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UVODNIK 

Spoštovane dijakinje in dijaki!  

 

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

 

Obvezne izbirne vsebine  v gimnazijskem programu in interesne dejavnosti v programu 

predšolska vzgoja so obvezni del predmetnika. 

 

Vsebine, obvezne za vse,  pripravi šola. Večinoma jih izvedemo v strnjeni obliki septembra 

in junija, preostanek pa med šolskim letom. 

 

V KATALOGU PONUDBE OIV IN IND  je zbrana pestra ponudba dejavnosti proste izbire 

dijakov. Prelistajte katalog in izberite dejavnosti, ki vas najbolj zanimajo.  Želimo si, da bi 

vsak dijak naše šole izbral vsaj eno od ponujenih dejavnosti. Tako boste tudi najlažje 

opravili vašo obvezo: zbrali ure proste izbire OIV in IND. 

 

PRIJAVA  

 

Izpolnjeno PRIJAVNICO (priložena je katalogu in na povezavi) za posamezno dejavnost, 

tekmovanje, krožek in drugo pošljite po elektronski pošti na ELEKTRONSKI naslov 

učitelja, mentorja dejavnosti (najdete v katalogu). 

 

PRIJAVA NA EKSKURZIJE 

 

Na ekskurzijo se prijavite, tako da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO NA EKSKURZIJO 

navedenemu učitelju mentorju v roke. Upošteva se vrstni red prejetih prijav na 

posamezno ekskurzijo. 

 

Rok za oddajo vseh prijav je petek, 22. september 2017. 

 

Razredniku oddajte tudi lastni načrt dejavnosti proste izbire (priložen je katalogu), v 

katerem navedite izbrane dejavnosti in načrtovane/priznane ure. 

 

Evidenco opravljenih ur OIV in IND dejavnosti, ki jih organizira šola, vodimo v 

elektronski obliki sproti med šolskim letom. Posebna dokazila o tako opravljenih urah niso 

potrebna. 

Dokazilo o opravljeni dejavnosti je potrebno predložiti razredniku le, če je izvajalec 

zunanja institucija, saj lahko dijakom priznamo tudi številne obšolske dejavnosti (presoja 

šole): 

 glasbena šola, 

 športni in plesni treningi, 

 pevski zbor ali druga kulturno umetniška dejavnost, 

 tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, 

 tečaj CPP, 

 sodelovanje v raznih društvih, 

 druge vsebine po presoji šole. 

 

Obrazec dokazila najdete v dijaški mapi za OIV ali IND za tekoče šolsko leto; seveda pa je 

veljaven le  z žigom in podpisom odgovorne osebe. 
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Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano 

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

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE za program gimnazija 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI za program predšolska vzgoja  

 
 OBVEZNI DEL IN 

VSEBINE, POVEZANE S 

PROGRAMOM (UR) 

IZBIRNI DEL (UR) SKUPAJ (UR) 

 

 

 

1. LETNIK 76 20 96 

2. LETNIK 89 7 96 

3. LETNIK 72 24 96 

4. LETNIK 40 24 64 

 

 

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 Može  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBVEZNI DEL (UR) IZBIRNI DEL (UR) SKUPAJ (UR) 

 

1. LETNIK 59 + 15 iz naslova 

projektnega dela 

16 90 

2. LETNIK 69 21 90 

3. LETNIK 64 26 90 

4. LETNIK 14 16 30 
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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 7 / 2 0 1 8  

 

PRIJAVNICA 

 

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

dejavnosti 

 

___________________________________________________________________________ 

(naslov dejavnosti,  krožka, tekmovanja …) 

 

Nosilec/mentor dejavnosti:___________________________________________________  

Datum oddaje prijavnice(učitelj): ________________________________________ 

 
 

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

elektronski naslov učitelja mentorja dejavnosti. 

 

 Po oddaji prijavnice menjave na že prijavljene dejavnosti niso več možne (razen v izjemnih 

primerih, npr.  bolezen …), posebno če ste izbrali plačljivo ponudbo. 

_______________________________________________________________ 

III. gimnazija Maribor 

 

 

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  

Priimek in ime dijaka/-inje:   

 

 

 

NASLOV:  

(ulica, hišna številka, 

pošta) 

 

Razred:  

Telefon: 

(mobitel)      

DIJAK: 

 

 

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK: 

e-naslov dijaka:  

EMŠO dijaka:   
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2 0 1 7 / 2 0 1 8  

Datum oddaje prijavnice(učitelj) _________________________________________ 

PRIJAVNICA NA EKSKURZIJO 

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

na ekskurzijo 

 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ekskurzije) 

 

Nosilec/mentor ekskurzije:___________________________________________________  

 

 Za vsako izbrano ekskurzijo izpolnite po eno prijavnico.  

Po oddaji prijavnice menjave na že prijavljene dejavnosti niso več možne (razen v izjemnih primerih,  

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

 _______________________________________________________________ 

IZJAVA STARŠEV 

Spodaj podpisani__________________________________________ izjavljam, da sem seznanjen z 

izbiro svojega  otroka iz naslova dejavnosti ponudbe proste izbire obveznih izbirnih vsebin za 

šolsko leto 2017/2018 in se z njo strinjam. Obvezujem se, da bom poravnal/a morebitne, z izbiro 

nastale stroške.  

Podpis staršev:                                                                                  Podpis dijaka/-inje: 

_____________________________                                              __________________________ 

Zdravstvene posebnosti mojega otroka, ki so pomembne za udeležbo na ekskurziji: 

________________________________________________, posebna prehrana________________,  

nujna zdravila _____________________________________________________________________ 

III. gimnazija Maribor 

 

Priimek in ime dijaka/-inje:   

 

 

 

Razred:   

N ASLOV:  

ulica, hišna številka, pošta 

 

Telefon: 

(mobitel)      

DIJAK: 

 

 

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK: 

e-naslov dijaka:  

EMŠO dijaka:   

OSEBNI dokument za 

potovanje: OI ali PL 

Osebna izkaznica, številka: 

 

________________________ 

Potni list, številka: 

 

___________________________ 
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   III. gimnazija Maribor 

Gosposvetska cesta 4 

2000 Maribor 

 

NAČRT OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE OIV ALI IND   

v šolskem letu 2017/2018 

 

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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BRALNA ZNAČKA, TEČAJI , PREDAVANJA 

Naslov programa  

EPI LECTURE – FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA 

Vsebina: Dijaki bodo prebrali dve izbrani knjigi in uspešno opravili test. S tem lahko 

osvojijo zlato, srebrno ali bronasto priznanje.  

Cilji:  

• nadgradnja bralne kulture v tujem jeziku  

• obogatitev besednega zaklada 

• usvajanje težjih struktur francoskega jezika  

• odkrivanje francoske kulture 

 

Pogoji za vpis: dijaki 2. in 3. letnika gimnazije, ki radi spoznavajo francoski jezik in                         

kulturo 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in čas izvedbe: šola; marec, april 2018; predvidoma 1 ura na teden 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 8 dijakov 

 

Nosilka programa: LIDIJA ALIČ, lidija.alic@guest.arnes.si 

 

 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO  (EPI – READING BADGE) 

 

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 angleščini 

• utrjevanje jezikovnih struktur v angleščini 

 

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

Način izvajanja: branje knjig v angleškem jeziku, reševanje vaj iz besedišča in vsebine,                      

tekmovanje v šoli 

Trajanje (ur): 15 

Kraj in čas izvedbe: šola; od oktobra do marca 2018, po dogovoru 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 15 dijakov za vsak letnik 

 

Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR,  patricija.kosar@guest.arnes.si 

Sodelavke: Marija Frangež, Mihaela Korošak, Maja Hergan, Mojca Muhič  
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Naslov programa  

BRALNO TEKMOVANJE »PFIFFIKUS«  

 

Vsebina: S pomočjo različnih oblik dela se bodo dijaki srečevali z nemško literaturo in 

avtorji. Knjige bodo brali v nemščini in o njih v nemščini govorili. Ob zaključku bo 

tekmovanje, na katerem si bodo lahko prislužili lepe nagrade. 

Tekmovanje poteka preko spleta. 

 

Cilji: 

• brati knjige v nemščini 

• razumeti krajše zgodbe, tudi kriminalke 

• odgovarjati na zastavljena vprašanja o zgodbi v nemščini 

• spoznavati nemško mladinsko književnost in nemške avtorje 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov, ki jih veseli branje v nemščini in želijo obogatiti                      

svoj besedni zaklad 

Trajanje (ur):  15 

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

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 15 

 

Nosilka programa: SIMONA MUNDA, simona.munda@guest.arnes.si 

Sodelavke: Astrid Petan, Tina Purg Skrbinšek, Mateja Šebart 

 

Naslov programa  

TEČAJ ŠPANŠČINE  

 

Vsebina: Dijaki se bodo na začetni in nadaljevalni stopnji tečaja naučili osnov španskega 

jezika. 

Cilji:   

• spoznavanje in učenje osnov jezikovnih struktur španskega jezika 

• učenje in uporaba slovnice 

• učenje, uporaba, širjenje besednega zaklada v španskem jeziku 

 

Pogoji za vpis: smisel za tuji jezik in želja po učenju španščine ter resnost pri delu 

Pogoji za vpis: tečaj je namenjen dijakom obeh programov 

Način izvajanja: metode poučevanja tujega jezika  

Trajanje (ur): od 35 do 60 ur v celem šolskem letu 

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

Stroški: / 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorjem 

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

 

Nosilka programa: URŠKA FRAS, urska.fras@gmail.com 
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Naslov programa  

VERSTVA IN ETIKA 

 

Vsebina:  Humanistična predavanja in delavnice 

Cilji:   

• Izbirni tematski sklop ponuja dijakom premislek o verstvih in etiki, zlasti o verskih 

in moralnih stališčih, ki so jih pridobili v družbi, domačem okolju in šoli.  

• Osebnostni razvoj dijakov v razpravah prispeva k značajskim držam in 

stremljenjem, ki so nanizane v ciljih gimnazijskega izobraževanja.  

• Tematski sklop je namenjen zlasti spodbujanju razprave o teh prepričanjih, ki so vse 

prepogosto sprejeta kot samoumevna. 

• Dijaki s pomočjo različnih virov zastavljajo vprašanja, ki so nato predmet razprav 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Način izvajanja: dvourne delavnice 

Trajanje (ur):  predvidoma 10 ur 

Kraj in čas izvedbe: šola, od septembra do aprila 

Stroški : / 

Velikost skupine: do 20 

 

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

 

 

Naslov programa 

JAPONSKA 

 

Vsebina : Obisk predavateljice z Japonske, ki trenutno poučuje v Sloveniji in govori    

           slovensko. 

Pogovori in možnost delavnic o temah, kot so ilustriranje, pripovedovanje zgodb, 

pesnjenje, učenje jezika, šolski sistem, moda, anime, glasba, hrana, bonton ipd. v japonski 

družbi. Obisk predavanj na izbrano tematiko izven šole, v Mariboru. 

 

Cilji:   

• Seznaniti dijake z deli izbranega pisatelja, uvesti jih v branje njegovih del, 

(vsebinsko) pripraviti dijake na literarno srečanje  z imenovanim pisateljem.  

 Pripraviti dijake na sobotni obisk predavanja izven šole, a v Mariboru 

(MOKUMATSURI, 7. 10. 2017), možnost ogleda ponudbe IN SODELOVANJA V 

NJEJ. 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje; skupina se                        

napolni  glede na vrstni red prijav 

 

Način izvajanja: javna predavanja, okrogle mize, ogled filmov 

Trajanje (ur):  predvidoma 10 ur 
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Kraj in čas izvedbe: šola in izven šole; oktober in november, ostalo po dogovoru; vsaj dva 

dni strnjeno (npr. popoldan in sobota)  

Stroški na šoli:  /  ,na festivalu pa odvisno od vrste izbrane aktivnosti 

Velikost skupine: 15 dijakov 

 

Nosilka programa: KARMEN PERŠAK, karmen.pesem@gmail.com ,  

Sodelavec: Andrej Adam 

 

 

Naslov programa  

FILOVIZIJA,  KRITIČNA PISMENOST 

  

Vsebina: Delavnice kritične pismenosti 

Cilji: Kritična pismenost omogoča vpogled v razmerja moči v družbi in omogoča premislek 

in razumno analizo ter kritiko teh razmerij. Dijaki s sodelovanjem v razpravah ob 

izpostavljenih problemih poskušajo misliti o svojem položaju v svetu (družbi), svojih 

odnosih z vrstniki in odnosih z reprezentanti moči. Na ta način prepoznavajo tudi 

razsežnosti lastne spontane ideologije (vsakdanjih mislih in ravnanj), ki daleč od tega, da 

bi bile neproblematične, temveč so že družbeno posredovane in vpete v mlin interesov, ki 

so današnji mladini (pa tudi večini odraslih) povsem neprosojni. To pomeni, da 

sodelovanje pri Filoviziji nudi dijakom orodje, ki jim pomaga  razvijati kritični odnos do 

lastnega znanja, lastnih življenjskih drž, odnosov, prepričanj itd.    

 

Pogoji za vpis: dijaki drugih letnikov gimnazije, predšolske vzgoj ... 

Način izvajanja: delavnice kritične pismenosti  

Trajanje (ur):  predvidoma 4─6 ur 

Kraj in čas izvedbe: šola(morda izven šole); september─april 

Stroški: / 

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

 

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

Naslov programa  

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

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

                     Možnosti abonmajev:  

     DIJAŠKI OPERA BALET  
Giacomo Puccini LA BOHÈME 

"Puccinijeva pretresljiva operna upodobitev strastne ljubezni" 
Herman Severin Løvenskiold SILFIDA (La sylphide) 

"Dih jemajoča baletna zgodba o mladeničevi ljubezni do čarobne silfide" 
Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman LEVA DESNA, LEVA DESNA 

"Baletni večer sodobnih koreografij" 
Claude – Michel Schönberg NESREČNIKI 

"Svetovna uspešnica med muzikali…" 
 

CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO* 42 EUR 
(vstop v dvorano je možen samo z abonmajsko kartico in dijaško izkaznico) 

CENA ZA SPREMLJEVALCA  72 EUR 

 
 

DIJAŠKI DRAMA 
 

Gregor Strniša LJUDOŽERCI 
"Poetična drama z groteskno-karnevalskim navdihom" 

Nikolaj Robertovič Erdman SAMOMORILEC 
"Satirična komedija, ki samomor spremeni v novo priložnost" 

Vinko Möderndorfer FANT, DEKLE IN SIVOLASI GOSPOD 
"Gledališka delavnica kot vaja za življenje" 

Ödön von Horváth KAZIMIR IN KAROLINA 
"Melodrama s primesmi politike in ljudske veselice" 

 
CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO* 36 EUR 

(vstop v dvorano je možen samo z abonmajsko kartico in dijaško izkaznico) 
CENA ZA SPREMLJEVALCA 50 EUR 

 
 

SIMFONIČNI CIKEL 
 Pet simfoničnih koncertov iz zakladnice klasične glasbe  

 
Abonma bo v mesečnem programu označen kot SIMFONIČNI CIKLUS. 

CENA 25 EUR 
Cilji:   

• dijaki imajo možnost izbire različnih abonmajev 

• navajajo se na obisk gledališča 

• navajajo se na zbrano spremljanje predstav in spoznajo gledališki bonton 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki uživajo v gledališču 

Način izvajanja: obisk predstav v SNG Maribor  
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Trajanje (ur):  10 ur za posamezni abonma 

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

Stroški: veljavni cenik dijaškega abonmaja 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: ALEKSANDRA ADAM KNEZ, aleksandra.adamknez@gmail.com 

 

 

 

 

Naslov programa  

KONCERTNI ABONMA »CIKEL ZA MLADE« 

 

Vsebina: Dijaki bodo obiskali koncerte v Narodnem domu: 

 

 SPOZNAJMO BRASS BAND , četrtek, 5. 10. 2017, ob 15.00 

 POSLUŠAŠ SRCE ALI GLASBO? , četrtek, 16. 11. 2017, ob 15.00 

 AMY, četrtek, 14. 12. 2017, ob 15.00 

 POPOTOVANJE V NEZNANO, četrtek, 22. 02. 2018, ob 15.00 

 PETRUŠKA IGORJA STRAVINSKEGA, četrtek, 5. 04. 2018, ob 15.00 

 ZBOR CARMINA SLOVENICA , četrtek, 26. 04. 2018, ob 15.00 

 

Cilji:      

•        spoznavanje različnih glasbenih zvrsti in žanrov 

•        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. 

 

Način izvajanja: obiski koncertov v Narodnem domu 

Trajanje (ur):  12 

Kraj in čas izvedbe: Unionska dvorana na navedene datume 

 Stroški: 10 EUR 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katjastoi@gmail.com 
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TEKMOVANJA 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK 

GIMNAZIJE (IATEFL) 

 

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

Cilji: 

• dijaki bodo izpopolnili bralne sposobnosti 

• poglobili bodo znanje angleške slovnice 

• seznanili se bodo z različnimi tipi nalog, vaj 

• reševali bodo različne vaje 

 

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

Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in bralnega razumevanja 

Trajanje (ur):  15 

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

dogovoru z mentorji 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji 

Velikost skupine: do 20 

 

Nosilka programa: MOJCA MUHIČ, mmm.muhic@gmail.com 

Sodelavke: profesorice angleščine 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

 

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 nemščine 

• pripraviti dijake na državno tekmovanje 

 

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

Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in bralnega razumevanja 

Trajanje (ur):  15 

Kraj in čas 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@guest.arnes.si 

 

Sodelavke: Mateja Šebart, Simona Munda, Tina Purg Skrbinšek 
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Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE 

 

Vsebina: Dijaki se pripravljajo na tekmovanje (utrjujejo že pridobljeno znanje  in 

rešujejo različne tipe nalog). 

Cilji: nadgradnja znanja francoščine 

Pogoji za vpis: dijaki 3. letnika gimnazije, ki želijo poglobiti znanje francoščine 

Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in vsebine, tekmovanje v šoli, na državnem 

nivoju 

Trajanje (ur):15 oz. dejanske opravljene ure 

Kraj in čas izvedbe: šola; do marca 2018, predvidoma 1 ura na teden 

Velikost skupine: 5 dijakov 

 

Nosilka programa: LIDIJA ALIČ, lidija.alic@guest.arnes.si 

 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK 

PREDŠOLSKE VZGOJE (POLIGLOT)  

 

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

tekmovanje iz znanja angleščine za srednje strokovne in poklicne šole (POLIGLOT). 

Cilji: 

• dijaki bodo izpopolnili bralne sposobnosti 

• poglobili bodo znanje angleške slovnice  

• seznanili se bodo z različnimi tipi nalog in reševali različne vaje 

 

Pogoji za vpis: dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje 

Način izvajanja: reševanje vaj iz slovnice, bralnega razumevanja in pisnega sporočanja 

Trajanje (ur):  predvidoma 15 ur 

Kraj in čas izvedbe: šola, od oktobra do aprila, predvidoma 2 uri na 14 dni  oz. po   

                     dogovoru 

Velikost skupine: do 10 

 

Nosilka programa: LIDIJA ALIČ, lidija.alic@guest.arnes.si 

 

Sodelavke: profesorice angleščine 

 

 

mailto:lidija.alic@guest.arnes.s
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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: 

1. in 2. letnik programov gimnazija in predšolska vzgoja 

MOJCA KUMERDEJ, TEMNA SNOV in  

MARKO SOSIČ, BALERINA, BALERINA 

 

3. in 4. letnik programov gimnazija in predšolska vzgoja 

 

MIHAIL AFANASJEVIČ BULGAKOV, MOJSTER IN MARGARETA 

in MATE DOLENC, VAMPIR Z GORJANCEV 

Cilji :  

 poglobljeno branje in doživljanje literature ter interpretacija besedil 

         izvedba šolskega tekmovanja 

         dijaki sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju 

 

Pogoji za vpis:  dijaki vseh letnikov gimnazije, ki radi berejo, se radi o prebranem 

pogovarjajo in spoznavajo lepote jezika 

Način izvajanja:branje knjig, pogovor, diskusija, razlaga 

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

Kraj in čas 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 slovenščine 

 

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

GRADIŠNIK, KARMEN PERŠAK, ALEKSANDRA ADAM KNEZ, MARIJA  LEŠER, LIDIJA 

PUKLAVEC PETEK 

 

 

Naslov programa  

LOGIKA IN PRIPRAVE NA MATEMATIČNA TEKMOVANJA 

 

Vsebina   

Dijaki bodo: 

  reševali naloge iz logike in matematičnih  tekmovanj 

  pridobili izkušnje z različnimi strategijami reševanja nalog 

  uporabili računalniške programe za preverjanje rešitev 

 

Cilji:  

 dijaki se bodo seznanili z osnovami logike  

 se pripravili na tekmovanje iz logike ter drugih matematičnih znanj 
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Pogoji za vpis: dijaki, ki se želijo pripraviti na različna matematična tekmovanja in jim je 

reševanje različnih matematičnih nalog v veselje.  

PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UČITELJU, KI PREDMET POUČUJE  V   

POSAMEZNEM RAZREDU. 

Način izvajanja: reševanje  različnih matematičnih nalog glede na zahteve tekmovanja, 

skupinsko ali individualno delo 

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

Kraj in čas izvedbe: šola; delo s pomočjo spletne učilnice; od novembra do aprila, tri         

                      srečanja potekajo v živo, ostala preko spletne učilnice 

Velikost skupine: do 60; prijavite se pri svoji profesorici matematike 

 

Nosilka programa: ROMANA BOHAK FARIČ, romana.bohak-faric@guest.arnes.si 

 

Sodelavka: Tjaša Kuster Pušič 

 

 

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 območno in državno tekmovanje bo potekala v obliki diskusije, 

debate in konzultacij z dijaki. 

Cilji:   

 pripraviti dijake na temo tekmovanja (vsebina) 

 izvesti terensko delo 

 

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

Način izvajanja: reševanje terenskih vaj na temo tekmovanja, poglobitev vsebin,  udeležba 

na tekmovanjih (šolsko, območno in državno) 

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

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

tekmovanji pa intenzivnejše priprave 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejena 

- območno tekmovanje: 2─3 dijaki 

- državno tekmovanje: dijaki v primeru uvrstitve 

-  

Nosilec programa: DUŠAN ROJKO, dusan.rojko@guest.arnes.si 
 
Sodelavka: Ada Trančar 

 

 

 

 

mailto:romana.bohak-faric@guest.arnes.si
mailto:dusan.rojko@guest.arnes.si
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Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE ZA GIMNAZIJCE 

 

Vsebina: Dijake se pripravi na tekmovanje iz zgodovine na temo, določeno s  strani 

ZRSŠ v oktobru. V šolskem letu 2017/18 je to Slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. 

stoletja. 

Cilji: 

  pripraviti dijake na temo tekmovanja 

 samostojnost, delo z viri 

 razvijanje odgovornosti za dejanja in odločitve 

 

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

Način izvajanja: samostojno učenje s pomočjo literature, reševanje vaj in ustreznih 

nalog, konzultacije in delo v skupini 

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

Kraj in čas izvedbe: priprave bodo od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden 

(glede na termine tekmovanj); šolsko tekmovanje bo 31. 1. 2018;  državno tekmovanje 

bo   7. 4. 2018 (3 izbrani dijaki) 

Velikost skupine:  

- šolsko tekmovanje: neomejeno 

- državno tekmovanje: 3 dijaki 

-  

Nosilec programa: VLADKO HORVAT, vladko.horvat@gmail.com 

 

Sodelavec: Tine Strmšek 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA O ŽIVLJENJU IN DELU GENERALA 

RUDOLFA MAISTRA  

 

Vsebina: Dijake se pripravi na tekmovanje iz znanja o življenju in delovanju  generala 

Rudolfa Maistra. 

Cilji 

  pripraviti dijake na temo tekmovanja 

 samostojnost, delo z viri 

 razvijanje odgovornosti za dejanja in odločitve 

 

Pogoji za vpis: dijaki 4. e -razreda 

Način izvajanja: samostojno učenje s pomočjo literature, reševanje vaj in ustreznih 

nalog, konzultacije in delo v skupini 

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

mailto:vladko.horvat@gmail.com
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Kraj in čas izvedbe: priprave v šoli, v novembru  

Velikost skupine: 3─5 dijakov 

 

Nosilec programa: VLADKO HORVAT, vladko.horvat@gmail.com  

 Sodelavec: Tine Strmšek 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE 

 

Vsebina: Pripraviti dijake na tekmovanje iz znanja o biologiji. Dijaki bodo tekmovali na 

šolskem in državnem tekmovanju. 

Cilji: 

  dijaki nadgradijo znanje iz biologije 

 spoznajo pomen in vlogo zdrave hrane 

 povezujejo znanja, ki jih potrebujejo v vsakodnevnem življenju 

 navajajo se na samostojno učenje ob uporabi različne literature 

 

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

KI PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUČUJE  

Način 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 državno tekmovanje) 

Kraj in čas izvedbe: šola, Ljubljana (možne so druge lokacije državnega tekmovanja) ; od 

januarja do marca 2018 

Stroški: / 

Potrebni pripomočki:  / 

Velikost skupine: do 60; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici biologije 

 

Nosilke programa: ANA HARTMAN, anica.hartman@triera.net 

                    BRIGITA HORVAT, brigita.horvat1@guest.arnes.si 

                     ANDREJA SENČAR, asenca01@gmail.com 

 

 

 

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 

mailto:vladko.horvat@gmail.com
mailto:anica.hartman@triera.net
mailto:brigita.horvat1@guest.arnes.si


22 

 

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

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

tekmovanje in izvedba tekmovanja 

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

uvrstitev na državno tekmovanje) 

 

Kraj in čas izvedbe: šola; september, november 2017 

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

 

Nosilka programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat1@guest.arnes.si 

 

Sodelavka Ana Hartman , Zveza društev diabetikov Slovenije 

 

 

Naslov programa 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE 

 

Vsebina: Reševali bomo naloge iz starih tekmovanj in se nanj temeljito pripravili. 

Natančneje si bomo ogledali določena poglavja kemije. 

Cilji 

 poglobiti znanje kemije in se pripraviti na šolsko ter na državno tekmovanje 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije, ki želijo izpopolniti znanje iz kemije in se 

dokazati na tekmovanjih, PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UČITELJU, KI 

PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUČUJE  

Način izvajanja: reševanje nalog različnih tipov, tekmovanje 

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

uvrstitev na državno tekmovanje) 

 

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

Velikost skupine: do 10; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici kemije 

 

Nosilke programa: ANDREJA VERGLES GLAŽAR, andreja.vergles@guest.arnes.si 

                                     SIMONA PEČNIK POSEL, simona.pecnik@guest.arnes. 

 

 

 

Naslov programa  

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ASTRONOMIJE 

 

Vsebina: Dijaki se bodo naučili orientacije na nočnem nebu in uporabljali vrtljivo zvezdno 

karto, spoznali bodo številne  zanimivosti in podrobnosti v zvezi z astronomijo, se 

pripravili na tekmovanje iz astronomije in se preizkusili v znanju na šolskem tekmovanju. 

mailto:brigita.horvat1@guest.arnes.si
mailto:andreja.vergles@guest.arnes.si
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Cilji: 

 dijaki spoznajo zanimive vsebine iz področja astronomije in fizike 

 spoznajo astronomske  pojave in njihovo fizikalno razlago 

 spoznajo reševanje tipičnih nalog iz astrofizike 

 spoznajo zahtevnejše eksperimentalne metode 

 razvijajo veščine aktivnega sodelovanja pri problemskem pouku 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Način izvajanja: delo v razredu, delo z vrtljivo zvezdno karto, delo na terenu 

Trajanje (ur): do 10 

Kraj in čas izvedbe: šola; po pouku, od septembra do decembra 2017; 1-krat tedensko 

Potrebni pripomočki: vrtljiva zvezdna karta (izposoja v šoli) 

Velikost skupine: do 12 dijakov 

 

Nosilec programa: DEAN FLAJSINGER, dean.flajsinger@guest.arnes.si 

Sodelavci: učitelji fizike 

 

 

Naslov programa  

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

 

Vsebina:  Dijaki se bodo pripravili na reševanje nalog, ki vključujejo izbiro odgovorov in 

različne strategije reševanja (kot npr. tekmovanje iz  logike, kenguru), se preizkusili v 

znanju na šolskem tekmovanju. 

Cilji: dijaki se bodo seznanili z osnovami logike pri fiziki in z načinom reševanja izbirnih 

fizikalnih vprašanj na način (Kenguru) 

Pogoji za vpis: dijaki 1. letnika gimnazije 

Način izvajanja: reševanje različnih matematičnih in fizikalnih nalog, skupinsko delo 

Trajanje (ur): do 10; glede na opravljene  priprave na tekmovanje.  

Kraj in čas izvedbe: šola; po pouku, od septembra do sredine oktobra;  tekmovanje bo 

izvedeno v sredini oktobra 2017 

 

 

Velikost skupine: do 20 dijakov 

 

Nosilka programa:  JASNA UL MOŽE, jasnamoze@gmail.com 

Sodelavci: učitelji fizike 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dean.flajsinger@guest.arnes.si
mailto:jasnamoze@gmail.com
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Naslov programa 

ŠE MALO MATEMATIKE 

 

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

dodatna znanja (tudi s pomočjo žepnih računal in matematičnih programov). 

Cilji: 

 ure so namenjene spoznavanju dodatnih matematičnih znanj   

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

 ravni matematike 

 

Pogoji za vpis:  dijaki 3. letnika gimnazije 

Način izvajanja: delo v razredu (pri nekaterih nalogah bo vključena uporaba žepnih 

 računal in računalniških programov Geogebra in Graph) 

Trajanje (ur): 30 ur 

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

Velikost skupine: do 30 

 

Nosilka programa: KARMELA MILUTINOVIĆ, karmela.milutinovic@guest.arnes.si  

Sodelavki: Lidija Podpečan in Katja Novak 

 

KROŽKI 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 člane skupine do samozavestnega javnega nastopanja 

•  izražanja skozi dramsko igro 

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

skupini. 

Način izvajanja: branje, interpretiranje, pogovor, nastop 

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

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

Stroški:  / 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in režiserko predstave 

Velikost skupine: 20─25 

Nosilki programa: MARIJA LEŠER, marija.leser@siol.net, in LIDIJA PUKLAVEC PETEK         

Sodelavka: režiserka MINCA LORENCI 
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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 6 prijavljenih dijakih 

Način izvajanja: izdelava in programiranje LEGO robota, občasne delavnice z  izbranim 

strokovnjakom  

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

Kraj in čas izvedbe: računalniška učilnica, od oktobra do maja 

Stroški: strošek delavnice z izbranim strokovnjakom 

Potrebni pripomočki: LEGO roboti, računalniki, učilnica 2 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: MAJA ČELAN, maja.celan@guest.arnes.si 

 

Naslov programa  

FIZIKALNI KROŽEK 

 

Vsebina: Pod mentorstvom učiteljev šole, zunanjih sodelavcev, študentov in v sodelovanju 

s FNM Maribor bomo postavili verižni eksperiment, poslušali izbrana predavanja,  obiskali 

nekatere od ponujenih izobraževalnih dnevov naravoslovja (festival znanosti, Kulturni 

bazar, dnevi strojništva ...)  

Cilji:  

• dijaki bodo po lastnih predlogih izdelali sekvence verižnega eksperimenta za 

predstavitev na informativnih dnevih, 

• teoretično in praktično bodo spoznali možnosti eksperimentalnega dela na izbranih 

področjih fizike, 

• spodbujanje zanimanja za naravoslovje pri dijakih 

  

Pogoji za vpis:  dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje z veseljem do 

eksperimentiranja in fizike. Predznanje ni potrebno, resnost glede dogovorov pa 

pričakujemo. Program se bo izvajal pri vsaj 6 prijavljenih dijakih 

 

Način izvajanja: delavnice, kratka predavanja in eksperimentalno delo 

Trajanje (ur ) : 2 uri vsakih 14 dni oz. po dogovoru (včasih na daljavo) 

Kraj in čas izvedbe: šola, prostori oddelka za fiziko in tehniko FNM UM, od začetka   

                     oktobra do konca aprila 

Stroški:  stroški delavnic z zunanjimi sodelavci, stroški prevozov 

Potrebni pripomočki: po dogovoru 

Velikost skupine: do 10 dijakov 

Nosilka programa: Jasna Ul Može, jasnamoze@gmail.com   
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Zunanji sodelavci: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM, oddelka za fiziko in 

tehniko, študent strojništva. 

 

 

Naslov programa  

FOTOGRAFSKI KROŽEK 

 

Vsebina: Pod vodstvom profesionalnega mentorja bodo dijaki pridobili osnovno 

teoretično in praktično znanje o fotografiji od osnovnih pojmov do zaključenega izdelka 

in objave. Spremljali bodo vse dogajanje na šoli in poskrbeli za kvalitetno vizualno 

podobo šole. Dijaki bodo sodelovali na fotografskih natečajih in pripravili razstave svojih 

del v šoli ter drugih razstavnih prostorih. 

Cilji: 

• dijaki se bodo seznanili z osnovami fotografije 

• seznanili se bodo z različnimi tehnikami  fotografiranja in obdelave fotografij 

 spremljali bodo šolske prireditve in drugo dogajanje na šoli 

• pripravili bodo razstave najboljših (tematskih) fotografij v šoli in drugih ustanovah 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje, ki jih fotografija                      

zanima 

Način izvajanja: druženje na fotografskih dogodkih in delavnicah 

Trajanje (ur):  30 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in čas izvedbe: šola, tabori, prireditve, koncerti; od septembra do junija, po 

dogovoru 

Stroški:   / 

Potrebni pripomočki: fotografski aparat (ni pogoj za sodelovanje) 

Velikost skupine: do 12 

 

Nosilec programa: JANEZ KLENOVŠEK, ja.klenovsek@gmail.com 

 

 

Naslov programa  

OB FILMU IN O FILMU 

 

Vsebina:  Ogled treh (ali več) filmov in pogovor po filmu o perečih družbenih 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 

poročilo o gledanem filmu.  

 dijake in dijakinje vodeno uvajati v osnove  filmskega sveta 

Pogoji za vpis: dijaki 2. B-razreda (RU). 

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

poglobitev v vsebino filmov 

Trajanje (ur):  predvidoma 16 ur 
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Kraj in čas izvedbe: šola, (morda zunaj šole); september─april. 

Stroški: cena treh kinovstopnic 

Velikost skupine: pribl. 30 dijakov/dijakinj 

 

Nosilka programa: IRENA ŠKET FAKIN, irenasf@gmail.com 

 

 

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: 

 sodelujoči bodo spoznali osnove filmskega jezika 

 teoretično in praktično 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 montaže filmov, predznanje ni potrebno 

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

 šoli, ogledov filmov … 

Trajanje (ur): 2−3 ure na teden (včasih na daljavo) 

Kraj in čas izvedbe: šola in okolica šole, od začetka septembra do konca aprila 

Stroški: / 

Potrebni pripomočki: računalniki v računalniških učilnicah in šolska filmska oprema 

Velikost skupine: do 20 dijakov 

Nosilec programa: Film Factory (zunanji sodelavci) 

 

Sodelavci: MAJA ČELAN maja.celan@guest.arnes.si, 

ŽILBERT TIVADAR, zilbert.tivadar@guest.arnes.si 
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Naslov programa  

POP-ROCK DELAVNICE  

 

Vsebina:  

•  tečaji  PETJA, KITARE, BAS KITARE 

IN BOBNOV 

• igranje/ petje v POP-ROCK BENDU 

• NASTOPI v šoli in izven nje 

Cilji: 

• izpopolnjevanje tehnike igranja na instrumente in petja 

• veselje do skupnega igranja/petja in nastopanja 

Pogoji za vpis:  dijaki programov gimnazije in predšolske vzgoje 

Način izvajanja: tečaji bodo potekali individualno in v skupinah pod mentorstvom 

mladih, a izkušenih pop-rock glasbenikov; urnik bo oblikovan po dogovoru s sodelujoči  

Trajanje (ur):  35-70; dejansko opravljene ure 

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

Stroški: dijaki plačajo del stroškov tečaja, znesek bo določen glede na število                      

prijavljenih 

Velikost skupine: neomejena 

 

Nosilka programa: ALJA ŠULIĆ (koordinatorica), alja.sulic@guest.arnes.si 

 

 

Naslov programa 

PEVSKI ZBOR   

 

Vsebina: Dijaki bodo poustvarjali dela 

slovenske in svetovne zborovske literature 

različnih žanrov in zvrsti.  

Nastopali bodo na šolskih in izven šolskih 

glasbenih prireditvah ter gostovanjih. Usvojeni 

program bodo predstavili na zaključnem letnem koncertu. Pred revijami in večjimi nastopi 

bodo izvedene dvodnevne intenzivne vaje (pevski tabor). 

 

Cilji:  

 spoznavanje slovenske in tuje glasbene literature 

 spoznavanje glasbe različnih žanrov in zvrsti 

 učenje osnov vokalne tehnike 

 učenje muziciranja v skupini, javnega nastopanja, sodelovanja… 

 

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

skupini 

Način izvajanja: učenje 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. 
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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 čas 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: JOŽICA LOVRENČIČ LAH, jozica.lovrencic-lah@guest.arnes.si 

 

 

Naslov programa 

OBISK KONCERTA GLASBENE MLADINE  OD OPERE DO MUZIKALA  

 

Vsebina:  Dijaki bodo obiskali koncert z naslovom OD OPERE DO MUZIKALA v      

Cankarjevem domu Ljubljana. 

Cilji:  

dijaki:   

 obiščejo koncertno stavbo in skozi voden ogled Cankarjevega doma, spoznajo 

 njegovo vlogo v slovenskem prostoru 

 pozorno poslušajo koncert 

 spoznajo glasbeni bonton 

SPORED 

izbor iz znanih oper, operet in muzikalov, ki so jih ustvarili Wolfgang Amadeus Mozart, 

Anton Foerster, Jacques Offenbach, Johann Strauss ml., Benjamin Ipavec, Leonard 

Bernstein, Andrew L. Webber, Frederick Loewe … (spored in solisti bodo objavljeni 

naknadno) 

izvajalci: 

Orkester Slovenske filharmonije, dirigent Simon Dvoršak 

Povezovalka: Ana Maria Mitić 

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole 

Način izvajanja: obisk koncerta in voden ogled Cankarjevega doma. 

Trajanje (ur): predvidoma 8 ur 

Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, 20. 3. 2018, ob 11. 30 uri 

Stroški: cena vstopnice je 5 EUR, prevoza pa 12 EUR 

Velikost skupine: 28 dijakov + 2 spremljevalca 

 

Nosilka programa KATJA STOŠIĆ, katjastoi@gmail.com 
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Naslov programa 

KONCER T S  SIMFONIKI RTV SLOVENIJA 

 

Vsebina: Dijaki bodo obiskali koncert z naslovom FILMSKA GLASBA, v izvedbi 

Simfoničnega orkestra RTV Slovenije. 

 

Cilji:   

dijaki:  

 obiščejo koncertno stavbo in skozi voden ogled Cankarjevega doma spoznajo 

 njegovo vlogo v slovenskem prostoru 

 pozorno poslušajo koncert 

 spoznajo glasbeni bonton 

SPORED: 

 

Marjan Kozina: Na svoji zemlji, maestoso  

Bojan Adamič: Ples v dežju  

Urban Koder: Cvetje v jeseni 

Jože Privšek: Ko zorijo jagode  

Bojan Adamič: Pomladno hrepenenje (iz filma Vesna)  

Janez Gregorc: Zrakoplov  

Dečo Žgur: Sreča na vrvici 

Marjan Kozina: Mojčina pesem  

Marjan Kozina: Kekčeva pesem 

Marijan Vodopivec, prir. Patrik Greblo: Bratovščina sinjega galeba 

 

Pogoji za vpis: dijaki 1. letnikov  predšolske vzgoje 

Način izvajanja: obisk koncerta in voden ogled Cankarjevega doma. 

Trajanje (ur): predvidoma 8 ur 

Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, 13. 3. 2018, ob 13. uri 

Stroški: cena vstopnice je 5 EUR 

Potrebni pripomočki: / 

Velikost skupine: 90 dijakov/glede na vpis 

 

Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katjastoi@gmail.com 
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Naslov programa 

PROSTOVOLJSKO DELO 

 

Vsebina:  Dijakom posredujemo osnovne informacije o prostovoljstvu pri nas in 

poudarimo pomen prostovoljnega dela. Predstavimo jim različne oblike prostovoljnega 

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

primerno institucijo in način prostovoljnega dela, usmerimo naprej. V času izvajanja gre za 

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

mentorjem na šoli. 

Cilji: 

 dijaki razvijajo občutek odgovornosti 

 krepijo sposobnost empatije 

 učijo se sodelovanja in prilagajanja 

 razumejo in sprejemajo drugačnost 

 pridobivajo nova znanja/življenjske izkušnje 

 

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

prostega časa nameniti pomoči potrebnim osebam 

Način izvajanja: tedenski obiski pri posameznikih, ustanovah 

Trajanje (ur): dejansko opravljene ure 

Kraj in čas 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; od oktobra do junija 2018, predvidoma 1 ura na teden 

Velikost skupine: neomejena 

 

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

TEHNIKE SPROŠČANJA IN MEDITIRANJA 

 

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

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

vplivom avtosugestije   direktno vplivamo na vegetativni živčni sistem. Na ta način lahko 

povečamo svojo koncentracijo, premagamo pretirano tremo, se sprostimo … 

                    Progresivna mišična relaksacija (Jacobson, Wolpe in Lazarus) 

S to tehniko se lahko sistematično naučimo sproščati posamezne mišične skupine. Z redno 

vadbo dosežemo aktivno kontrolo nivoja prečno progastega mišičevja ter tako pridemo 

do telesne in psihične sprostitve. 

                   ZEN MEDITACIJA  

Je oblika meditiranja, kjer se osredotočamo na sedanji trenutek bivanja, na občutje sebe 

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

zaznav   (občutij, misli, čustev, vizij, spominov …).  

Meditacija krepi jasnost uma in čistost zavedanja, prečiščuje in obnavlja psihofizično 

energijo, povečuje moč koncentracije, prinaša mir in vedrino. 

 

Cilji:   

 Dijaki spoznajo različne tehnike sproščanja, ki vodijo do doživetja zadovoljstva, 

umiritve pa tudi izboljšane koncentracije. 

 Naučijo se izvajati tri različne tehnike ter znajo na podlagi izkušenj v procesu vadbe 

zase izbrati najprimernejši način sproščanja in ga aktivno vključiti v svoje življenje. 

 

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

Način izvajanja: predavanja, meditativne vaje  

Trajanje (ur): 30 

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

Stroški: / 

Potrebni pripomočki: podloge za ležanje 

Velikost skupine: do 30 dijakov  

Nosilca programa: VILI RAVNJAK in SUZANA VADNU 

 

Prijave SUZANA VADNU, vadnu.suzana@gmail.com 
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Naslov programa  

TELO + UM + ZAVEST = SREČA  

 

Vsebina: Vodeni pogovori o stanju človeka v sodobni 

družbi, kako živeti, da bomo dosegli želeno, kako 

doseči optimalno stanje telesa, duha in  zavesti, kako 

biti sočuten, pozoren, spoštljiv, osrečiti sebe in druge, 

biti osredotočen, odgovoren ter pogumen.  

Cilji: 

 Dijaki/dijakinje so sposobni kritično 

razmišljati o položaju posameznika v  sodobni 

družbi, o njegovi razpetosti, strahovih, dvomih in 

možnostih za boljši  svet ter obetavnejši jutri. 

 Dijaki/dijakinje predstavijo določen 

problem, navajajo rešitve in vodijo razgovor v 

skupini.  

 Dijaki/dijakinje vodijo pogovor z zunanjim gostom, zastavljajo konkretna  

 vprašanja in aktivno sodelujejo v razpravi/pogovoru. 

 

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje. 

Način izvajanja: delavnice, predavanja, pogovori in razprave (zunanji gosti). 

Trajanje (ur): mesečna srečanja, skupaj do 15 ur  oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in čas izvedbe: prostori šole; od  oktobra do aprila 

Velikost skupine: do 20 dijakov 

 

Nosilki programa: MIHAELA KOROŠAK, mihaela.korosak@guest.arnes.si in  

                                    MARIJA FRANGEŽ, marija.frangez@guest.arnes.si 

 

 

 

Naslov programa  

MAJSKE DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 

 

Vsebina: Dijaki skupaj z mentorji pripravijo in vodijo 

delavnice za predšolske otroke. Teh se udeležijo 

povabljene skupine otrok iz vrtca Ivana Glinška 

Maribor. 

Cilji 

 dijaki razvijajo občutek odgovornosti 

 učijo se sodelovanja in prilagajanja 

 razumejo in sprejemajo drugačnost 

 pridobivajo znanja in življenjske izkušnje 
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 znanje z obvezne prakse uporabijo pri neposrednem delu z otroki 

  

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

uporabiti pri delu s predšolskimi otrok; šteje vrstni red prijav 

Način izvajanja: priprava in izvedba delavnic ob sodelovanju s profesorji 

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

Kraj in čas izvedbe: šola – na prostem; v mesecu maju 2018 

Velikost skupine: do 4 dijaki na delavnico oz po potrebi 

 

Nosilka programa: BARBARA GRADIŠNIK, barbarazajsek@hotmail.com 

Sodelavci: vodje posameznih delavnic 

 

 

Naslov programa 

ZAIGRAJ NA ORFFOVE MALE INSTRUMENTE 

 

Vsebina:  Program vsebuje slovenske ljudske skladbe za Orffove instrumente, skladbe            

za srečanje Orffovih skupin Slovenije (znane bodo v mesecu oktobru) in                       

priredbe znanih slovenskih in tujih popevk. 

Cilji:   

dijaki 

 se seznanijo z instrumenti Orffovega instrumentarija, 

 naučijo se tehnike igranja na Orffove instrumente, 

 zaigrajo skladbe  

 

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

Način izvajanja: krožek; 2 šolski uri tedensko 

Trajanje (ur): predvidoma 70 ur 

Kraj in čas izvedbe: šola; od septembra do aprila 

Velikost skupine: do 15 dijakov/dijakinj 

 

Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katjastoi@gmail.com 

 

 

 

Naslov programa 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

 

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

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

dogajanja v družbi, v kateri živijo. 

 

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

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

mailto:barbarazajsek@hotmail.com
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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 privlačno, mladi z njim pridobijo dobre navade, 

vrednote, vednost in znanje. 

Raziskovalno nalogo bodo predstavili na zaključnem srečanju. 

Cilji: 

 spodbujanje dijaka k raziskovanju 

 razvijanje kritičnosti, vztrajnosti, samostojnosti in strokovnosti pri delu 

 spoznati in uporabljati različne raziskovalne metode 

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

Način 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 čas izvedbe: III. gimnazija Maribor v sodelovanju z institucijami in strokovnjaki v 

procesu priprave nalog; od novembra do marca 2018, po dogovoru z mentorjem 

Velikost skupine: do 8 

 

Nosilka programa: MOJCA FAJT, mojca.fajt@gmail.com in Zveza prijateljev mladine 

Maribor 

 

Naslov programa 

AKTIVNE ŠPORTNE VSEBINE V VODICAH  

 

Vsebina:  Dijaki se bodo udeležili športnega vikenda v 

Vodicah pri Šibeniku, kjer jim bomo prikazali različne 

športne vsebine. Seznanili se bodo z jadranjem, z 

vožnjo s kolesi in z vožnjo s kanuji na otok Prvić. 

Možen bo ogled Nacionalnega parka Slapovi Krke ali Nacionalnega parka Plitvice. Prevoz 

bo organiziran.  

 

Cilji:   

 športni užitki v naravi 

 pridobitev novih znanj s področja manj dostopnih športnih vsebin 

  

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so željni novih dogodivščin 

Način izvajanja: udeležba na različnih športnih aktivnostih 

Trajanje (ur): 16 ur 

Kraj in čas izvedbe: Vodice pri Šibeniku; od septembra do konca oktobra in od maja do 

konca junija 

Stroški:  približno 149 EUR 

Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: do 50 dijakov 

 

Nosilka programa: NADA POCRNJIČ,  nada.pocrnjic@gmail.com 

mailto:mojca.fajt@gmail.com
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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  

Način izvajanja: udeležba na športnih rekreativnih prireditvah (različni športi)  

Trajanje (ur): 25 oz. dejansko opravljene ure 

Kraj in čas izvedbe: med šolskim letom 2017/2018 

Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: 12 

 

Nosilec programa: MARKO JANŽIČ, mjanzic@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mjanzic@gmail.com
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EKSKURZIJE 

 

          
 

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

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA   DUNAJ – NARAVOSLOVNI MUZEJ 

 

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

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

Številne eksotične živali, ki danes krasijo živalski vrt, so darila državnikov in diplomatov z 

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

Zemlje in spoznavali neverjetna čudesa narave. Po ogledu sledi srečanje z znamenitim 

Ringom (Opera, Umetnostni in Naravoslovni muzej, Mestna hiša, Univerza, Borza ...).  

 Na vodenem ogledu mesta bodo spoznavali zgodovino  Habsburžanov. Kratek             

postanek je predviden še pri neobičajni arhitekturni stvaritvi Hundertwasserhaus.  

Cilji: 

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

 seznanili se bodo z zgodovino Habsburžanov 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. 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom  

Trajanje (ur): 12 (1 dan) 

Kraj in čas izvedbe: Dunaj, v juniju 2018 

Stroški: okoli 40 EUR /najmanj 45 dijakov 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in turistično agencijo, nujno pa ustrezna 

obleka, obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 45 dijakov (1 avtobus) 

 

Nosilka programa: ANA HARTMAN, anica.hartman@triera.net 

Izvedba: zbrana turistična agencija 

 

 

 

 

mailto:anica.hartman@triera.net
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Naslov programa KOMARNIK 

Terenske vaje dijakov III., II. In Prve gimnazije na jezeru Komarnik 

 

Vsebina: Strokovna ekskurzija z vodenim ogledom jezera, terenskim delom, evalvacijo 

rezultatov in s prijetnim druženjem. 

Na ekskurziji sodelujejo ornitologi, limnologi, biologi, ribiči, gozdarji, lovci. 

Po ekskurziji sledi okrogla miza na temo Ogroženost vodnih ekosistemov, pri kateri 

sodelujejo priznani strokovnjaki kot zunanji sodelavci. 

Sponzor programa je Rotary klub Maribor Grad v povezavi z Interact in Rotaract klubom 

Maribor in občino Lenart. 

 

Cilji:  

Dijaki spoznajo: 

 akumulacijsko jezero 

 veliko pestrost evtrofnega jezera 

 značilno floro in favno ekosistema 

 številne ogrožene rastlinske in živalske vrste  

 pomen jezera v krajini 

 

Pogoji za vpis: ekskurzija je namenjena vsem dijakom šole 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom in terensko delo 

Trajanje (ur): 12 

Kraj in čas izvedbe: Lenart z jezerom Komarnik; sobota v maju ali juniju 2018 

Stroški: naknadno 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, obvezno pa ustrezna obleka, obutev in 

veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: 45 dijakov 

 

Nosilki programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat1@guest.arnes.si       

                            SIMONA PEČNIK POSEL, simona.pecnik@guest.arnes. 

 

 

 

 

 

 

mailto:brigita.horvat1@guest.arnes.si
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slike:https://www.google.si/slike 

 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA  PREDBOŽIČNA LJUBLJANA 

 

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

zimski preobleki. Povzpeli se bomo na grad in uživali v razgledu na številne lučke 

pod nami … 

Za konec se bomo ustavili še ob znanih božičnih stojnicah in si privoščili oddih v 

kateri od kavarn. 

Cilji: 

 

 spoznavanje ožjega 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 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom  

Trajanje (ur): 12 

Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, predvidoma začetek decembra 2017 

Stroški: naknadno 

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

veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: najmanj 40 dijakov (1 avtobus), največ 2 avtobusa; glede na prijave 

lahko potujemo tudi z vlakom 

 

Nosilka programa: ADA TRANČAR, ada.trancar@guest.arnes.si 

Izvedba: izbrana turistična agencija (za avtobus) 

        

 

mailto:ada.trancar@guest.arnes.s
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fotografije iz kataloga Galileo 3000 

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA V BARCELONO 

Vsebina: 4-dnevna ekskurzija. Letalski prevoz.  

Ogled znamenitosti Barcelone, večerne predstave "plesočih in pojočih" fontan (Font 

Magica de Montjuic) in zabaviščnega parka Portaventura. Športna Barcelona in Gaudijeva 

Barcelona. 

Cilji : 

• dijak se sreča s kulturo, zgodovino in znamenitostmi katalonske prestolnice 

• razširitev znanja o življenju v Španiji in vsakdanjem utripu tega živahnega mesta 

• uporaba tujega jezika 

• dijaki bodo spoznali življenje in vrhunska dela velikega španskega arhitekta Antonia 

 Gaudija 

• povezava geografskih značilnosti pokrajine, zgodovine tistega časa s srednješolsko 

 snovjo pri predmetih geografija in zgodovina 

 

Pogoji za vpis: program je namenjen vsem dijakom 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur):  40 ur 

Kraj in čas izvedbe: Barcelona, junij 2018 

Stroški: okvirna cena 450 evrov pri 35 dijakih. Točna cena in program bosta objavljena 

naknadno, predvidoma konec meseca septembra. Možnost plačila na obroke (od oktobra 

do junija). 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in turistično agencijo, nujno pa ustrezna 

obleka, obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: pribl. 35 dijakov/dijakinj 

 

Nosilka programa:  SUZANA VADNU, vadnu.suzana@gmail.com 

Izvedba: izbrana turistična agencija 
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     fotografije iz kataloga Galileo 3000 
 

 

Naslov programa 

EKSKURZIJA V ISTRALANDIO IN ISTRO 

 

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

Istralandio. Druga dva dni bodo izvajali različne vodene športne aktivnosti na morju. 

Cilji: 

• kopanje v Aquaparku Istralandiji  

• udeležba na športnih aktivnostih in  v animacijskem programu  

• pridobitev novih znanj iz manj dostopnih športnih vsebin 

 

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so željni novih dogodivščin 

Način izvajanja: udeležba na različnih športnih aktivnostih 

Trajanje (ur):  3 dni 

Kraj in čas izvedbe: Istra, konec junija 2018 

Stroški: približno 160 EUR 

Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema 

Velikost skupine: do  50 dijakov/dijakinj 

 

Nosilec programa: MARKO JANŽIČ, mjanzic@gmail.com  

Izvedba: izbrana turistična agencija 
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fotografije iz kataloga Galileo 3000  

 

Naslov programa  

EKSKURZIJA    AMSTERDAM 

 

Vsebina: Štiridnevna ekskurzija na Nizozemsko, na kateri bomo poleg ogledov 

znamenitosti v Amsterdamu, Antwerpnu in Bruslju tudi kolesarili. Po poti bomo 

spoznavali bogato zgodovinsko in kulturno podobo tega dela Evrope.  

Cilji: 

 dijaki bodo s kolesi prevozili del Amsterdama 

 dijaki bodo spoznali zgodovino ter kulturne znamenitosti mest 

 razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku 
 
Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake vseh letnikov obeh programov 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom  

Trajanje (ur): 4 dni 

Kraj in čas izvedbe: junij 2018 

Stroški: okoli 350 EUR /40 prijavljenih, plačilo po položnicah 

Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, obvezni pa so ustrezna obleka za 

kolesarjenje, obutev in veljavni osebni dokument 

Velikost skupine: 40 dijakov 

 

Nosilec programa: Marko Janžič, mjanzic@gmail.com  

Izvedba: izbrana turistična agencija 
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Naslov programa  

EKSKURZIJA  RUDNIK SOLI HALLEIN IN SALZBURG 

 

Vsebina: Z vlakci se bomo popeljali 200 m v globino rudnika, z 

vožnjo na  splavu po jezeru pa bomo doživeli posebnosti 

podzemnega sveta. V Salzburgu si bomo ogledali Mozartovo 

hišo, se povzpeli na trdnjavo Hohensalzburg, od koder je lep 

panoramski razgled po mestu.  

Cilji: 

• ogled rudnika kamene soli, ogled znamenitosti Salzburga 

Pogoji za vpis: dijaki šole 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur):  12 ur (1 dan) 

Kraj in čas izvedbe: sobota, konec novembra ali  v začetku    

decembra 2017 

Stroški: približno 50 EUR na dijaka pri 40 prijavljenih 

Potrebni pripomočki: primerna obutev in oprema, veljavni 

osebni dokument 

Velikost skupine: 40 dijakov 

Nosilka programa: SIMONA MIHALJČIČ,   

 simona.mihaljcic@prva-gimnazija.org 

Izvedba: izbrana turistična agencija 
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Naslov programa  

EKSKURZIJA V LONDON Z OGLEDOM MUZIKALA 

 

    

fotografije iz kataloga Galileo 3000 

 

Vsebina: Dijaki si bodo na 4-dnevnem intenzivnem spoznavanju 

kulturnih in zgodovinskih znamenitosti velemesta ob Temzi peš, 

z ladjico ali s panoramskega očesa London Eye ogledali 

Westminstrsko opatijo, Parlament, Big Ben, Royal Albert Hall, 

Katedralo svetega Pavla, Buckinghamsko palačo, Britanski muzej, 

Tower of London, Tower Bridge, ničelni poldnevnik na 

Greenwichu, Leicester Square, China Town, Piccadilly Circus … 

V enem izmed gledališč na West Endu si bodo ogledali muzikal. 

Cilji:   

• dijaki bodo spoznali najpomembnejše kulturne in 

 zgodovinske znamenitosti glavnega mesta Združenega 

 kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

• v enem izmed gledališč West Enda si bodo ogledali 

 muzikal 

• aktivno bodo uporabljali angleški jezik 

 

Pogoji za vpis: program je namenjen dijakom 2. in 3. letnikov 

programov gimnazija in predšolska vzgoja 

 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur):  4 dni 

Kraj in čas izvedbe: London, 17.−20. junij 2018 

Stroški: okoli 400 eur. 

Potrebni pripomočki: ustrezna obutev in obleka ter veljavni 

osebni dokument, ostalo po dogovoru s profesorji in turistično 

agencijo 

Velikost skupine: največ 40 dijakov in dijakinj 

 

Nosilka programa: JOŽICA LOVRENČIČ LAH, 

jozica.lovrencic-lah@guest.arnes.si 

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

Naslov programa  

ZGODOVINSKA EKSKURZIJA  KRAKOV  IN  AUSCHWITZ 
 

Vsebina: Izvedba ekskurzije je pod okriljem Zveze združenj borcev za vrednote NOB 

Slovenije. 

Prvi dan ekskurzije bodo si dijaki ogledali znamenitosti Krakova. Krakov je eno največjih 

mest na Poljskem in je bilo do leta 1596 glavno mesto.  

Drugi dan sledi strokovno vodstvo z ogledom nacističnega koncentracijskega matičnega 

taborišča Auschwitz I. in nato še sektorja Auschwitz II. Birkenau.  

(Koncentracijsko taborišče Auschwitz je bilo eno najbolj zloglasnih nemških koncentracijskih 

taborišč med drugo svetovno vojno. Sestavljeno je bilo iz treh glavnih taborišč in 45–50 manjših. 

Ležalo je 60 km od Krakova. V začetku leta 1940 so nacisti tukaj zgradili nekaj koncentracijskih 

taborišč in taborišče za iztrebljanje. Taborišča so bila glavni element v pripravah na holokavst, ki je 

terjal 1,1–1,6 milijonov žrtev, od katerih je bilo največ Judov in političnih zapornikov. Taborišča so 

bila locirana na tem predelu zaradi visokega odstotka Judov med poljskimi prebivalci. 27. januarja 

1945 ga je Osvobodila Rdeča armada.) 

Cilji:   

• dijaki bodo spoznali namen ustanovitve nacističnega koncentracijskega taborišča 

• dijaki si bodo ogledali taborišče in se seznanili z delovanjem oz. organizacijo 

 taborišča 

• dijaki se bodo seznanili z življenjskimi razmerami taboriščnikov 

• dijaki bodo spoznali zgodovinski razvoj in pomen Krakova nekoč in danes 

• razvijali bodo samoiniciativnost in sporazumevanje v tujem jeziku 

 

Pogoji za vpis: program je primarno namenjen desetim dijakom 4. letnika, ki imajo                      

zgodovino kot izbirni predmet na maturi 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom 

Trajanje (ur): 2 dni 

Kraj in čas izvedbe: Auschwitz, Krakov; zadnji teden v oktobru, predvidoma 26. in 27. 10. 

2017 

Stroški:  odvisno od zbranih donacij 

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

veljavni osebni dokument 
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Velikost skupine: 10 dijakov III. gimnazije Maribor, skupaj pa 40 dijakov iz štirih                                

srednjih šol s spremljevalci 

 

Nosilca programa: Vladko Horvat, vladko.horvat@gmail.com 

                                    Tine Strmšek, tine.strmsek@gmail.com 

 

    

Naslov programa  

V NEMČIJO PRIMOŽA TRUBARJA 

 

Vsebina: Tridnevna ekskurzija po Nemčiji, na kateri bomo odkrivali delo in življenje 

Primoža Trubarja; mož, ki je Slovence učil slovensko. Obiskali bomo kraje, kjer je 

pred 500 leti deloval in ustvarjal kot pesnik, prevajalec, teolog in duhovnik. 

 

Cilji: 

 dijaki bodo spoznali zgodovino ter kulturne znamenitosti mest, kjer je služboval 

 Trubar 

 seznanili se bodo z življenjem in delom Primoža Trubarja 

 razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku 
 
Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake vseh letnikov obeh programov 

Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom  

Trajanje (ur): tri dni 

Kraj in čas izvedbe: junij 2018 

Stroški: okoli 250 EUR /45 prijavljenih, plačilo po položnicah 

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

veljavni osebni dokument 

Velikost skupine:  do 45 dijakov 

 

Nosilki  programa: Simona Munda,   

                              Mateja Šebart, mateja.sebart@gmail.com 

Izvedba: izbrana turistična agencija 

mailto:vladko.horvat@gmail.com
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TEČAJI 

Naslov programa  

PLESNI TEČAJ ZA MATURANTE 

 

Vsebina : Dijaki se bodo naučili in izvedli plesni program na maturantskem plesu: 

standardni plesi, latinskoameriški plesi, četvorka. 

Cilji: 

 učenje  plesne koreografije za maturantski ples  

 učenje in izpopolnjevanje plesnih tehnik 

 

Pogoji za vpis: program je namenjen maturantom obeh programov 

Način izvajanja: plesni tečaj 

Trajanje (ur): 15 

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

do marca 

Stroški: cenik izbrane plesne šole  

Potrebni pripomočki: / 

Velikost skupine: ni omejena 

Nosilec programa: plesna šola, ki bo pripravila maturantski ples 

 

Naslov programa  

TEČAJ PRVE POMOČI 

 

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

 

Cilji:       pripraviti dijake na izpit iz prve pomoči  

 

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

Način izvajanja: teoretični del s predavanjem, praktični del in izpit 

Trajanje (ur): 12 

Kraj in čas 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 

možnost izposoje učnega gradiva (cena: cca. 3 EUR) 

Potrebni pripomočki: učno gradivo, zapiski 

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

različnih terminih; pri individualnem opravljanju izpita je  potrebno za vpis ur predložiti 

dokazilo 

Nosilec programa: izvaja OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MARIBOR, 

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

 

http://www.rkmb-drustvo.si/
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PO RAZREDIH ZBERITE PRIJAVE IN JIH ODDAJTE  BARBARI GREGL KOROŠEC, 

korosec.barbara@gmail.com 

 

Naslov programa 

TEČAJ CPP 

 

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

 

Cilji: pripraviti dijake na izpit iz cestnoprometnih prepisov 

   

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

Način izvajanja: teoretični del s predavanjem in izpit 

Trajanje (ur): 12 

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

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

opravljen tečaj v izbrani avtošoli 

Stroški: po ceniku izvajalca 

Potrebni pripomočki: učno gradivo, zapiski 

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

različnih terminih 

Nosilec programa: AVTO ŠOLA 

 

PRIJAVE ZBERITE PO RAZREDIH IN JIH ODDAJTE BARBARI GREGL KOROŠEC, 

korosec.barbara@gmail.com 

 

 

mailto:korosec.barbara@gmail.com
mailto:korosec.barbara@gmail.com

