnike programa predšolska vzgoja štejejo ure proste izbire IND v obsegu opravljenih 

nastopov, koncertov …  

Kraj in ĉas izvedbe: šola, od septembra do maja 2018. Vaje po dogovoru, najmanj 1-krat 

tedensko v obsegu 2 šolskih ur. 

Stroški :   / 

Velikost skupine: do 40 dijakov 

 

Nosilka programa: JOŢICA LOVRENĈIĈ LAH, jozica.lovrencic-lah@guest.arnes.si 

Nosilka programa: JANA KOVAĈEC (ZA 2. LETNIKE), marjana.kovacec@tretja.si 

Nosilka programa: BARBARA ŠPILAK (ZA 1. LETNIKE), barbara.spilak@gfml.si 

 

 

Naslov programa 

PROSTOVOLJSKO DELO 

 

Vsebina:  Dijakom posredujemo osnovne informacije o prostovoljstvu pri nas in 

poudarimo pomen prostovoljnega dela. Predstavimo jim razliĉne oblike prostovoljnega 

dela in institucije, kjer se le-to izvaja. Dijake, ki med ponujenimi moţnostmi najdejo 

primerno institucijo in naĉin prostovoljnega dela, usmerimo naprej. V ĉasu izvajanja gre za 

medsebojno sodelovanje med dijakom in organizacijo, kjer se prostovoljno delo izvaja, 

ter mentorjem na šoli. 

Cilji: 

 dijaki razvijajo obĉutek odgovornosti 

 krepijo sposobnost empatije 

 uĉijo se sodelovanja in prilagajanja 

 razumejo in sprejemajo drugaĉnost 

 pridobivajo nova znanja/ţivljenjske izkušnje 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki jih veseli razliĉno prostovoljno delo in so pripravljeni del 

prostega ĉasa nameniti pomoĉi potrebnim osebam 

Naĉin izvajanja: tedenski obiski pri posameznikih, ustanovah 

Trajanje (ur): dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: Dom Danice Vogrinec, Dom Antona Skale, OŠ Gustava Šiliha, 

Infopeka, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zveza 

prijateljev mladine Maribor, Materinski dom Maribor, Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja 

Ĉas izvedbe: od oktobra do maja, predvidoma 1 ura na teden 

Velikost skupine: neomejena 

Nosilka programa: NINA VOLLMAIER, nina.vollmaier@tretja.si  
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Naslov programa  

TEHNIKE SPROŠĈANJA IN MEDITIRANJA 

 

Vsebina: Avtogeni trening-AT (J. H. Schultz) 

Zajema 6 vaj, pri katerih lahko z osredotoĉenostjo pozornosti na lastno telo in pod 

vplivom avtosugestije neposredno vplivamo na vegetativni ţivĉni sistem. Na ta naĉin 

lahko poveĉamo svojo koncentracijo, premagamo pretirano tremo, se sprostimo … 

                    Progresivna mišiĉna relaksacija (Jacobson, Wolpe in Lazarus) 

S to tehniko se lahko sistematiĉno nauĉimo sprošĉati posamezne mišiĉne skupine. Z redno 

vadbo doseţemo aktivno kontrolo nivoja preĉno progastega mišiĉevja ter tako pridemo 

do telesne in psihiĉne sprostitve. 

                   ZEN MEDITACIJA  

Je oblika meditiranja, kjer se osredotoĉamo na sedanji trenutek bivanja, na obĉutje sebe 

tukaj in sedaj, na pozorno samoopazovanje in odvezovanje od vseh telesnih in umskih 

zaznav (obĉutij, misli, ĉustev, vizij, spominov …).  

Meditacija krepi jasnost uma in ĉistost zavedanja, preĉišĉuje in obnavlja psihofiziĉno 

energijo, poveĉuje moĉ koncentracije, prinaša mir in vedrino. 

 

Cilji:   

 Dijaki spoznajo razliĉne tehnike sprošĉanja, ki vodijo do doţivetja zadovoljstva, 

umiritve pa tudi izboljšane koncentracije. 

 Nauĉijo se izvajati tri razliĉne tehnike ter znajo na podlagi izkušenj v procesu vadbe 

zase izbrati najprimernejši naĉin sprošĉanja in ga aktivno vkljuĉiti v svoje ţivljenje. 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov programov gimnazija in predšolska vzgoja 

Naĉin izvajanja: predavanja, meditativne vaje  

Trajanje (ur): 10 

Kraj in ĉas izvedbe: šola ; od novembra do decembra, predvidoma 1 do 2 uri na teden 

Stroški: / 

Potrebni pripomoĉki: podloge za leţanje 

Velikost skupine: do 30 dijakov  

Nosilca programa: SUZANA VADNU, suzana.vadnu@tretja.si 

 

ZUNAJI SODELAVEC: VILI RAVNJAK 
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Naslov programa  

MAJSKE DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

Vsebina: Dijaki skupaj z mentorji pripravijo in 

vodijo delavnice za predšolske otroke. Teh se 

udeleţijo povabljene skupine otrok iz vrtca Ivana 

Glinška Maribor. 

Cilji 

 dijaki razvijajo obĉutek odgovornosti 

 uĉijo se sodelovanja in prilagajanja 

 razumejo in sprejemajo drugaĉnost 

 pridobivajo znanja in ţivljenjske izkušnje 

 znanje z obvezne prakse uporabijo pri neposrednem delu z otroki  

Pogoji za vpis: vsi dijaki PREDŠOLSKE VZGOJE, ki bi ţeleli svoj ustvarjalni potencial 

uporabiti pri delu s predšolskimi otrok; šteje vrstni red prijav 

Naĉin izvajanja: priprava in izvedba delavnic ob sodelovanju s profesorji 

Trajanje (ur): 10, oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola – na prostem; v mesecu maju 2020 

Velikost skupine: do 4 dijaki na delavnico oz. po potrebi 

 

Nosilka programa: BARBARA GRADIŠNIK, barbara.gradisnik@tretja.si  

Sodelavci: vodje posameznih delavnic 

 

Naslov programa 

ZAIGRAJ NA ORFFOVE MALE INSTRUMENTE  
 

Vsebina:  Program vsebuje slovenske ljudske skladbe 

za Orffove instrumente, skladbe za sreĉanje Orffovih 

skupin Slovenije (znane bodo v mesecu oktobru) in 

priredbe znanih slovenskih in tujih popevk. 

Cilji:   

dijaki 

 se seznanijo z instrumenti Orffovega 

instrumentarija 

 nauĉijo se tehnike igranja na Orffove instrumente 

 zaigrajo skladbe  

 

Pogoji za vpis:  vsi dijaki od 1. do 4. letnika 

Naĉin izvajanja: kroţek; 2 šolski uri tedensko; po potrebi pred sreĉanji ali tekmovanji veĉ 

ur strnjeno 

Trajanje (ur):  do 50 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: šola; od septembra do aprila 

Velikost skupine: do 15 dijakov/dijakinj 
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Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si, sodelavka: Barbara Špilak 

 

 

Naslov programa 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

 

Vsebina:  Projekt »Mladi za napredek Maribora« na ustvarjalen naĉin motivira 

mlade, da s kreativnim in z inovativnim pristopom uvidijo odgovornost do 

dogajanja v druţbi, v kateri ţivijo. 

 

Dijaki bodo pripravili raziskovalne naloge v okviru sreĉanja »Mladi za napredek 

Maribora«. S tem bodo razvijali svojo ustvarjalno sposobnost in kritiĉno 

razmišljanje. Usmerjeni bodo k samostojnemu delu in sodelovanju s strokovnjaki. 

Dijaki tako dokazujejo, da zmorejo vztrajati in privesti svoj projekt do konca. 

Raziskovanje je zanimivo in privlaĉno, mladi z njim pridobijo dobre navade, 

vrednote, vednost in znanje. 

Raziskovalno nalogo bodo predstavili na zakljuĉnem sreĉanju. 

Cilji: 

 spodbujanje dijaka k raziskovanju 

 razvijanje kritiĉnosti, vztrajnosti, samostojnosti in strokovnosti pri delu 

 spoznati in uporabljati razliĉne raziskovalne metode 

Pogoji za vpis:  dijaki 2. in 3. letnika gimnazije 

Naĉin izvajanja: izbira teme za raziskovanje, individualno delo (dvojice, skupina), 

konzultacije z mentorjem in delo na terenu v okviru izbrane naloge  

Trajanje (ur): do 30 (glede na dejanske ure) 

Kraj in ĉas izvedbe: III. gimnazija Maribor v sodelovanju z institucijami in strokovnjaki v 

procesu priprave nalog; od novembra do marca, po dogovoru z mentorjem 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: MOJCA FAJT, mojca.fajt@tretja.si  (koordinatorica)        

 

 

Naslov programa  

AIKIDO IN OSNOVE SAMOOBRAMBE    

 

Vsebina:  AIKIDO je japonska umetnost 

samoobrambe za vse starostne skupine. Primerna je 

za trenirane in netrenirane, za športno nadarjene in 

nenadarjene dijake. Zaradi svojih harmoniĉnih in 

naravnih gibov je posebej primeren za dekleta in 

ţenske.  

V primerjavi z ostalimi borilnimi športi aikido ni tekmovalna disciplina, kajti njegov sistem je 

zgrajen na obrabnem naĉelu. Ta posebnost postavlja aikido na visoke humane osnove, saj se 

poskuša v kritiĉnih situacijah na miren naĉin zgladiti spor. 
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Umetnost obrambe z aikidom ni uporaba sile, paĉ pa upoštevanje zakona o ravnoteţju, pravilno 

gibanje in uporaba vzvodov. S hitrimi, predvsem kroţnimi gibi, se privede nasprotnika iz 

ravnoteţja ter se mu s tehniko metov in vzvodov prepreĉi nadaljnji napad. 

Cilji:  

dijaki:   

 dijaki  spoznajo naĉin naravnega sprošĉanja skozi telesno vadbo 

 dijaki se nauĉijo harmoniĉnega delovanja telesa in duha po naravnih zakonih 

 pridobijo na telesni in duhovni moĉi 

 urijo potrpljenje in vzdrţljivost 

 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Naĉin izvajanja: vadbeni proces 

Trajanje (ur): predvidoma 20 

Kraj in ĉas izvedbe: šola, 1‒2 uri na teden, od oktobra do februarja 

Stroški: / 

Velikost skupine: do 30 dijakov 

 

Nosilki programa: POLONA RAJHER, polona.rajher@gmail.com (prijava) in JANA KOVAĈEC 

                                

 

Naslov programa 

OSNOVE PREŢIVETJA V NARAVI 

 

Vsebina:  Dijaki se bodo udeleţili pustolovskega vikend tabora, ki je sestavljen iz 

kombinacije sposobnosti preţivetja v naravi in pustolovskih nalog. Glavni namen vikenda 

je dijake postaviti na preizkušnjo ter jih povezati, da bodo skupaj delili nepozabno 

avanturo.  

Nauĉene spretnosti jih bodo povezale z naravo in s koreninami naših prednikov. Dijaki 

bodo med drugim pridobili naslednja znanja in izkušnje, s katerimi bodo spoznali osnovne 

izzive preţivetja v naravi: zgradili zavetje za nujno preţivetje, naredili komplet za izdelavo 

ogrodja za priţig ognja, spoznali veĉ o sledenju ţivali za preţivetje, prepoznali in zbrali 

divje uţitne rastline, preĉistili vodo in jo prekuhali z vroĉimi kamni, naredili primitivno 

past, se nauĉili orientirati s kompasom in z zemljevidom. 

 

Cilji:    

 spoznavanje darov narave in njene skrivnosti, 

 razvijanje ţivljenjskih znanj in spoznanj, 

 razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ravnote%C5%BEje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vzvod
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 razvijanje samostojnosti in samozavesti, 

 spodbujanje uţivanja v naravi, 

 spoznavanje lokalne flore in ţivalstva,  

 spoznavanje uţitnih in zdravilnih rastlin in njihove uporabe, 

 spodbujanje doţivetja sveta brez mobitela in raĉunalnika 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki so ţeljni novih dogodivšĉin 

Naĉin izvajanja: en strnjen vikend (petek po pouku do sobote zveĉer) 

Trajanje (ur): predvidoma 24  

Kraj in ĉas izvedbe: Šentvid pri Stiĉni, od septembra do konca oktobra in od maja do 

konca junija 

Stroški: cena spanja vkljuĉno s prehrano (dva polna penziona) je cca. 49,00 EUR/dijaka, v 

ceno niso všteti stroški prevoza. 

Velikost skupine: do 15 dijakov 

 

Nosilka programa: POLONA RAJHER, polona.rajher@gmail.com 

 

 

Naslov programa 

PLESNA SKUPINA 

 

Vsebina: Dijaki in dijakinje se bodo spoznali z 

nadaljevalno tehniko plesanja modernih street - hip 

hop plesov. 

Cilji: poglobiti in nadgraditi znanje tehnike plesa 

    

Pogoji za vpis: plesni navdušenci  

Naĉin izvajanja: udeleţba na športnih rekreativnih prireditvah (razliĉni športi)  

Trajanje (ur): 25 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: med šolskim letom  

Potrebni pripomoĉki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: 12 

 

Nosilec programa: MARKO JANŢIĈ, marko.janzic@tretja.si  
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Naslov programa  

PRIPRAVA NA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA   

 

Vsebina: Dijaki se bodo v razliĉnih 

športnih disciplinah pripravljali na 

tekmovanja ter tako zastopali šolo.  

(Nogomet, rokomet, košarka, odbojka, 

frizbi, atletika, smuĉanje, judo, 

badminton). 

 

Cilji: 

  pripraviti dijake na razliĉna 

športna tekmovanja 

 samostojnost  

 razvijanje odgovornosti za dejanja in 

odloĉitve 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki obeh programov  

Naĉin izvajanja: priprava na tekmovanje, 

izvajanje treningov in ustreznih nalog, konzultacije in delo v skupini 

Trajanje (ur): do 30 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: priprave bodo ĉez vso šolsko leto, predvidoma 1 ura na teden 

(glede na termine tekmovanj) 

 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejeno, za ostala izbor v ekipe 

 

Nosilec programa: MARKO JANŢIĈ, marko.janzic@tretja.si  

 

Sodelavci: Primoţ Mesarec, Barbara Gregl Korošec, Polona Rajher, Nada Pocrnjiĉ, 

Andrej Fras, Zdenka Fišer 
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TABORI IN EKSKURZIJE 

  

Naslov programa  

NARAVOSLOVNI TABOR ŠKORPIJON 

 

Vsebina: Vsebine naravoslovja se prepletajo z druţabnim programom: 

 preţivetje v naravi, 

 glavni ekološki problemi in rušenje ravnovesja ekosistemov, 

 biokatalizatorji, pokazatelji stanja v nekem ekosistemu, 

 kemijska analiza vode, tal, 

 druţabne igre, sprehodi. 

 

Cilji: 

 Dijaki 

 spoznajo naravne danosti: obilje potokov in mlak , ter ţivljenje v njih, 

 spoznajo  neokrnjene  travnike, gozdove, vodotoke ter obilje cvetnic in drugih 

rastlin … 

 spoznajo moţne naĉine preţivetja v naravi, 

 spoznajo kemijske in biokemijske pokazatelje onesnaţenosti vode in tal, 

 spoznajo posledice rušenja ravnovesja v naravi za ves ţivi svet, 

 se navajajo na samostojnost, skupinsko delo … 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki in dijakinje gimnazije, ki jih zanima naravoslovje  

 

Naĉin izvajanja: praktiĉna izvedba poskusov samostojno ali v skupini, samostojno 

uĉenje s pomoĉjo literature, reševanje vaj in ustreznih nalog, konzultacije in delo v 

skupini 

Trajanje (ur): do 20 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: Dom Škorpijon, Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boĉ 31/a, 2353 Sv. Duh na 

Ostrem Vrhu; april/maj 2019 

Stroški: cca. 25,30 EUR (po ceniku CŠOD) 

Velikost skupine: najveĉ 30 dijakov 

  

Nosilec programa:  SIMONA PEĈNIK POSEL, simona.pecnik@tretja.si 

 

Sodelaveka: Brigita Horvat 
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Naslov programa  

 

NARAVOSLOVNI TABOR KOMARNIK 

 

Terenske vaje dijakov III. in II. gimnazije, Prve gimnazije Maribor, Gimnazije in srednje 

kemijske šole Ruše na jezeru Komarnik 

Vsebina:  

Raziskovanje abiotskih in biotskih dejavnikov ekosistema Komarnik po vsebinah: 

geografske znaĉilnosti jezera Komarnik, po sledeh vidre, fizikalno-kemijske znaĉilnosti 

voda na obmoĉju jezera, obvodne in vodne rastline, metoda transekta, nevretenĉarji v 

vodi, ptice Komarnika. 

Cilji: 

dijaki 

• spoznajo naravne danosti biotske pestrosti in raznolikosti neokrnjene narave 

• spoznajo medsebojne povezave in zakonitosti v naravi 

• spoznajo kemijske in biokemijske pokazatelje onesnaţenosti okolja 

• spoznajo posledice rušenja ravnovesja v naravi za ves ţivi svet 

• ob druţenju razliĉnih šol se navajajo na samostojnost, skupinsko delo 

• ugotovijo posledice rušenja naravnega ravnovesja 

• primerjajo prilagoditve na ţivljenjski prostor (voda, kopno) 

• povezovanje dijakov mariborskih gimnazij 

 

Mentorji: izmenjajo izkušnje in znanje iz podroĉja naravoslovja 

 

Ciljne skupine: 

Gimnazijci mariborskih gimnazij, ki jih zanima naravoslovje in dosegajo dobre rezultate 

na tem podroĉju, razmišljajo o naravoslovju kot o maturitetnem  predmetu. 

Naĉin izvajanja: terensko delo 

Trajanje (ur): 8 do 15 ur oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in ĉas izvedbe: Lenart, akumulacijsko jezero Komarnik, maj/junij 2020 

Stroški: naknadno 

Velikost skupine: najveĉ 10 dijakov iz posamezne šole  

 

Nosilec programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat1@tretja.si 

Sodelavci: Simona Peĉnik Posel, Iva Pigac in Simona Mihaljĉiĉ 
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Naslov programa 

ŠPORTNI TABOR 

AKTIVNE ŠPORTNE VSEBINE V VODICAH  

 

Vsebina:  Dijaki se bodo udeleţili športnega tabora v 

Vodicah pri Šibeniku, kjer jim bomo prikazali razliĉne 

športne vsebine. Seznanili se bodo z jadranjem, z 

voţnjo s supi in z voţnjo s kanuji na otok Prvić. Moţen bo ogled Nacionalnega parka 

Slapovi Krke ali Nacionalnega parka Plitvice. Prevoz bo organiziran.  

 

Cilji:   

 športni uţitki v naravi 

 pridobitev novih znanj s podroĉja manj dostopnih športnih vsebin 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so ţeljni novih dogodivšĉin 

Naĉin izvajanja: udeleţba na razliĉnih športnih aktivnostih 

Trajanje (ur): 30 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: Vodice pri Šibeniku; v mesecu juniju 2020 

Stroški: pribliţno 200 EUR 

Potrebni pripomoĉki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: do 30 dijakov 

 

Nosilka programa: NADA POCRNJIĈ, nada.pocrnjic@tretja.si 
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slike:https://www.google.si/slike 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA  ODKRIVAJMO KULTURNO DEDIŠĈINO -  CANKARJEVA 

MODERNA 

 

Vsebina:  ogled Vrhnike, rojstnega kraja Ivana Cankarja, odkrivanje zastrtih in 

spregledanih znamenitosti v Ljubljani, povezanih s Cankarjem: Ţale, Cukrarna, 

Cankarjev vrh. 

 Cilji: 

• spoznavanje rojstnega kraja Ivana Cankarja 

 ogled znamenitosti Ljubljane, povezanih s slovensko moderno 

• poglobitev in nadgradnja znanja in poznavanja Cankarja, v smislu izbranih  

 maturitetnih romanov 

Pogoji za vpis: dijaki 4. letnikov gimnazije  

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur): 12 (v primeru izvedbe izven pouka) 

Kraj in ĉas izvedbe: Ljubljana, predvidoma oktobra 2019 

Stroški:  naknadno 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obutev, obleka 

in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 30 dijakov (1 avtobus) 

 

Nosilki programa: DARIJA GOLOB MALENŠEK in LIDIJA PUKLAVEC PETEK 

                             darija.golob@tretja.si              lidija.puklavec@tretja.si         

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 
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slike:https://www.google.si/slike 

  

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA  MÜNCHEN - NARAVOSLOVNA EKSKURZIJA 
Vsebina:  

Obisk Nemškega tehniškega muzeja z lokalnim vodenjem na otoĉku reke Isar, ki je s 

svojimi 55.000 m
2
 eden najveĉjih naravoslovno tehniĉnih muzejev na svetu. Ogledali si 

bomo visokonapetostne eksperimente Nikole Tesle. Sledi obisk prestiţnega BMW WELT, 

kjer se nam ena najbolj ţeljenih avtomobilskih znamk na svetu predstavi v vsej svoji 

veliĉastnosti; lahko boste preizkusili voţnjo na simulatorjih. Ogledali si bomo mestne 

znamenitosti in grad Nymphenburg, kjer je v ĉudovitem okolju urejen naravoslovni muzej 

»Ĉlovek in narava«. Za konec sledi še voden ogled ALLIANZ ARENE, kjer domuje FC 

BAYERN MÜNCHEN. 

 Cilji: 

 

 dijak spozna znamenitosti, kulturo in zgodovino Münchna in Bavarske  

 si vodeno in podrobno ogleda enega najboljših evropskih tehniških muzejev in 

 naravoslovni muzej  

 spozna eno najbolj prepoznavnih svetovnih avtomobilskih znamk BMW  

 se pouĉi o zgodovini olimpijskih iger in olimpijskih objektov  

 uporablja in praktiĉno utrjuje nemški/angleški jezik 

 

Pogoji za vpis:  ekskurzija je organizirana za dijake višjih letnikov obeh programov, do 

zapolnitve mest pa tudi za ostale dijake 

Naĉin izvajanja:  strokovna ekskurzija z vodenjem  

Trajanje (ur): 2 dni  

Kraj in ĉas izvedbe:  oktober 2019 

Stroški: 128 EUR pri 45 dijakih in 157 EUR pri 30 dijakih 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, udobna obutev 

in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 30 dijakov  

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si  

 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Vodja ekskurzije: JASNA UL MOŢE  

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 

 

mailto:nives.kotnik@tretja.si
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slike:https://www.google.si/ 

 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA   DUNAJ – NARAVOSLOVNI MUZEJ 

 

Vsebina:  Dijaki si bodo ogledali floro in favno letne rezidence Habsburţanov – dvorca 

Schönbrunn s poudarkom na vodenem ogledu najstarejšega ţivalskega vrta na svetu. 

Številne eksotiĉne ţivali, ki danes krasijo ţivalski vrt, so darila drţavnikov in diplomatov z 

vsega sveta. V  naravoslovno-zgodovinskem muzeju bodo dijaki »potovali« skozi 

zgodovino Zemlje in spoznavali neverjetna ĉudesa narave. Po ogledu sledi sreĉanje z 

znamenitim Ringom (Opera, Umetnostni in Naravoslovni muzej, Mestna hiša, Univerza, 

Borza ...).  

 Na vodenem ogledu mesta bodo spoznavali zgodovino Habsburţanov. Kratek             

postanek je predviden še pri neobiĉajni arhitekturni stvaritvi Hundertwasserhaus.  

Cilji: 

 dijaki bodo spoznali ţivalske in rastlinske vrste v naravnem okolju (ZOO) 

 seznanili se bodo z zgodovino Habsburţanov in dvorca Schönbrunn 

 ogledali si bodo naravoslovno-zgodovinski muzej in zapisali osnovne ugotovitve  

 na delovne liste 

 razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku 

 

Pogoji za vpis: program je namenjen dijakom 1. letnika gimnazije in predšolske vzgoje 

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodenjem 

Trajanje (ur): 12 (1 dan), avtobus 

Kraj in ĉas izvedbe: Dunaj, v juniju 2020 

Stroški: okoli 45 EUR /najmanj 45 dijakov 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji in turistiĉno agencijo, nujno pa ustrezna 

obleka, obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 45 dijakov (1 avtobus) 

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Vodja ekskurzije: ANA HARTMAN 

 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 

 

 

mailto:nives.kotnik@tretja.si
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slike:https://www.google.si/slike 

 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA  PREDBOŢIĈNA LJUBLJANA 

 

Vsebina: Sprehod po veliĉastno okrašeni Ljubljani, ogled mestnih znamenitosti v 

zimski preobleki. Povzpeli se bomo na grad in uţivali v razgledu na številne luĉke 

pod nami … 

Za konec se bomo ustavili še ob znanih boţiĉnih stojnicah in si privošĉili oddih v 

kateri od kavarn. 

Cilji: 

 

 spoznavanje oţjega mestnega jedra Ljubljane 

 ogled mestnih znamenitosti  

 orientacija po mestu 

 zgodovinski pomen Ljubljane kot Emone  

 

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake predvsem 1. letnikov obeh programov 

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodenjem  

Trajanje (ur): 12 (1 dan), avtobus 

Kraj in ĉas izvedbe: Ljubljana, predvidoma zaĉetek decembra 2020 

Stroški: naknadno 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, obutev in 

veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 40 dijakov (1 avtobus), najveĉ 2 avtobusa 

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

Vodja ekskurzije: ADA TRANĈAR 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 

 

 

 

mailto:nives.kotnik@tretja.si
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Slike: https://www.google.si/slike 

  

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA: BERLIN V LUĈI HLADNE VOJNE IN DANES 

 

Vsebina:  3-dnevna medpredmetna ekskurzija v Berlin  

Nemĉija - deţela hladne vojne, razdeljena in spet zdruţena, deţela, kjer so zgodovino 

pisali tudi najveĉji literati in glasbeniki: Goethe, Schiller, Dürer, Wagner ... 

Cilji:  

 dijak se sreĉa s kulturo in zgodovino Berlina ter spozna znamenitosti glavnega mesta 

 dijak širi znanje o ţivljenju in obiĉajih v Nemĉiji ter spozna vsakdanji utrip milijonskega mesta 

 dijak spozna kljuĉne znaĉilnosti hladne vojne in se seznani z njenimi posledicami na primeru Berlina 

in tedanje nemške drţave nasploh 

 dijaki bodo razvili kritiĉen odnos do delovanja tedanjih velesil na primeru povojnega Berlina in 

nemške drţave  

 dijaki se bodo seznanili z ţivljenjem prebivalcev Berlina v ĉasu hladne vojne 

 dijak razvije pozitiven odnos do pomena spoštovanja ĉlovekovih pravic, enakosti in demokracije 

 dijak se seznani z nemško kuhinjo, spoznava nemške specialitete 

 dijak razvije samoiniciativnost in sporazumevanje v nemškem jeziku 

Pogoji za vpis:  ekskurzija je namenjena dijakom prvega, drugega in tretjega letnika obeh 

programov 

Naĉin izvajanja:  strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur): 3 dni (30 ur); letalo 

Kraj in ĉas izvedbe: Berlin, junij 2020 

Stroški:  okvirna cena 380 EUR pri najmanj 35 prijavljenih; toĉna cena in program bosta 

objavljena naknadno; moţnost plaĉila na obroke, plaĉilo po poloţnicah 

Potrebni pripomoĉki:  po dogovoru s profesorji, udobna obutev in veljavni osebni 

dokument 

Velikost skupine: 40 dijakov 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

Vodji ekskurzije:  ASTRID PETAN in TINE STRMŠEK 

Izvedba  programa:  izbrana turistiĉna agencija  
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slike:https://www.google.si/slike 

  

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA EVROPSKA UNIJA IN  AMSTERDAM 

 

Vsebina: Dijaki bodo obiskali institucije Evropske unije v Strasbourgu in Bruslju. Nadgradili 

bodo znanje o Evropski uniji in se sreĉali s slovenskih evroposlancem v Bruslju. Ekskurzija 

je nadgradnja projekta šola ambasadorka Evropske unije. Dijaki bodo tudi obiskali Haag in 

Amsterdam. Pozornost bo namenjena tudi znamenitostim v Strasbourgu, Amsterdamu in 

Bruslju. Po poti bomo spoznavali bogato zgodovinsko, geografsko in kulturno podobo 

tega dela Evrope.  

Cilji:  

 dijaki bodo spoznali zgodovino ter kulturne znamenitosti mest, ki 

 predstavljajo jedro EU  

 razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku 

 razširjali bodo znanje o ţivljenju in delu v imenovanih drţavah  

 obiskali bodo sedeţ Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, se  sreĉali s 

 slovenskim evroposlancem, razmišljali o moţnost zaposlovanja v EU 

 razširili bodo znanje o delovanju evropskih institucij  

 

Pogoji za vpis: ekskurzija je namenjena dijakom od 1. do 3. letnika obeh programov; 

prednost imajo dijaki 3. letnikov  

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodenjem  

Trajanje (ur): 4 dni (40 ur); avtobus 

Kraj in ĉas izvedbe: junij 2020  

Stroški: okoli 350 EUR /40 prijavljenih, plaĉilo po poloţnicah  

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji, obvezni pa so ustrezna obleka, obutev in 

veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: 40 dijakov  

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Vodji ekskurzije: MOJCA FAJT in DUŠAN ROJKO 

 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 
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slike:https://www.google.si/slike   

 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA CELINSKA GRĈIJA 

 

Vsebina: Grĉija - Zibelka evropske civilizacije, rojstni kraj gledališĉa, komedije, tragedije, 

veliĉastnih mitov; kraj, kjer so se bogovi z Olimpa spustili na zemljo in jo oplemenitili z 

milozvoĉno glasbo in slastno kulinariko. 

Na vodenem ogledu bodo dijaki spoznavali zgodovino in pomen Grĉije.  

 

Cilji : 

 dijak se sreĉa s kulturo, zgodovino in znamenitostmi antiĉne Grĉije 

 razširi znanja o ţivljenju v antiĉni Grĉiji kakor tudi o dandanašnjem utripu 

 dijaki spoznavajo izredno bogato grško mitologijo in nadgrajujejo znanje razliĉnih 

šolskih predmetov  

 poglobljeno se ukvarjajo z  izvorom komedije in tragedije  

 seznanijo se s problemi današnjega grškega gospodarstva 

 pobliţje se sreĉajo z grško kulinariko 

 

Pogoji za vpis: ekskurzija je namenjena dijakom 1. in 2. letnika gimnazije in predšolske  

 vzgoje 

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodenjem 

Trajanje (ur): 4 dni (40 ur), letalo 

Kraj in ĉas izvedbe: junij 2020 

Stroški: cca 400 EUR (pri 45 prijavljenih dijakih) 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji in turistiĉno agencijo, nujno pa ustrezna 

obleka, obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: do 45 dijakov 

 

Koordinatorica programa in vodja ekskurzije: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 
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     fotografije iz kataloga Galileo 3000 
 

 

Naslov programa 

EKSKURZIJA V ISTRALANDIJO  

 

Vsebina: Dijaki se bodo udeleţili ekskurzije v  Istro. Prvi dan bodo obiskali Aquapark 

Istralandio. V naslednjih dneh bodo izvajali razliĉne vodene športne aktivnosti na morju. 

Cilji: 

• kopanje v Aquaparku Istralandiji  

• udeleţba na športnih aktivnostih in v animacijskem programu  

• pridobitev novih znanj iz manj dostopnih športnih vsebin 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so ţeljni novih dogodivšĉin 

Naĉin izvajanja: udeleţba na razliĉnih športnih aktivnostih 

Trajanje (ur): 3 dni (30 UR), avtobus 

Kraj in ĉas izvedbe: Istra, konec junija 2020 

Stroški: pribliţno 160 EUR 

Potrebni pripomoĉki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: do  50 dijakov/dijakinj 

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si 

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Vodja ekskurzije:  MARKO JANŢIĈ 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 
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Naslov programa  

EKSKURZIJA  BENETKE 

 

Vsebina: Dvodnevna ekskurzija v Benetke z ogledom Beneške lagune z ladjico ter 

obisk otokov Burano in Murano. Seznanili se bomo s srednjeveško obliko 

demokracije, t izdelovanjem muranskega stekla, uţivali bomo v barvni poeziji 

Burana, Serenissima - vladavine doţev …  

 

Cilji: 

 dijaki se sreĉajo s kulturo in z zgodovino ter znamenitostmi Benetk,  

 ogledajo si svetovno znano steklarsko šolo na otoku Murano in se seznanijo s 

 tradicijo izdelovanja muranskega stekla  

 seznanijo se  z vladavino doţev 

 razširijo znanja o naravno in druţbeno geografskih znaĉilnostih Beneške lagune in  

 o ţivljenju v Beneški laguni 

 aktivno uporabljajo tuji jezik 

 spoznajo izvor beneškega karnevala in njegovih posebnosti 

 
Pogoji za vpis: ekskurzija je namenjena dijakom 1., 2. in 3. letnika gimnazije in predšolske 

vzgoje 

 

Naĉin izvajanja: strokovna ekskurzija z vodenjem  

Trajanje (ur): 2 dni (20 ur), avtobus 

Kraj in ĉas izvedbe: junij 2020 

Stroški: naknadno 

Potrebni pripomoĉki: po dogovoru s profesorji, obvezni pa so ustrezna obleka, udobna 

obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: do 45 dijakov 

 

Koordinatorica programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si  

PRIJAVNICE VROĈITE OSEBNO! 

 

Vodja ekskurzije: BARBARA GRADIŠNIK 

Izvedba: izbrana turistiĉna agencija 

 

 
slike:https://www.google.si/slike 
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TEĈAJI 

Naslov programa  

PLESNI TEĈAJ ZA MATURANTE 

 

Vsebina : Dijaki se bodo nauĉili in 

izvedli plesni program na 

maturantskem plesu: standardni plesi, 

latinskoameriški plesi, ĉetvorka. 

Cilji: 

 uĉenje  plesne koreografije za maturantski ples  

 uĉenje in izpopolnjevanje plesnih tehnik 

 

Pogoji za vpis: program je namenjen maturantom obeh programov 

Naĉin izvajanja: plesni teĉaj 

Trajanje (ur): 15 ur 

Kraj in ĉas izvedbe: prostori izbrane plesne šole, ki organizira maturantski ples; od oktobra 

do marca 

Stroški: cenik izbrane plesne šole  

Potrebni pripomoĉki: / 

Velikost skupine: ni omejena 

Nosilec programa: plesna šola, ki bo pripravila maturantski ples 

 

Koordinatorici mat. plesa: BARBARA GRADIŠNIK, NATAŠA KOROŠEC 

Naslov programa  

TEĈAJ PRVE POMOĈI 

 

Vsebina: Priprava dijakov, ki so kandidati za vozniški izpit 

 

Cilji: pripraviti dijake na izpit iz prve pomoĉi  

 

Pogoji za vpis: priporoĉamo dijakom, ki nameravajo v kratkem opravljati vozniški izpit 

Naĉin izvajanja: teoretiĉni del s predavanjem, praktiĉni del in izpit 

Trajanje (ur): 12 

Kraj in ĉas izvedbe: šola (pri najmanj 20 prijavljenih kandidatih); predvidoma do konca 

koledarskega leta, po dogovoru glede na število prijavljenih dijakov (po pouku) 

Stroški: po ceniku RK Slovenije; predavanja in izpit 

moţnost izposoje uĉnega gradiva (cena (okvirno): 3 EUR) 

Potrebni pripomoĉki: uĉno gradivo, zapiski 

Velikost skupine: najmanj 20 dijakov; glede na število prijav se organizira veĉ skupin v 

razliĉnih terminih; pri individualnem opravljanju izpita je potrebno za vpis ur predloţiti 

dokazilo 
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Nosilec programa: izvaja OBMOĈNA ORGANIZACIJA RDEĈEGA KRIŢA MARIBOR, 

PARTIZANSKA 15, TEL. 234 40 10; http://www.rkmb-drustvo.si 

 

PO RAZREDIH ZBERITE PRIJAVE IN JIH ODDAJTE  BARBARI GREGL KOROŠEC: 

korosec.barbara@gmail.com 

 

Naslov programa 

TEĈAJ CPP 

 

Vsebina: Priprava dijakov, ki so kandidati za vozniški izpit. 

 

Cilji: pripraviti dijake na izpit iz cestnoprometnih prepisov 

   

Pogoji za vpis: priporoĉamo dijakom, ki nameravajo v kratkem opravljati vozniški izpit 

Naĉin izvajanja: teoretiĉni del s predavanjem in izpit 

Trajanje (ur): 12 

Kraj in ĉas izvedbe: šola (najmanj 20 prijavljenih kandidatov); predvidoma do konca 

koledarskega leta, po dogovoru glede na število prijavljenih dijakov (po pouku) ali 

opravljen teĉaj v izbrani avtošoli 

Stroški: po ceniku izvajalca 

Potrebni pripomoĉki: uĉno gradivo, zapiski 

Velikost skupine: najmanj 20 dijakov; glede na število prijav se organizira veĉ skupin v 

razliĉnih terminih 

Nosilec programa: AVTO ŠOLA 

 

PRIJAVE ZBERITE PO RAZREDIH IN JIH ODDAJTE KATJI STOŠIĆ: katja.stosic@tretja.si  
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