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Pred vami je letošnji katalog delavnic projektnega tedna, ki bo od torka 26. do petka, 29. 5. 2015. 

Delavnice, namenjene dijakom prvega letnika, so v katalogu označene z oranžno  barvo. 

Delavnice, namenjene dijakom drugega letnika, so označene s svetlo modro barvo. 

Z zeleno barvo so označene delavnice za dijake 1. in 2. letnika ali za dijake 2. in 3. letnika.  

Delavnice za dijake tretjega latnika so označene z rdečo barvo.  

Zelene delavnice so namenjene dijakom od 1. do 3. letnika. 

Večina delavnic poteka 2 dni (6 ur na dan – od 8.00 do 14.00). Nekatere delavnice pa so 4 dnevne.  

Vsak dijak se prijavi na dve dvodnevni delavnici. Prvo delavnico obiščete v torek in sredo, drugo izbrano pa v četrtek in petek. V primeru, da 

izberete štiridnevno delavnico je to edina delavnica, kjer sodelujete. 

V ponedeljek, 1. 6. 2015,  bodo predstavitve dela v delavnicah v Tušu.  

Prijave na delavnice bodo potekale preko spleta. Na šolski spletni strani  bo 7. 4. od 17.00 ure naprej odprta spletna aplikacija , kjer boste 

označili izbrani delavnici. V računalniški program se registrirali s svojim elektronskim naslovom in geslom.  Prijavljate se vsi letniki hkrati. 

Program za prijavo se bo zaprl 11. 4. 2015 ob 24,00 uri.  

Po pobranih prijavah bodo profesorji in zunanji sodelavci sklicali predsestanke, kjer boste dobili dodatne informacije o dela vnicah. 
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 SEZNAM DELAVNIC PO LETNIKIH 

 

LETNIK  NASLOV DELAVNICE IZVAJALEC ŠT. 
DIJAKOV 

1.+2. 
izvedba 

POSEBNOSTI 

1.  
 

1. USTVARJAMO IN POMAGAMO Verena Potočnik, Elsa Louis,  25 4-dnevna delavnica 

2. ˝PROSTA VOLJA˝ JE NAJBOLJA Nuška Rustja, Mojca Turk 15 + 15  

3. FRESKE Barbara Maznik, Jasmina Žagar 15 4-dnevna delavnica 

4. ŠUTMI, ŠUTJU, ŠUTNIGA Vanja Popov 8 + 8  

5. LEGO ROBOTI Barbara Strnad 15 4- dnevna delavnica 

6. FRANCOŠČINA ZA ZAČETNIKE Saška Horvat, Renata Nose 30 + 30  

7. POVEJMO PO HRVAŠKO Natalija Petakovič, Kristina Zakrajšek 0 + 30 Samo druga izvedba 

8. UJEMI SONCE Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 15 + 0 Samo prva izvedba 

9. PRAKTIČNA FOTOGRAFIJA Miha Hadl 12 + 0 Samo prva izvedba 

10. FOTOGRAFSKI PROJEKTI Miha Hadl 0 + 12 Samo druga izvedba 

11. PROSTORSKO RISANJE Andrej Mohorčič, Lojzka Hržica 16 + 0 Samo prva izvedba 

12. ŽIVETI 'NAD ČRTO'  Jana Hosta 15 + 15   

13. LIPICANCI IN JAHANJE Andrej Hosta, Tomaž Hosta 5 + 5  

1. + 2. 1. GRAFIČNI VTISI Nataša Mirtič 10 + 10  

2. 
 

1. VITEZ IN DAMA Nevenka Malnarič Brulc 15 + 15  

2. SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH Zlatka Butkovec Gačnik 16 + 16  

3. ROMEO AND JULIET Gillian Roebuck 15 + 0 Samo prva izvedba 

4. MACBETH Gillian Roebuck 0 + 15 Samo druga izvedba 

5. MEN SE ROLA Sandi Kostić 10 + 10  
6. PETEROBOJ Jernej Golobič 15 + 15  

7. SPREJEMAMO DRUGAČNOST Suzana Krvavica, Nina Arnuš 25 + 25  
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8. SPOZNAJMO SLOVENSKO OBALO Janja Pust, Marija Kočar, Katarina Sluga 22 + 22  

9. SKRIVNOSTI IRSKE Noel Fitzpatrick, Mirjam Skube 20 + 20  

2. + 3. 1. ŠPORT IN SOCIALNE VEŠČINE Primož Plazar, Marko Arnuš, Breda Vovko 25 + 0 4-dnevna delavnica 

2. SEMINAR SAMOOBRAMBE Mojca Rangus 30 + 30  

3. PADALSKI TEČAJ - nadaljevalni Špela Debeljak  0 + 10 Samo druga izvedba 

4. HIP HOP ZA ZAČETNIKE Maja Hren in dijakinje 3.e 20 + 20  

5. MOJA HIŠA Sabina Rozenberger 20 + 0 Samo prva izvedba 

6. VSTANI IN NASMEJ! Marko Kastelic 10 + 10  

7. KLASSE ALI PRIMA? Nataša Sekula Zupančič, Vasja Jakše 20 + 20  

3. 1.  MIGRANTI Suzana Malnar, Eva Starič 30 + 30  

2. MEDICINA Tatjana Durmič 16 + 16  

3. »PIVCE ZA ŽIVCE« Branka Klemenčič, Jernej Ban, Anita Nose 30  4-dnevna delavnica 

4. URBANA GVERILA Natalija Zanoški, Viktorija Tekstor  12 + 0 Samo prva izvedba 

5. KOMISAR REX Barbara Bajc Šerovič 10 + 10  

6. MENE JE STRAH   Tea Ribič, Tina Furlan Turk 20 + 20  

7. BRAZILIJA Polona Kukec 20 4-dnevna delavnica 

8. AFRIKAANS - AFRIKANŠČINA Robert Šupe 20 + 20  

9. NOVO MESTO – MOJE MESTO Zoran Poredoš 15 + 15  

10. RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IN IDRIJA Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 0 + 30 Samo druga izvedba 

11. SPOZNAVANJE POKLICEV Petra Škof, Anica Kastelec   

1. + 2. 
+ 3. 

1. PODJETNIŠKA DELAVNICA Janez Gorenc 25 4-dnevna delavnica 

2. PROJEKTIL Uroš Lubej 15 4-dnevna delavnica 

3. ČASOPIS ZA BOLJŠI JUTRI Jakob Saje 20 4-dnevna delavnica 

4. GORJANCI 2015 Saša Lavrič, Marinka Kovač 25 4-dnevna delavnica 

5. PADALSKI TEČAJ - začetni Špela Debeljak 20 4-dneva delavnica 

6. HOKEJ NA ROLERJIH Ivan Maričič 16 4-dnevna delavnica 

7. OSNOVE VIDEO MONTAŽE Matej Kure 9 + 0 Samo prva izvedba 

8. NIZOZEMŠČINA ZA ZAČETNIKE Arlette Cundrič-van Driel 30 + 30  
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Delavnica za dijake 1. letnika 

USTVARJAMO IN POMAGAMO 

naslov delavnice 

Predmetno področje:  Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Verena Potočnik, Elsa Louis 

Cilji delavnice: 

 Razvijanje ročnih spretnosti (ročno in strojno šivanje, pletenje,  po želji tudi izdelovanje nakita / 
gumbov iz polimerne mase (Fimo, Cernit) …), 

 učenje osnov strojnega šivanja: kako naredimo poletni kos oblačila (krila ali majice), kako prerišemo 
kroj, kako se izmerimo, 

 razvijanje solidarnosti (blazinice tolažbe za policijo), 
 razvijanje kreativnosti, 
 razvijanje samoiniciativnosti, vztrajnosti in natančnosti, 
 zmanjševanje potrebe po nakupovanju. 

Prostor izvajanja: učilnica 125 

Posebnosti: 

Potrebščine: 

- 2 kosa blaga (pisano in enobarvno v ujemajočih se barvah, dolžina cca 30 – 40 cm) za blazinice tolažbe 
- kos blaga za poletno oblačilo (dolžina izdelka pri ravnem kroju; za končno izdelavo oblačila je dobro 

imeti doma šivalni stroj; stroji na delavnici bodo uporabljeni samo za vajo)  
BLAGO NAJ BO V NAPREJ OPRANO! 

- šivalni pribor (sukanec, šivanka, škarje, šiviljski meter, bucike) 
- 1 – 2 lista havana papirja 
- 1 – 2 klopka preje  
- 1 – 2 zavitka polimerne mase (po želji) 

V delavnici bodo udeleženci spoznali, da se z malo ustvarjalnosti in manjšim denarnim vložkom da narediti unikatna 
oblačila in modne dodatke. Predvsem naj bi se v dijakih prebudila želja po lastnem ustvarjanju in iskanju unikatnih 
rešitev izven serijske proizvodnje velikih firm in vsakodnevnih pritiskov reklamiranja.  
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Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

- Udeleženci dobijo osnovna navodila za šivanje (kako se izmeriti, kako 
prerisati kroj, ga prerisati na blago, blago urezati, osnovno šivanje na 
stroj), 

- udeleženci nato naučeno poskusijo v praksi in urežejo oblačilo ter krpice 
za blazinice tolažbe, 

- šivajo blazinice in svoje oblačilo*, 
- evalvirajo delo v delavnici. 

 
*Delo bo potekalo v manjših skupinah. 

Izvajalec/-ci: 
Elsa Louis, Verena Potočnik 
 

Prostor:  
125 

Pripomočki: 
Dijaki: beležka za zapiske, blago, havana papir, 
ravnilo, svinčnik, šivalni pribor, … 
Mentorice: šivalni stroj, Burde, krojaška kreda,  
šivalni pribor, likalnik 

2. 
dan 

 
 

- Nadaljujejo s šivanjem blazinic in oblačila*, 
- naučijo se osnov pletenja*, 
- evalvirajo delo v delavnici. 

 
*Delo bo potekalo v manjših skupinah. 

Izvajalec/-ci: 
Elsa Louis, Verena Potočnik 
 

Prostor:  
125 

Pripomočki: 
Dijaki: pletilke, preja, ostalo kot prvi dan 
Mentorice:  pletilke, preja,  ostalo kot prvi dan 

 
3. 

 dan 

- Naučijo se osnov oblikovanja polimerne mase (po želji), 
- nadaljujejo s šivanjem blazinic in oblačila*, 
- nadaljujejo s pletenjem*, 
- evalvirajo delo v delavnici. 

 

Izvajalec/-ci: 
Elsa Louis, Verena Potočnik 
 

Prostor:  
125 
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*Delo bo potekalo v manjših skupinah. 

Pripomočki: 
Dijaki: polimerna masa, steklenica, keramična 
ploščica (za podlago), nožek, pletilke, ostalo kot 
prvi in drugi dan 
Mentorice:   polimerna masa in pripomočki za 
obdelavo mase,  ostalo kot prvi in drugi dan 

4. 
 dan 

- Dokončajo izdelke, 
- evalvirajo delo v delavnici, 

- pripravijo predstavitev. 

Izvajalec/-ci: 
Elsa Louis, Verena Potočnik 
 

Prostor:  
125 

Pripomočki: 
Dijaki: glej ostale dni 
Mentorice:  glej ostale dni 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

- Dopolnitev ali nadgraditev programa delavnice s predlogi in željami, 
- aktivno delo v delavnici, 
- pisanje poročila, 
- fotodokumentacija, 
- priprava predstavitve v TUŠ-u. 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 



Katalog delavnic projektnega tedna 

 

8 

 

Delavnica za dijake 1. letnika 

˝PROSTA VOLJA˝ JE NAJBOLJA 
naslov delavnice 

Predmetno področje: Družboslovni predmeti Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Mojca Turk (zunanja izvajalka z DRPD NM), Nuša Rustja (prostovoljka)  

Cilji delavnice: 

- Spoznavanje pomena prostovoljnega dela, 
- širjenje vrednot prostovoljnega dela, 
- prepoznavanje potreb v lokalnem okolju, 
- spoznavanje različnih kultur, 
- učenje  timskega dela in dela s skupino, 
- osebnostni razvoj posameznika, 
- razvijanje socialnih veščin, 
- razvijanje empatije, 
- razvijanje strpnosti do drugačnih in drugačnosti, 
- razvijanje kreativnosti, 
- razvijanje samoiniciativnosti in vztrajnosti, 
- razvijanje sposobnosti predajanja znanja in izkušenj. 

Prostor izvajanja: Učilnica 116, prostori DRPD  

Posebnosti: 

Udeleženci delavnice bodo spoznali pomen prostovoljnega dela ter različne prostovoljske organizacije v lokalnem 
okolju. Hkrati bodo imeli možnost, da na kreativen način soustvarjajo program za delo na terenu (delo z romskimi 
otroki, otroki migranti in otroki, ki potrebujejo pomoč pri učenju). Namen delavnice je spodbuditi dijake, da se 
zavedajo pomena prostovoljnega dela, ki jim pomaga pri razvijanju njihove tankočutnosti do drugih in okolja, v 
katerem živijo ter s tem učenje o samem sebi in o načinih predajanja lastnega znanja in izkušenj drugim. Delavnica 
bo delno potekala tudi v popoldanskem času, a se v skrajnem primeru da prilagoditi željam dijakov.  
 

˝Nihče ne more pomagati vsem, a vsi lahko pomagamo nekomu.˝ 
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Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

- Predstavitev skupine in vodij ter pojma prostovoljnega dela, 
- spoznavanje pomena prostovoljnega dela, 
- predstavitev različnih prostovoljskih organizacij (spisek), 
- predstavitev izkušnje EVS prostovoljke iz Bosne in Hercegovine, 
- predstavitev Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto  

(DRPD NM) in njihovih programov, 
- priprava na izvajanje delavnice z romski otroki v naselju Brezje (Dnevni 

center za otroke Brezje), 
- priprava na terensko delo (učna pomoč na Dnevnem centru za otroke), 
- izvajanje prostovoljnega dela (učna pomoč) na terenu (DRPD NM). 

Izvajalec/-ci:  
Mojca Turk, Nuša Rustja, sodelavci DRPD NM 
 

Prostor:  
učilnica 116, prostori Dnevnega centra za otroke 
(DRPD NM) 
 
Pripomočki:  
Dijaki: brezčrtni papir, pisala 
Mentorice: računalnik, seznam organizacij, 
delovni listi, plakati, flomastri 

2. 
dan 

 
 

- Pregled orodij za vpis prostovoljnega dela (Nefiks), 
- ogled filmčka na temo prostovoljnega dela, 
- priprava na izvajanje delavnice z romski otroki v naselju Brezje (Dnevni 

center za otroke Brezje), 
- oblikovaje predstavitve delavnice v TUŠ-u,  
- delo na terenu (izvajanje delavnice na Dnevnem centru za otroke Brezje), 
- evalvacija dela na delavnici. 

Izvajalec/-ci:  
Mojca Turk, Nuša Rustja, sodelavci DRPD NM 
 

Prostor:  
učilnica 116, prostori Dnevnega centra za otroke 
Brezje (DRPD NM) 
 
Pripomočki:  
Dijaki: brezčrtni papir, pisala 
Mentorice: računalnik, filmček o PD, delovni listi, 
material za kreativno delo z otroki 

Opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

- Dopolnitev in nadgraditev programa delavnice s predlogi in željami, 
- aktivno delo v delavnici in pri izvajanju terenskega dela, 
- pisanje poročila, 
- fotodokumentacija, 
- priprava predstavitve v TUŠ-u. 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

FRESKE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Stensko slikarstvo v Sloveniji Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Jasmina Žagar, Barbara Maznik 

Cilji delavnice: 

 

- Razvijanje odnosa do kulturne dediščine, 
- spoznavanje slovenskega stenskega slikarstva, 
- razvijanje ustvarjalnosti. 

Prostor izvajanja: 010 

Posebnosti: Delo v šoli in na terenu 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Dijaki spoznajo značilnosti razvoja stenskega slikarstva v Zahodni Evropi in 
Sloveniji,  

- ogledajo si slikovno gradivo in dokumentarec, izpolnjujejo delovni zvezek, 
izražajo svoje mnenje, ugotavljajo razlike med zahodnoevropskim in 
slovenskim slikarstvom. 
 

Izvajalec/-ci: 
Barbara Maznik, Jasmina Žagar 

Prostor: 
010 

Pripomočki: 
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2. 
dan 

 
 

- Na terenu si ogledajo freske, 
- spremljajo restavratorje pri njihovem delu in se seznanijo s specifiko 

njihovega poklica. 

Izvajalec/-ci: 
Jasmina Žagar, Barbara Maznik in zunanji 
sodelavci 

Prostor: 
Ljubljana 

Pripomočki: 

3. 
dan 

 

- Na terenu si ogledajo freske,  
- spremljajo restavratorje pri njihovem delu in se seznanijo s specifiko 

njihovega poklica. 

Izvajalec/-ci: 
Jasmina Žagar, Barbara Maznik in zunanji 
sodelavci 

Prostor: 
Ljubljana 

Pripomočki: 

4. 
dan 

 

- Ustvarjajo v šoli, 
- pripravijo predstavitev. 

Izvajalec/-ci: 
Jasmina Žagar, Barbara Maznik 

Prostor: 
010 

Pripomočki: 
Akrili, platno, čopiči 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

- Dijaki aktivno sodelujejo pri delu, izpolnjujejo delovni zvezek, slikajo in napišejo predstavitev,  
- dokumentirajo dogajanje (fotografija, kratek film…). 

 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

ŠUTMI, ŠUTJU, ŠUTNIGA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Fotografija Maks. št. dijakov: 8 

Izvajalci: 
Sodelavci: Vanja Popov 

Cilji delavnice: 

 

Dijak razvija  
- sodelovalno učenje,  
- podbujanje timskega dela,  
- projektno delo,  
- digitalno pismenost,  

 
dijak spozna 

- osnove fotografije,  
- izdela portfolio.  

 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: Za dijake, ki imajo svoj fotoaparat z možnostjo ročnih nastavitev (A, T, M, ISO)  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 

 

- Uvod v fotografijo, 

Izvajalec/-ci: 
Vanja Popov 
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 - navodila za delo, 
- praktično delo, 

- analiza dela.  

Prostor: 
Računalniška učilnica 

Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

- Navodila za delo, 

- praktično delo, 
- analiza dela,  
- priprava portfolia in izdelava projekcije. 

Izvajalec/-ci: 
V. Popov 

Prostor: 
Računalniška učilnica 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 

Izdelava kratkih seminarskih nalog o teoriji fotografije, izdelava portfolia, fotografiranje, izdelava projekcije in 
poročila. 
 
 

 
 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

LEGO ROBOTI IN LOGOPED 

naslov delavnice 

predmetno področje: informatika, socialno delo Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Barbara Strnad 
Damjan Šeruga (Društvo Čarunalnik) 

Cilji delavnice: 
 Seznaniti se z osnovami programiranja, popularizacija programiranja, 
 sestavljanje lego robotov, opremljenih s servo motorji in senzorji za ultrazvok, svetlobo, dotik in nagib, 
 upravljanje robota in sestavljanje programov s pomočjo ikon. 

Prostor izvajanja: učilnica 003 

Posebnosti: / 

Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 
Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

1. 

dan 

- Udeleženci sestavijo več robotov, lahko po lastni ideji ali po že obstoječih 
navodilih, 

- udeleženci se poskusijo v programiranju in vodenju robota, 
- priprava predstavitve lego robotov za zainteresirane osnovne šol, 
- seznanitev in priprava predstavitve projekta Rising Kelts Logoped za 

zainteresirane vrtce v okolici (Igra Bla bla in pesem Moja žaba je Bob). 

Izvajalca: Barbara Strnad, Damjan Šeruga 

Prostor: računalnica 003 

Pripomočki: 
Lego Mindstorms kompleti 
Računalniki z ustrezno programsko opremo 

2. 

in 

- Obisk izbranih šol in vrtcev, 
- evalvacija obiska. 

Izvajalca: Barbara Strnad, Damjan Šeruga 

Prostor: zainteresirani vrtci in osnovne šole 
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3. 

dan 

Pripomočki: Lego Mindstorms roboti, Igra Bla 

bla, glasbila za pesem 

4. 

dan 

 Razgradnja modelov, inventura kock, sortiranje po škatlah, 
 izdelava predstavitve, ki bo v Tušu, pisanje poročila in ureditev 

fotodokumentacije. 

Izvajalca: Barbara Strnad, Damjan Šeruga 

Prostor: računalnica 003 

Pripomočki: 
Lego Mindstorms kompleti 
Računalniki. 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 

PT) 

- Dopolnitev ali nadgraditev programa delavnice s predlogi in željami, 
- aktivno delo v delavnici. 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

FRANCOŠČINA ZA ZAČETNIKE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Francoščina Maks. št. dijakov:  30 

Izvajalci: 
Sodelavci: Saška Horvat, Renata Nose 

Cilji delavnice: 

 

 Dijaki spoznavajo osnove francoščine, frankofonsko glasbo, filme, hrano … 
 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 
- Učenje francoščine: pozdrav in predstavitev, 
- kviz o Franciji, 
- francoska glasba, 
- ogled filma. 

Izvajalec/-ci: 
Saška Horvat, Renata Nose 

Prostor: 
GIM NM 

Pripomočki: 
Internet, delovni listi, DVD 
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2. 
dan 

 
 

- 2 uri francoščine, 
- Igrice, 
- ogled filma. 

Izvajalec/-ci: 
Saška Horvat, Renata Nose 

Prostor: 
Gimnazija NM 

Pripomočki: 
Gl. 1. dan 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1.  letnika 

POVEJMO PO HRVAŠKO 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Tuji jeziki Maks. št. dijakov:  30  

Izvajalci: 
Sodelavci: Natalija Petakovič, Kristina Zakrajšek 

Cilji delavnice: 

 
 

- Cilj delavnice je spoznavanje in učenje osnov hrvaškega  jezika,  ki  je med slovanskimi jeziki najbliže 
slovenščini. Poudarek bo na konverzaciji, med učenjem si bodo dijaki pomagali s spletnimi priročniki in 
v se v manjših skupinah učili  najpogostejših besedil, ki jih potrebujemo pri vsakdanjem 
sporazumevanju.  Dijaki bodo pri tem razvijali kompetence sodelovalnega učenja in timskega dela.  

- Spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti  naše južne sosednje države, ogled glavnega mesta  
Zagreb, uporaba pridobljenega  znanje jezika,   

 

Prostor izvajanja: šola, Zagreb  

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

- Značilnosti hrvaškega jezika (uvodno predavanje), 

- učenje štetja, imena mesecev, predstavitev osebe (delo v skupinah),  
- učenje najpogostejših povedi in besedil za vsakdanjo komunikacijo 

(naročanje v restavraciji, rezervacija hotela …). 

Izvajalec/-ci: 
Natalija Petakovič  

Prostor: 
šola 
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Pripomočki: 
/ 

2. 
dan 

 
 

Ekskurzija v Zagreb (v popoldanskem času, udeležili se je bodo dijaki iz obeh 
skupin).  Na poti spoznavanje  zgodovine in geografskih značilnostih naše južne 
sosede. V Zagrebu voden ogled centra mesta.  

Izvajalec/-ci: 
Matjaž Štih, Natalija Petakovič 

Prostor: 
Zagreb 

Pripomočki: 
Delovni zvezek  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 

- Izpolnjevanje delovnega zvezka 
 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1.  letnika 

UJEMI SONCE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fizika Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Ivan Potočar, Vinko Sladoljev 

Cilji delavnice: 

Dijaki bodo sami naredili sončni zračni kolektor, nekateri tudi parabolično zrcalo (koncentrator), spoznali 
načine izkoriščanja sončne energije, trenutno stanje v svetu ter smernice razvoja. 
Učili se bodo skupinskega dela, ročnih in socialnih veščin, projektnega pristopa k nalogi. Spoznali bodo pomen 
izkoriščanja sončne energije in vpliv na varovanje okolja, energetsko se osveščali tako na področju energije, 
kakor tudi drugih življenjskih prvin. 
 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: Samo ena izvedba 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

Dijake seznanim z operativnim potekom delavnice, razdelim posamezne 
zadolžitve, pregledamo kaj je še potrebno nabaviti in kaj dijaki sami nabavijo oz. 
prinesejo. 
Opravim uvodno predavanje o izkoriščanju sončne energije, načinih in 
možnostih, trenutnem stanju v Sloveniji in v svetu. 
Dobijo naslove kjer tudi sami poiščejo informacije za izdelavo plakata. Po 
navodilih profesorja začnejo s sestavljanjem zračnega kolektorja, pregledajo 
internetne strani in pripravljajo enostavno dokumentacijo. Celotno delo se 
fotodokumentira in pripravlja za predstavitev. 

Izvajalec/-ci: 
Potočar Ivan, Vinko Sladoljev 

Prostor: 
F1 

Pripomočki: 
200 kom 0,5L pločevink (praznih), vodoodporna 
vezana plošča, toplotna silikonska masa, izolacija 
stirodur 20mm 
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2. 
dan 

 
 

Dijaki sestavljajo kolektor, ki ga potem prebarvajo s črno mat temperaturno 
obstojno barvo, vgradijo vse dele, pokrijejo s pleksi ali kaljenim steklom in 
preizkusijo. 
Naredijo zapisnik o preizkusu in o izdelavi, vse fotodokumentirajo in pripravijo 
predstavitev. Drugi dijaki po možnosti izdelajo solarno peč in jo tudi 
dokumentirajo in preizkusijo. 

Izvajalec/-ci: 
Potočar Ivan, Vinko Sladoljev 

Prostor: 
F1 

Pripomočki: 
Pleksi ali kaljeno steklo, črna mat barva v spreju, 
aluminijaste obrobe, ventilator, prozorna 
tesnilna masa, drobni montažni material  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 

4-5 dijakov dela plakat, 4-5 jih opravlja montažo in preizkušanje, 4-5 pripravlja dokumentacijo, predstavitev, 
fotodokumentacijo 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

PRAKTIČNA FOTOGRAFIJA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Medpredmetno Maks. št. dijakov:  12 

Izvajalci: 
Sodelavci: Miha Hadl 

Cilji delavnice: 

 

Dijaki znajo uporabljati fotoaparat za različne namene, od dokumentiranja vsakdanjega življenja do 
spremljanja zanimivih pojavov v naravi. Poznajo namen in način uporabe posameznih programov, ki krmilijo 
delovanje fotoaparata. Po koncu delavnice znajo dijaki bolje izkoristiti lastnosti svojih fotoaparatov. Delavnica 
zagotovo spodbuja tudi projektno delo in digitalno pismenost. 
 

Prostor izvajanja: Šola in okolica šole 

Posebnosti: 
Dijaki prinesejo na delavnico fotoaparat, pri katerem znajo uporabljati vsaj najosnovnejše funkcije.  
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Spoznavanje dijakov s fotoaparati in njihovimi različnimi 
funkcijami: nastavitev zaslonke, nastavitev časa osvetlitve, 
nastavitev občutljivosti  tipala ter vpliv posameznih nastavitev na 
kakovost in značaj slike, 

- spoznavanje načina delovanja aparata in uporaba posameznih 
scenskih programov (portretiranje, krajinska fotografija, bližinska 
fotografija, nočna fotografija …), 

- praktično delo (glede na predloge dijakov). 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
Učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Fotoaparat, računalnik 
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2. 
dan 

 
 

- Praktično delo s fotoaparatom,  
- analiza in obdelava fotografij, 
- priprava fotografij za tiskanje. 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
Učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Fotoaparat, računalnik 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

Dijaki znajo uporabljati osnovne funkcije fotoaparatov, ki jih prinesejo s seboj. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

FOTOGRAFSKI PROJEKTI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Medpredmetno Maks. št. dijakov: 12 

Izvajalci: 
Sodelavci: Miha Hadl 

Cilji delavnice: 

 

Dijaki znajo pripraviti fotografski projekt. Znajo zasnovati glavno idejo za projekt, določiti, katero opremo 
potrebujejo, oceniti predvideni rok  za izvedbo projekta ter predvidene stroške. Delavnica spodbuja projektno 
delo in digitalno pismenost. 
 

Prostor izvajanja: Šola, okolica šole. 

Posebnosti: 
Dijaki prinesejo svoj aparat, ki ga znajo tudi uporabljati. 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Oblikovanje ideje za fotografski projekt, 
- možnosti: zbirka portretov sošolcev, zbirka avtoportretov, zbirka 

slik vsakdanjih predmetov, dokumentiranje dneva, serija slik z 
odboji, serija slik znanih točk v mestu iz nenavadnih kotov …, 

- pogovor o izvedbi projekta, 
- predstavitev projekta morebitnim sodelavcem, 
- izvedba projekta. 

 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
Šola, okolica šole 

Pripomočki: 
Fotoaparat, računalnik 
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2. 
dan 

 
 

- Praktično delo, 
- končno oblikovanje projekta, 
- pregled in analiza dela. 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
Šola, okolica šole 

Pripomočki: 
Fotoaparat, računalnik 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 

Dijaki znajo uporabljati fotoaparate, ki jih prinesejo s seboj. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

PROSTORSKO RISANJE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Likovna umetnost Maks. št. dijakov: 16 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

akademski slikar Jože Marinč 
Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 

Cilji delavnice: 

 

Dijak spozna osnovne zakonitosti risanja geometrijskih teles, stvari, stavb in ustvari lasten izdelek pod 
mentorstvom slikarja. 
 

Prostor izvajanja: V šoli in zunaj. 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 
 

1. 
dan 

 
 

 

- Slikar se predstavi (šolanje, ustvarjanje, poklic), 
- predstavitev tehnike ustvarjanja in tema, 
- risanje v perspektivi, različne perspektive, 
- zasnova lastnega izdelka. 

 

Izvajalec/-ci: 

 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
Risalni listi, svinčniki, radirke, barvice, flomastri. 
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2. 
dan 

 
 

- Likovno ustvarjanje, 
- zaključek z ogledom in komentarjem vseh izdelkov, 
- ideje za način razstave izdelkov, 
- predstavitev delavnice (ppt). 

Izvajalec/-ci: 
 

Prostor: 

 

Pripomočki: 

 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake  1. letnika  

ŽIVETI 'NAD ČRTO' ALI MAJHEN KUKU ZA VELIKE KORAKE OBLIKOVANJA OSEBNOSTI  

naslov delavnice 

Predmetno področje: Psihologija, delo na odnosih Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Jana Hosta 

Cilji delavnice: 

- Ozavestiti miselne in vedenjske navade, ki jih imamo in v veliki meri določajo kvaliteto doživljanja,  
- obnoviti značilnosti ravnanja 'nad črto in pod črto' (Jani Prgić) in iskati vzorce optimalno konstruktivnega 

ravnanja, 
- spodbujanje zlasti naslednjih kompetenc: 

o sodelovalno učenje, 
o spodbujanje timskega dela. 
o digitalna pismenost. 

 

Prostor izvajanja: Učilnica in Ragov Log (ali nekaj podobnega) 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 
Tanka črta odgovornosti  v mojem življenju in v prizmi uspešnih življenjskih zgodb 
(primerjalno): 

1. Christopher Michael Langan  /  Julius Robert Oppenheimer 
2. Nikola Tesla  /  Thomas Alva Edison 

Izvajalec/-ci: 
Jana Hosta  

Prostor: 
Učilnica + narava 
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3. Primož Peterka  /  Peter Prevc  
4. Angelina Jolie Voight  /  Jennifer Joanna Aniston 

Pripomočki: 
Armafleks oziroma ležalka 

2. 
dan 

 
 

1. Značilnosti uspešnih mladostnikov na zasebnih ravneh (miselne navade)  
2. Značilnosti uspešnih najstnikov v javnem prostoru (odnosne navade) 
3. Kam s čustveno navlako? (čustvene navade) – delo na nekaterih čustvenih 

področjih – po izboru udeležencev 

Izvajalec/-ci: 
Jana Hosta + gostja (še ni odgovorila) 

Prostor: 
Učilnica + narava 

Pripomočki: 
Armafleks oziroma ležalka 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

8 dijakov – biografski podatki oseb vpetih v zgodbo 
7 dijakov – filmski odlomki 
 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

LIPICANCI IN REKREATIVNO JAHANJE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Biologija, šport Maks. št. dijakov: 5 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Andrej Hosta, Tomaž Hosta 
Jana Hosta 

Cilji delavnice: 

 

Spoznati lipicance, rejo, značilnosti, osnove jahanja konja, praktične vaje v jahalnici  
 
 

Prostor izvajanja: Kmetija Hosta, Sela pri Šentjerneju 6 

Posebnosti: Cena: 30 EUR na udeleženca 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

- Seznanitev z rejo in oskrbo lipicanca, 
- značilnosti konja, 
- seznanitev z opremo, 
- priprava konja za jahanje, 
- pravila varnega jahanja, 
- jahanje v jahalnici. 
 
 
 

Izvajalec/-ci: 
Tomaž Hosta 

Prostor: 
Jahalnica na kmetiji 

Pripomočki: 
čelada 
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2. 
dan 

 
 

 

- Spoznavanje različnih hodov: korak, kas, galop, 
- delo na lonži, 
- praktični preizkus hodov, 
- osnove drže v sedlu, 
- jahanje v jahalnici. 

 
 
 

Izvajalec/-ci: 
Tomaž Hosta 

Prostor: 
Jahalnica na kmetiji in teren 

Pripomočki: 
čelada 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Zaradi varnosti, dosledno upoštevanje navodil, varna oprema: lastna čelada, primerne (športne) hlače in 
obutev. 
Tematska priprava: Lipicanec – slovenska avtohtona pasma. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1. in 2. letnika 

GRAFIČNI VTISI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Umetniška grafika Maks. št. dijakov:  10  

Izvajalci: 
Sodelavci: mag. Nataša Mirtič, akademska slikarka 

Cilji delavnice: 

 

 Dijaki spoznajo umetniško grafiko in posebnosti procesa dela (priprava matrice, možnosti tiska, 
pravilnega podpisovanja, …), 

 naučijo se razvijati lasten likovni jezik,  

 razvijajo kreativnost in ustvarjalnost, 
 razvijajo natančnost in vztrajnost, 
 naučijo se vrednotiti umetniško delo in razvijajo kritično mišljenje. 

 

Prostor izvajanja: likovna učilnica 

Posebnosti: 

 

Tiskanje grafike bo potekalo s posebnimi grafičnimi barvami za globoki tisk, zato priporočam, da dijaki s sabo 
prinesejo zaščitna oblačila (predpasnike, stare majice, trenirke ipd.). 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Začetnemu spoznavanju sledi demonstracija in predstavitev mojega 
grafičnega dela,  

- dijaki spoznajo globoki tisk, jedkanico in akvatinto, 
- prikažem jim možnost priprave matrice za globoki tisk s  

Izvajalec/-ci: 
Nataša Mirtič 

Prostor: likovna učilnica 
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pomočjo lepila, finega prahu, tkanine, papirja in drugih pripomočkov na 
kartonsko podlago, 

- skupaj naredimo načrt dela in ob pripravi matric jih usmerjam in 
individualno svetujem, 

- ob tiskanju grafik se pogovarjamo o različnih možnostih tiskanja in 
ponovne obdelave matric .  
 

Pripomočki: 
svinčnik, tanjši karton, čopiči, lepilo (Mekol), 
tkanina, fini kremenčev pesek, grafična preša, 
grafični papir in barve, organtin za brisanje 
barve, čistilo, stare krpe, časopisni papir, 
rokavice 
 

2. 
dan 

 
 

 

 Nadaljujemo s tiskom in pripravo novih matric, 
 skupaj vrednotimo nastala dela, 
 predstavim jim pomembnost čistega grafičnega odtisa in pravilnega 

označevanja grafičnih listov, 
 naredimo načrt predstavitve nastalih grafičnih del na razstavi, 

 
Udeleženci obeh dvodnevnih delavnic v drugem delu s pomočjo individualnega 
svetovanja nadaljujejo raziskovanje možnosti, ki jih ponuja umetniška grafika. 
 

Izvajalec/-ci: 
Nataša Mirtič 
 

Prostor: likovna učilnica 

Pripomočki:  
svinčnik, tanjši karton, čopiči, lepilo (Mekol), 
tkanina, fini kremenčev pesek,  grafična preša, 
grafični papir in barve, organtin za brisanje 
barve, čistilo, stare krpe, časopisni papir, 
rokavice 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 

OPOMBA: Dijaki/nje  imajo možnost prijave na obe dvodnevni delavnici. Delo v grafični delavnici temelji na 
individualnem svetovanju in delu, tako da lahko dijak/inja nadaljuje začeto raziskovanje grafičnega medija. 
 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

VITEZ IN DAMA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: zgodovina Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Nevenka Malnarič Brulc 

Cilji delavnice: 

- Dijaki se seznanijo z zgodovino škandalov na evropskih dvorih v srednjem in novem veku,  

- dijaki spoznajo srednjeveško kuhinjo, življenje vitezov in princes, čarovniške procese…,  

- dijaki aktivno sodelujejo na predstavitvi gradu Struga, 

- dijaki razvijajo sodelovalno učenje. 

 

Prostor izvajanja: Učilnica 107 

Posebnosti: 
Obisk gradu Struga  v sredo, 27. 5. po 14.00 uri; na ogled gresta obe skupini hkrati. Drugi dan delavnica poteka 
v obsegu treh ur.  
Plačilo delavnice (10€ na osebo) in prevoza.  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Spoznamo življenje nekaterih evropskih vladarjev (Ludvik XVI., Filip II.. 
Katarina Velika, Marija Terezija, Peter Veliki, Ivan Grozni,…), 

- naredimo rodovnik , narišemo lasten grb, napišemo pesnitev z gosjim 
peresom in naštikamo prtiček, 

- raziskujemo vsakdanje življenje na gradu, 
- se seznanimo s srednjeveško hrano in obnašanjem za mizo, 

- spoznamo srednjeveško medicino, 

Izvajalec/-ci: 
Nevenka Malnarič Brulc 

Prostor: 
Učilnica 107 

Pripomočki: 
Manjši kos belega platna, nit in igla 
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- priredimo čarovniški proces. 

 

2. 
dan 

 
 

- spoznamo  življenje vitezov in princes (od 11.00 do 14.00), 
- obisk gradu Struga – po 14.00 (ogled gradu s sprejemom v grajski kuhinji, 

preizkus v lokostrelstvu, frači, metu sekire, udeležba na delavnici kovanja 
žeblja in oblačenja viteza). 

Izvajalec/-ci: 
Nevenka Malnarič Brulc, Grad Struga 

Prostor: 
Šola, Grad Struga 

Pripomočki: 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

- Dijaki aktivno sodelujejo pri vseh aktivnostih, 
- priprava zaključne predstavitve. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Psihologija Maks. št. dijakov: 16 

Izvajalci: 
Sodelavci: Zlatka Butkovec Gačnik 

Cilji delavnice: 

 

Dijaki v dveh dneh spoznavajo: 

- značilnosti skupin in njihovo delovanje, 
- svoje osebnostne značilnosti,  
- vlogo v skupini, 
- stopnjo zaupanja članom skupine, 
- načine reševanja konfliktnih situacij…. 

 
 

Prostor izvajanja: Učilnica 006 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

Pričeli bomo z medsebojnim spoznavanjem in nadaljevali s spoznavanjem 
značilnosti in zakonitosti delovanje skupin. 
Spoznali bomo, kako zelo je pomembno timsko delo, medsebojno sodelovanje, 
različne oblike komunikacija, reševanje nesporazumov, samoobvladovanje, … 
Večina dejavnosti bo potekalo preko zelo resnih in zelo zabavnih iger. 

Izvajalec/-ci: 
Zlatka Butkovec Gačnik  

Prostor: 
Učilnica 006 
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Pripomočki: 
Žogice, trakovi, folija, … 

2. 
dan 

 
 

Drugi dan bo podoben prvemu, samo igre bodo druge.  

Izvajalec/-ci: 
Zlatka Butkovec Gačnik   

Prostor: 
Učilnica 006 

Pripomočki: 
Žogice, trakovi, folija, … 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 
Zadolžitve bodo razdeljene na predsestanku. 
 
 
 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

Stand-up for Shakespeare - ROMEO AND JULIET 

naslov delavnice 

Predmetno področje: angleščina Maks. št. dijakov: 12-15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Gillian Roebuck 

Cilji delavnice: 

- The aim will be for students to share Shakespeare's love of language, character and sense of theatre 
through one of Shakespeare’s best known plays: Romeo and Juliet. 

- Students will have the opportunity to watch and evaluate interpretations of the plays by the director  
Baz Luhrmann (Romeo and Juliet). 

-  By participating in active, problem-solving activities you will develop a greater understanding and 
enjoyment of the play.  

- Together you will build a shared understanding of the play.  
- You will work individually, in pairs, in small groups and as a whole class. 

 

Prostor izvajanja: Dve učilnici 

Posebnosti: 
Dijaki lahko izberejo obe ali eno delavnico, ki jo vodi Gillian Roebuck. (Romeo and Juliet bo na programu v 
torek in sredo) 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

Getting to know each other, reading and appreciating the play. 
 

Izvajalec/-ci: 
Gillian Roebuck 

Prostor: 
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Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Watching videos,  
Role play, group work, various activities. 
 

Izvajalec/-ci: 

Gillian Roebuck 

Prostor: 

 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

Stand-up for Shakespeare - MACBETH 

naslov delavnice 

Predmetno področje: angleščina Maks. št. dijakov: 12-15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Gillian Roebuck 

Cilji delavnice: 

 
- The aim will be for students to share Shakespeare's love of language, character and sense of theatre 

through one of Shakespeare’s best known plays: MACBETH. 
- Students will have the opportunity to watch and evaluate interpretations of the plays by the director 

Roman Polanski.  
- Proficiency in English is not as important as a willingness to work actively and collaboratively. 
-  By participating in active, problem-solving activities you will develop a greater understanding and 

enjoyment of the play.  
- Together you will build a shared understanding of the play.  
- You will work individually, in pairs, in small groups and as a whole class. 

 

Prostor izvajanja: Dve učilnici 

Posebnosti: 
Dijaki lahko izberejo obe ali eno delavnico, ki jo vodi Gillian Roebuck. (Macbeth bo na programu v četrtek in 
petek) 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 
 

1. 
dan 

 

 
Getting to know each other, reading and appreciating the play  

Izvajalec/-ci: 

Gillian Roebuck 
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Prostor: 
 

Pripomočki: 

 

2. 
dan 

 
 

Watching videos,  
Role play, group work, various activities 
 

Izvajalec/-ci: 

Gillian Roebuck 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

MEN SE ROLA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Športna vzgoja Maks. št. dijakov: 10 

Izvajalci: 
Sodelavci: Sandi Kostić 

Cilji delavnice: 

 

- Spoznati osnovno opremo za rolanje, 
- pridobiti osnovne informacije o vzdrževanju rolerjev, 

- naučiti se osnov rolanja, 
- izpopolniti znanje rolanja, 
- uporaba IKT za predstavitev, 

- poškodbe pri rolanju in prva pomoč, 
- kratka zgodovina rolanja. 

 
 

Prostor izvajanja: Zunanje igrišče 

Posebnosti: 
Rolerji, čelada (lahko tudi kolesarska), ščitniki za kolena in komolce  
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 

 Izvajalec/-ci: 
Sandi Kostić 
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 Dijaki bodo spoznali osnovno opremo za rolanje, spoznali se bodo z gibalno 
sposobnostjo – ravnotežje, ki je pomembna za rolanje, izvajali bodo vaje na 
mestu in med vožnjo. 

Prostor: 
Zunanje igrišče 

Pripomočki: 
Klobučki, stožci, palice, obroči 

2. 
dan 

 
 

Izvajali bodo vaje za izpopolnjevanje ravnotežja, postavljeni bodo poligoni, 
tekmovali s štafetnimi igrami ter dobili informacije o vzdrževanju opreme. Na 
koncu pa se bomo zapeljali na krožno vožnjo.   
 

Izvajalec/-ci: 
Sandi Kostić 
 

Prostor: 
Zunanje igrišče 

Pripomočki: 
Klobučki, stožci, palice, obroči 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

Na predsestanku se bomo dogovorili, kdo bo posnel delavnico, kdo pripravi filmček in kdo bo predstavil 
delavnico. 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

PETEROBOJ 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: Jernej Golobič 

Cilji delavnice: 

 

- Krepitev medsebojnega sodelovanja in povezanosti, 
- spodbujanje in razvoj kompetenc dela v timu,  
- razvijanje spretnosti komuniciranja v skupini, 
- krepitev zdrave in pozitivne samopodobe, 
- spodbujanje umskih in telesnih sposobnosti dijakov.  

 

Prostor izvajanja: Šola (z okolico), poligon za paintball. 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Šah, 
- kviz, 
- orientacijski tek, 
- vlečenje vrvi. 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Golobič 

Prostor: 
Šola (z okolico) 

Pripomočki: 
Šahovnice, šahovske figure, šahovske ure, vrv. 
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2. 
dan 

 
 

Paintball. 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Golobič 

Prostor: 
Poligon za paintball 

Pripomočki: 
Oprema za paintball, ki jo priskrbi ponudnik. 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

SPREJEMAMO DRUGAČNOST 

naslov delavnice 

Predmetno področje: slovenščina, sociologija, psihologija  Maks. št. dijakov: 25  

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Suzana Krvavica, Nina Arnuš 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Cilji delavnice: 

- Spoznavanje in sprejemanje verske, kulturne in socialne raznolikosti, 
- spodbujanje k strpnosti, spodbujanje empatije, 
- senzibilizacija za aktualne družbene dogodke in procese, 
- spoznavanje destruktivne moči stereotipov, netolerantnosti, diskriminacije in nasilja,  
- spoznati, kakšna je videti naša kultura skozi oči drugih kultur, religij, 
- soočanje različnih argumentov, mnenj, spodbujanje ustvarjalnosti, 
- spodbujanje timskega dela. 

 

Prostor izvajanja: učilnica in teren 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 

 

1. 
dan 

 
 

Spoznavanje verske raznolikosti v Novem mestu: 

- obisk islamske molilnice in srečanje z imamom, 
- ogled pravoslavne kapele in srečanje s popom, 
- ogled evangelijske cerkve in srečanje s pastorjem, 
- ogled frančiškanske knjižnice in srečanje s patrom frančiškanom. 

Izvajalec/-ci: 
Suzana Krvavica, Nina Arnuš in sodelavci  

Prostor: 
razred, teren 
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 Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Spoznavanje kulturne raznolikosti in srečanje z različnimi osebami (»žive knjige«):  

- uporabnik psihiatričnih storitev, 
- homoseksualec, 
- darovalec organov, 
- starejša oseba, 
- prekerni delavec, 
- posvojenec, 
- evropski prostovoljec, 
- invalid, 
- izbrisani, 
- … 

Izvajalec/-ci: 
Suzana Krvavica, Nina Arnuš in sodelavci 

Prostor: 
razred, teren 

Pripomočki:  
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

SPOZNAJMO SLOVENSKO OBALO 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Biologija, kemija Maks. št. dijakov: 22 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Janja Pust, Marija Kočar, Katarina Sluga 
KPSS- Krajinski park Sečoveljske soline 

Cilji delavnice: 

 

- Dijaki si ogledajo soline (peš in s kolesi),  
- obiščejo solinarski muzej , 
- spoznajo rastline in živali, ki živijo v ekstremnih pogojih solin, 
- ogledajo si razstavo školjk in polžev s celega sveta v Piranu, 
- med spoznavanjem solin in obale izvedejo terenske kemijske in biološke naloge, 
- pri izvedbi terenskih nalog in izdelavi poročila razvijajo sodelovalno učenje, 
- spodbujajo projektno in sodelovalno učenje. 

 
 

Prostor izvajanja: Soline, Piran 

Posebnosti: 

Delavnica traja en cel dan. 
Dijaki morajo imeti osebni dokument. 
Okvirna cena: 
-  prevoz: 19,5 evra 
-  vstopnine: 9,5 evra 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
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  1. 
dan 

 
 

Dijaki  si pod strokovnim vodstvom ogledajo soline, nato se z avtobusom 
odpeljejo na ogled muzeja, ki je na hrvaško slovenski meji (osebni dokument!!). 
Nato dobijo kolesa in si obalo ogledajo še na ta način. V solinah in med potjo 
izvedejo terenske kemijske in biološke naloge. 
Nato imajo v Piranu čas za kosilo, po katerem si ogledamo razstavo školjk in 
polžev s celega sveta na Tartinijevem trgu. 
Dijaki bodo imeli čas za ogled drugih zanimivosti po lastni izbiri (npr: ogled 
prenovljenega akvarija…) 

Izvajalec/-ci: 

Prostor: 
Sečoveljske soline, Piran 

Pripomočki: 
- 

2. 
dan 

 
 

Prost dan. 

Izvajalec/-ci: 
 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku in začetku 
PT) 

Dijaki pripravijo predstavitev. Delo si bomo razdelili na pred sestanku. 
V sami delavnici bodo dijaki sodelovali pri reševanju nalog v solinah in Piranu na razstavi.  
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

SKRIVNOSTI IRSKE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Angleščina Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Noel Fitzpatrick 
Mirjam Skube,  Maja Hren, 

Cilji delavnice: 

 

V delavnici bomo odkrivali skrivnosti tega prelepega otoka skozi oči Noela Fitzpatricka, zavednega in 
ponosnega Irca, ki bo skušal Irsko predstaviti z različnih vidikov; zemljepisnega, malo zgodovinskega, 
kulturnega preko filma in glasbe, kar pa je verjetno še najbolj dragoceno, osebnega vidika. 
Z Noelom ni nikoli dolgočasno, zato prisrčno vabljeni – mogoče bomo tudi zaplesali po irsko. 

 

Prostor izvajanja: učilnica 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

Začeli bomo s kratko predstavitvijo Irske, se naučili nekaj osnov irščine in 
spoznavali Irsko skozi film in bogato glasbeno tradicijo. 

Izvajalec/-ci: 

 

Prostor: 

 

Pripomočki: 
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2. 
dan 

 
 

Drugi dan se bomo podali na potovanje po Irski in spoznavali njene lepote ter 
bogato, a pogosto nemirno zgodovino. Legende in ljudsko glasbo vam bo Noel 
skušal približati tudi preko petja in igranja, zato glasbeniki  vabljeni na Irski ljudski 
jam session. Čeprav Noel zagotavlja, da ne bo plesal, nam nekaj osnov  irskega 
plesa ne uide. 

Izvajalec/-ci: 
 

Prostor: 

 

Pripomočki: 

 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3.   letnika 

ŠPORT IN SOCIALNE VEŠČINE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport in socialne veščine Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Primož Plazar, Marko Arnuš 
Breda Vovko 

Cilji delavnice: 

 

- Zdrav način življenja (gibanje v naravi), 
- socialne veščine, (komunikacija, zaupanje, spoštovanje drugačnosti,  osebnostna rast, …), 
- timsko delo (pomoč in sodelovanje v skupini, prevzemanje vlog), 
- digitalna pismenost (uporaba športnih aplikacij in programov za analizo svojega telesnih dejavnosti).  

 

Prostor izvajanja: Planinski dom Slatna (Rateče, Planica). 

Posebnosti: 

Cena: okvirno 40 e 
- Trajane 4 dni 
- Dijaki praktično za vse skrbijo sami (poskrbijo za organizacijo prevoza, nakup in organizacijo prehrane 

in jedilnika, priprava hrane, pospravljanje… - prevzemajo odgovornost za svoja dejanja). V program 
bodo vključene tudi dejavnosti (orientacija v naravi, kolesarstvo, lokostrelstvo, vrvne tehnike, varnost v 
gorah, gibanje po različnih terenih, osnove reševanja, postavitev bivaka in osnove preživetja v naravi).  

V primeru slabega vremena: družabne igre, igre vlog, turnir v namiznem tenisu, projekcije filma,  diaprojekcije, 
ogled športnega muzeja, preživetje v naravi… 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 

- Z vlakom iz Novega mesta do Jesenic, nato kolesarski vzpon do Planine 
pod Golico, peš do Golice in pot proti zavetišču Slatna, 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar 
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- namestitev, 
- kosilo, 
- orientacijsko tekmovanje in lokostrelstvo, 
- priprava večerje. 
- dnevna evalvacija in počitek. 

 

Prostor: 
Slatna z okolico 

Pripomočki: 
Računalnik, tiskalnik in projektor, pisala, papir, 
lepilo, škarje… 

2. 
dan 

 
 

- Zajtrk, 
- delavnica socialnih veščin, 
- planinska tura: Slatna – Tamar – Slemenova špica, Črne Vode, Planica, 

Slatna, 
- socialne veščine na poti, 
- priprava večerje, 
- družabni večer, 
- počitek. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar 

Prostor: 
Slatna z okolico 

Pripomočki: 
Računalnik, tiskalnik in projektor, pisala, papir, 
lepilo, škarje… 

3. 
dan 

 

- Zajtrk, 
- klesarski izlet do Tromeje, 
- gozdarska večerja ob ognju, 
- dnevna evalvacija, 
- družabni večer, 
- nočni pohod, 
- počitek. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar 

Prostor: 
Slatna z okolico 

Pripomočki: 
Računalnik, tiskalnik in projektor, pisala, papir, 
lepilo, škarje… 

4. 
dan 

 

- Zajtrk, 
- delavnice, 
- priprava predstavitve, 
- priprava piknika s starši, 
- pospravljanje in odhod s starši domov. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar 

Prostor: 
Slatna z okolico 
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 Pripomočki: 
Računalnik, tiskalnik in projektor, pisala, papir, 
lepilo, škarje… 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

- Razdelitev v skupine, 
- sestava jedilnikov, 
- organizacija glede prevoza, 
- kuhanje, pospravljanje koče in okolice, 
- sodelovanje pri dejavnostih. 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3. letnika 

SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV BORILNIH VEŠČIN 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: Kempo Arnis Federacija, Borut Kincl, Mojca Rangus 

Cilji delavnice: 

 

Cilji delavnice so spoznavanje elementov samoobrambe, spoznanje reakcij našega telesa pod stresom oziroma 
kako premagati stres v vsakdanjem življenju, spodbujanje timskega dela, spoznavanje tradicionalnih in 
modernih pristopov v borilnih veščinah in kulture povezane z njimi. 
 

Prostor izvajanja: telovadnica 

Posebnosti: 
športna oprema (športni copati, trenirka) 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

- Kaj so borilne veščine, kaj je kempo, kaj je stres in kako se z njim 
soočamo.  

- spoznavanje osnovnih elementov samoobrambe. 

Izvajalec/-ci: 
KAF, Borut Kincl, Mojca Rangus 

Prostor: 
telovadnica 

Pripomočki: 
Fokusi za udarjanje, palice, vrv 
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2. 

dan 
 
 

- Spoznavanje natančnejših elementov samoobrambe,  

- bodyguard taktika, zaščita šibkejših, elementi preživetja v primeru 
izbruha nasilja. 

Izvajalec/-ci: 
KAF, Borut Kincl, Mojca Rangus 

Prostor: 
telovadnica 

Pripomočki: 
Fokusi za udarjanje, palice, vrv 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 

Dijaki morajo biti primerno oblečeni in obuti, podobno kot pri športni vzgoji. Od dijakov se pričakuje 
poslušnost in koncentracija. Zaželena je motiviranost na področju spoznavanja borilnih veščin. 
 
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3. letnika 

PADALSKI TEČAJ - nadaljevalni 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Šport Maks. št. dijakov: 10 

Izvajalci: 
Sodelavci: Špela Debeljak (+ zunanji sodelavci iz Padalske šole Paranoia)  

Cilji delavnice: 

 

- Uživanje v športnem načinu življenja, 
- osvežitev znanja padalstva, letalstva, aerodinamike, 
- izvedba samostojnega skoka (ali skokov) s padalom iz letala.  

Prostor izvajanja: Učilnica, telovadnica, letališče Prečna 

Posebnosti: 

Možno podaljšanje tudi med vikendom (30. in 31.5.2015). 
Posebni pogoji:    
* opravljen začetni tečaj padalstva (lansko šolsko leto na projektnem tednu) 
* denarni prispevek dijaka za skok/e (po 33 eur na skok) 
Samo druga izvedba 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

Ponavljanje, preverjanje znanja, pisanje testa (teorija skoka, tehnika skoka, 
osnove aerodinamike in izredni postopki). 
Trenažerji (za odklop padala, za odskok iz letala). 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
Učilnica, telovadnica 
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Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Izvedba samostojnega skoka z višine 1000m s samodejnim odpiranjem padala. 
Možno podaljšanje skakanja tudi med vikendom (30. in 31. maj 2015) – odvisno 
od vremena in števila udeležencev. 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
Letališče Prečna 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

 
Fotografiranje, snemanje, obdelava slik in posnetkov. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3. letnika 

HIP HOP ZA ZAČETNIKE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: ples Maks. št. dijakov: 15-20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Maja Hren (koordinator) 
Ariana Šuštaršič, Sara Gavranovič in Eva Ličina ( dijakinje 3.e)  

Cilji delavnice: 

 

Če si ena /eden izmed tistih, ki že vrsto let hodiš na noro dobre novoletne plesne produkcije (gledat mlajše 
sestrice, sošolke, prijateljice), ali pa mogoče spremljaš razne plesne šove ali vedno poslušaš o tem kako je 
hiphop super in si si vedno želel vsaj poskusiti, pa nikoli nisi imel prave priložnosti, je ta delavnica točno to kar 
potrebuješ – priložnost da preživiš dva dneva v družbi svetovnih prvakinj v hiphopu,  ki te bodo popeljale v 
njihov svet, svet plesa.  
 

Prostor izvajanja: 
Velika telovadnica  s premičnim ogledalom ? 
ali fitnes, ker ima ogledala in projektor, ki ga tudi potrebujemo 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 
Punce bodo predstavile hiphop, način dela v plesni šoli, pogledali si bomo nekaj 
posnetkov nastopov, med ostalimi tudi njihovega zmagovalnega iz svetovnega 
prvenstva v  Bochumu. Nato pa PLES, do onemoglosti. Cilj, oziroma želja je, da 
sestavimo kratko koreografijo, s katero se predstavimo na predstavitvi delavnic. 

Izvajalec/-ci: 
Ariana Šuštaršič, Sara Gavranovič in Eva Ličina 

Prostor: 
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  Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

VAJA, VAJA in še enkrat VAJA. Med napornim treningom si bomo ogledali kako 
dobro plesno predstavo, pripravljali styling za nastop in se predvsem ZELO 
zabavali. 

Izvajalec/-ci: 
Ariana Šuštaršič, Sara Gavranovič in Eva Ličina 

Prostor: 
 

Pripomočki:  
voda in športna oblačila 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3. letnika 

MOJA HIŠA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Arhitektura in tehnike risanja – slikanja - skiciranja Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: Sabina Rozenberger 

Cilji delavnice: 

- Spoznavanje arhitekture, razvoj ideje, izvedba v tehničnem smislu, tehnike risanja v merilu, 
- spoznavanje tehnik skiciranja, slikanja in risanja, ki omogočijo realizirati idejne zasnove,  
- izdelava maket, ročne spretnosti v izražanju ideje, 
- timsko delo, kreativnost, samostojnost pri odločanju in izvedbi, 
- spoznavanje različne arhitekture iz celega sveta, 
- analiza in spoznavanje Novega mesta skozi oči arhitekta, 
- predstavitev realnega sektorja v gradbeništvu in arhitekturi. 

Prostor izvajanja: učilnica in bližnja okolica 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Predstavitev tehnik slikarskega in risarskega izražanja (teorija in praksa), 
- predstavitev elementov arhitekture oz. objekta (tlorisi, prostorska 

razporeditev, zasnova funkcionalnega objekta,…) (teorija in praksa), 
- predstavitev svetovne arhitekture, referenčnih primerov,…. 

izvajalec/-ci: 
Sabina Rozenberger 

prostor: 
učilnica in Novo mesto 
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- Ogled Novega mesta in vzorčnih primerov dobre arhitekture in umetnosti pripomočki: 

risalni listi, a4 listi, svinčniki, barvice, vodene 
barvice ali tempere, beležka… 

2. 
dan 

 
 

- Izdelava idejne zasnove moje hiše (skice, tlorisi v merilu, fasade – vse 
skupaj predstavljeno na plakatu) 

- izdelava makete idejne zasnove moje hiše. 

izvajalec/-ci: 
Sabina Rozenberger 

prostor: 
učilnica 

pripomočki: 
risalni listi, a4 listi, svinčniki, barvice, vodene 
barvice ali tempere, lepilo, selotejp, karton, 
valovita lepenka,… 

opis zadolžitev dijakov (se 
razdelijo na predsestanku ali 
začetku PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3.  letnika 

VSTANI IN NASMEJ! (delavnica stand up komedije) 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Stand up komedija (knjiž., soc., kreat. pisanje)  Maks. št. dijakov: 10 

Izvajalci: 
Sodelavci: Marko Kastelic in morebitni gost, ki še ni potrjen 

Cilji delavnice: 

Dijaki bodo pripravili nekaj minutni nastop stand up komedije na izbrano temo. Teme bodo težile k premisleku 
o okolju, šolanju, družbi. Dijaki bodo razvili veščine nastopanja, kreativnega mišljenja.  
Ključne kompetence, ki jih bodo dijaki med delavnico razvijali oz. utrjevali: komunikacija v maternem jeziku, 
inovativnost, komunikacija v tujih jezikih, medosebne in družbene kompetence, kulturna zavest in izražanje.  
 

Prostor izvajanja: Učilnica  

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

Teoretični uvod. Predstavitev različnih tipov humorja in različnih tipov komikov. 
Pogovor o karakteristikah, ki jih naj posameznik upošteva pri izboru svojega stila 
komika.  
Priprava vicev in šal, ki jih bodo dijaki izpilili do nastopa. Premislek o stereotipih v 
komediji. Kakšna je vloga stand up komedije v današnji družbi. Je šaljenje na 
račun stereotipov sprejemljivo in zakaj? 

Izvajalec/-ci: 
Marko Kastelic 

Prostor: 
Učilnica (po razporedu) 

Pripomočki: 
/ 
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2. 

dan 
 
 

Obisk komika (ni še znan). Predstavitev materiala, ki so ga pripravili dijaki. Piljenje 
in izmenjava mnenj o materialu. Priprava na nastop. 

Izvajalec/-ci: 
Marko Kastelic, gost. 

Prostor: 
Učilnica (po razporedu) 

Pripomočki: 
/ 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 2. in 3. letnika 

KLASSE ALI PRIMA? 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Nemščina Maks. št. dijakov:  20 

Izvajalci: 
Sodelavci: Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič 

Cilji delavnice: 

Dijaki: 
- spoznavajo sleng v nemščini, trende v sodobni nemški glasbi, življenje mladostnikov v nemško 

govorečih deželah, dejavnosti Goethe Instituta in Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete,  
- poglabljajo svoje znanje nemščine,  
- razvijajo svojo kreativnost in ustvarjalnost,  
- razvijajo kompetence sodelovalnega učenja, timskega dela, digitalne pismenosti.  

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, Goethe Institut Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana 

Posebnosti: 
Vabljeni vsi dijaki, ki vas zanima nemščina (zaželjeno vsaj minimalno znanje nemščine).  
Predvideni stroški: prevoz Novo mesto – Ljubljana  – Novo mesto.  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 

 

1. 
dan 

 
 

 V okviru delavnice se bodo dijaki ukvarjali s tematiko, ki zadeva mladostnike in 
njihov način življenja v nemško govorečih deželah. Udeleženci delavnice bodo: 

- raziskovali in spoznavali sleng v nemščini (Jugendsprache),  
- poslušali in spoznavali sodobno nemško glasbo,  
- analizirali besedila v popularni nemški glasbi,  
- ugotavljali prisotnost nemške glasbe na slovenskem tržišču,  
- imeli priložnost za kreativno pisanje,  
-  gledali film z mladostniško tematiko.  

Izvajalec/-ci: 
Nataša Sekula Zupančič, Vasja Jakše 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto 

Pripomočki: 
Računalnik, tablični računalniki, i-tabla, slovarji, 
fotoaparat.   
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2. 
dan 

 
 

Drugi dan delavnice bodo udeleženci obiskali Goethe Institut in Filozofsko 
fakulteto v Ljubljani. Predstavnica Goethe Instituta bo predstavila dejavnosti in 
naloge omenjene ustanove, nato pa bodo dijaki na igriv način preverili svoje znanje 
nemščine.  Na Filozofski fakulteti bomo obiskali Oddelek za germanistiko, kjer se 
bomo seznanili s študijem nemščine ter imeli priložnost sodelovati tudi s študenti.  

Izvajalec/-ci: 
Andreja Retelj (Filozofska fakulteta), Katja 
Bradač (Goethe Institut), Nataša Sekula 
Zupančič, Vasja Jakše 
Prostor: 
Goethe Institut Ljubljana, Filozofska fakulteta 
Ljubljana 

Pripomočki: 
Fotoaparat.  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Dijaki sodelujejo pri izboru filma (seznam bo predstavljen na informativnem sestanku), pripravijo nekaj 
predlogov glasbenih izvajalcev z nemško govorečega področja,  fotografirajo izvajanje delavnice, pripravijo 
predstavitev delavnice.  
 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake  3.  letnika 

MIGRANTI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: sociologija, zgodovina in geografija Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Suzana Malnar in Eva Starič;  
sodelavci: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Filantrop, Robin Schweiger 

Cilji delavnice: 

 

- Dijaki se seznanijo z migracijskimi tokovi v zgodovini in danes,  
- dijaki spoznajo vzroke migracij, probleme migrantov in skrb za njihovo integracijo, 
- razvijajo spretnost presoje različnih informacij, 
- razvijajo sposobnosti  komunikacije, socialnih spretnosti in argumentacije,  
- presegajo stereotipe in predsodke, 
- razvijajo pozitiven odnos o pomenu vzpostavljanja dialoge in tolerance.  

 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, učilnica 106; Azilni dom v Ljubljani 

Posebnosti: 
Dijaki plačajo prevoz in ogled filma 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

V obliki izkustvene delavnice dijaki spoznajo probleme migrantov, skrb za njihovo 
integracijo, v aktivnost bo vključen tudi migrant. Omenjeni del delavnice bo 
potekal v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 
Ogled filma Čefurji raus! ali Kopno in pogovor. 

Izvajalec/-ci: 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo 
mesto, Suzana Malnar in Eva Starič 

Prostor: 
Učilnica 106 
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Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Odhod iz Novega mesta v Ljubljano ob 7. uri, sledi ogled azilnega doma v Ljubljani 
in predstavitev migracijskih tokov nekdaj in danes (Robin Schweiger). V 
sodelovanju z društvom Filantrop ogled dokumentarnega filma Dežela vmes (film 
z angleškimi podnapisi), po ogledu sledi pogovor o filmu z iztočnicami, ki jih 
pripravi omenjeno društvo.  
 
 
 

Izvajalec/-ci: 
Azilni dom; kontaktna oseba Katarina Štrukelj 
Društvo Filantrop, Robin Schweiger, Suzana 
Malnar in Eva Starič 

Prostor:  
Azilni dom  
 

Pripomočki: 
Pisalo in beležka  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

MEDICINA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: biologija Maks. št. dijakov: 16 

Izvajalci: 
Sodelavci: Tatjana Durmič in medicinsko osebje Splošne bolnišnice Novo mesto  

Cilji delavnice: 

Dijaki  

- spoznajo nekaj  pomembnih, a manj znanih vej medicine. 
- se naučijo samostojno secirati nekaj živalskih organov,  

- s pomočjo sekcije živalskih organov ponovijo teoretične osnove človeške anatomije, 
- se seznanijo z delom nekaterih oddelkov v Splošni bolnišnici Novo mesto(dializa, transfuzija, 

patologija…), 

- obiščejo nekaj oddelkov, 
- skupno pripravijo poročilo o delu in predstavitev svoje delavnice. 

 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto 

Posebnosti: Dijaki, ki jih zanima študij medicine oz. naravoslovje  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

 

- Seznanitev s cilji delavnice, 
- obisk oddelkov v Splošni bolnišnici Novo mesto, 

- razgovor  in predstavitev posameznih oddelkov, 
- priprava materiala za predstavitev. 

Izvajalec/-ci: 
Tatjana Durmič in medicinsko osebje 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto 
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Pripomočki: 
Fotoaparati in beležnice 

2. 
dan 

 
 

- Sekcija srca svinje, 
- sekcija ledvice svinje, 
- sekcija pljuč svinje, 

- mikroskopiranje tkivnih preparatov ( kri, ledvica, žile, pljuča…), 
- določanje krvnih skupin, 
- priprava materiala za predstavitev. 

Izvajalec/-ci: 
Tatjana Durmič 

Prostor: 
učilnica BK 

Pripomočki: 
secirni material in mikroskopi 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 
 

Za ogled oddelkov bolnišnici se razdelijo v 3- 4 skupine. Po ogledu pripravijo predstavitev za ostale udeležence 
delavnice. Vsaka skupina potrebuje en fotoaparat in material za beležke. 
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

»PIVCE ZA ŽIVCE« 

naslov delavnice 

Predmetno področje: bio – fiz – kem – mat  Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: Branka Klemenčič, Anita Nose in  Jernej Ban  

Cilji delavnice: 

- Ogled Pivovarne Laško, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije (Žalec), Inštituta hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije (Žalec) in družinske pivovarne Vizir (Črnomelj), 

- dijaki se bodo seznanili: 
o z zgodovino hmeljarstva in pivovarstva v Sloveniji, 
o s poskusnim slajenjem in varjenjem piva ter senzorično oceno piva, 
o s preskusnimi metodami, potrebnimi za ugotavljanje minimalnih kakovostnih parametrov, 

potrebnih v postopku certificiranja hmelja po Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in 
prometu s hmeljem in 

o z drugimi preskusnimi metodami za ugotavljanje kakovosti hmelja in izdelkov iz hmelja s 
tekočinsko in plinsko kromatografijo, masno spektoskopijo, konduktometrijo in ostalimi 
analizimi metodami, 

o s pivovarskimi analizami, 
o z možnostjo zaposlitve v pivovarski industrijski panogi, 

- dijaki bodo po skupinah s pomočjo enostavnih pripomočkov v šolskem laboratoriju zvarili različne vrste 
piv in izvedli fizikalne in kemijske meritve.  

Prostor izvajanja: 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pivovarna 
Laško, Prostori Gimnazije Novo mesto (216) 

Posebnosti: 
Plačilo prevoza v Žalec (~8,5 €) in v Črnomelj (~6,5 €). Plačilo vstopnin v Ekomuzej (3 €) in Inštitut hmeljarstva 
in pivovarstva (~2 €). Možnost obirovske malice v Ekomuzeju. 

Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 
Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
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1. 
dan 

 
 

 

- Voden ogled Pivovarne Laško, 
- voden ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
- voden ogled sladarne in mikropivovarne IHPS, 
- voden ogled laboratorijev Oddelka za agrokemijo in pivovarstvo IHPS. 

Izvajalci: 
IHPS, Ekomuzej, Pivovarna Laško 
Spremljevalci: Branka Klemenčič in Jernej Ban 

Prostor: Pivovarna Laško http://www.pivo-
lasko.si/, Inštitut hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije http://www.ihps.si/, Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 
http://www.ekomuzej-hmelj.si/si/ 
Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

- Varjenje piva, 
- določanje fizikalnih lastnosti piva, 
- kemijska analiza piva.  

 

Izvajalec/-ci:  
Jernej Ban, Anita Nose in Branka Klemenčič 

Prostor: 
216 (KK) 
 

Pripomočki: 
začetni komplet pripomočkov za varjenje piva , 

steklenice (0,3 L), zamaški in zapirač in ostali 
pripomočki, dostopni v šolskem laboratoriju. 
 

3. 
dan 

 

 

Ogled družinske Pivovarne Vizir na Lokvah pri Črnomlju. 
 

Izvajalec/-ci: 
Lastniki pivovarne Vizir 

 

Prostor: 

Pivovarna Vizir;  http://www.vizir.si/ 
 

Pripomočki: / 

http://www.pivo-lasko.si/
http://www.pivo-lasko.si/
http://www.ihps.si/
http://www.ekomuzej-hmelj.si/si/
http://www.vizir.si/


Katalog delavnic projektnega tedna 

 

73 

 

  

4. 
dan 

 

Priprava multimedijske predstavitve. 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Ban  

Prostor:  

216 (KK) 

Pripomočki: 

Dostopni v šolskem laboratoriju. 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na predsestanku 
al i začetku PT) 

 

Dijaki že pred delavnico raziščejo načine priprave domačega piva in pripravijo recept po katerem bodo zvarili 
svoje pivo. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

URBANA GVERILA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Urbane intervencije Maks. št. dijakov: 12 

Izvajalci: 
Sodelavci: Natalija Zanoški m.i.a.,  Viktorija Tekstor u.d.i.a. 

Cilji delavnice: 

Nova znanja, ki jih pridobi dijak: 
  

- uvod v teorijo urbanih intervencij, 
- vpogled v alternativno delovanje arhitekta, 
- pregled nad delovanjem različnih umetnikov, oblikovalcev, arhitektov v javnem prostoru (Slovenija in 

tujina), 
- uvod v teorijo parcipativnega načina delovanja prebivalcev, 
- vpogled v sodobne tehnike aktivacije prebivalstva, 
- vpogled v delovanje javnega mestnega potniškega prometa v Novem mestu, 
- kritično vrednotenje stanja v prostoru, kjer živimo in delujemo, 
- tehnična znanja (s pomočjo orodij izdelujejo po principu DIY – Naredi sam), 
- tehnična znanja (s pomočjo orodij reciklirajo obstoječe predmete. 

 
Ostale kompetence, ki jih razvija dijak: 

- timsko projektno delo, 
- razvoj kreativnega mišljenja, 
- razvoj odnosa do prostora, 
- razvoj motoričnih sposobnosti, 
- razvoj analitičnega mišljenja, 
- razvoj kritičnega mišljenja, 
- razvoj prostorske predstave, 
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- razvoj čuta za estetiko, 
- razvoj odgovornosti do prostora, v katerem živi in deluje, 
- sposobnost podajanja novo pridobljenega znanja. 

Prostor izvajanja: Učilnica (uvod), Avtobusno postajališče javnega potniškega prometa v Novem mestu (izvajanje delavnice)  

Posebnosti: 

Delavnica se bo večinoma izvajala na lokaciji (v dogovoru z MONM).  
Potrebno je primerno zavarovanje lokacije (v dogovoru z MONM). 
Prevoz do lokacije. 
Malica na lokaciji AP. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1. 
dan 

 
 

Uvod (teoretični del): 
- kratka uvodna predstavitev projekta Arhitektura in otroci Novo mesto, 
- kratka uvodna predstavitev projekta »Odpeljem te! V zeleno Novo mesto«, 
- kratka uvodna predstavitev teorije in prakse urbanih intervencij. 

 
Urbana intervencija (praktični del): 
- prevoz udeležencev in materiala do izbranega avtobusnega postajališča z 
javnim mestnim potniškim prometom, 
- izvedba urbane intervencije ( v skladu z izbrano avtobusno postajališče se 
naknadno navedejo potrebni pripomočki): 

o prenova postajališča (poslikava zun. in notr. stranic ter stropa 
postajališča, namestitev nove klopi iz masivnega lesa, ...), 

o prenova tal (zadelava morebitne luknje, poslikava tal), 
o prenova morebitnega zidu ob postajališču (poslikava, zasaditve), 
o prenova morebitne ograje ob postajališču (poslikava, zasaditve, druga 

umetniška instalacija), 
o separacija morebitnega ekološkega otoka (ograditev z umetniško 

instalacijo), 

Izvajalec/-ci: 
Natalija Zanoški, Viktorija Tekstor 

Prostor: 
Učilnica, Avtobusno postajališče 

Pripomočki (glede na izbor avtobusnega 
postajališča): 
 
- vozovnica za JMPP NM (12) 
- načrt zasnove urbane intervencije (12 kopij) 
- zaščita: primerna obleka in obutev, rokavice  
- če poslikava postajališča: fasadne barve 
(kvadratura!), čopiči oz. valjčki, posodice za 
čopiče oz. valjčke, kozarci za vodo, posode za 
mešanje barv, zaščita tal (star časopisni papir)  
- če namestitev klopi: odpadni masiven les, 
zaščita za les ali barva za les, vijaki, baterijski 
vrtalnik, brusilnik, obodna žaga 
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o prenova morebitne oglasne table (poslikava, druga umetniška 
instalacija) 

o dodatek zazelenitve, 
o dodaten program na postajališču za čakajoče (družabne igre v javnem 

prostoru, gugalnica, ...), 
o ureditev okolice postajališča. 

- prevoz  udeležencev in materiala do gimnazije z javnim mestnim potniškim 
prometom. 

- če poslikava tal oz. poslikava zidu ob 
postajališču: barve v spreju, šablone iz kartona, 
zaščita drugih površin (star časopisni papir)  
- če zasaditve: različne vrste trajnih rastlin, 
lopata, grablje, humusna zemlja 
- če intervencije v ograje ob postajališčih: različni 
odpadni kosi kovine, lesa, vrvi ipd. 
- če separacija ekološkega otoka: vnaprej 
narejena konstrukcija okoli otoka, različna 
vmesna polnila (odpadne poslikane dibond 
plošče, odpadni poslikani transparenti za 
zunanjo uporabo ipd.), pritrjevalni sistemi (vijaki, 
sponke, žeblji), orodje: kladivo 
- če prenova oglasne table: barve za les, barve v 
spreju, čopiči, odpadne dibond plošče ipd. 
- če dodaten program na postajlišču: dodatni 
materiali in orodja 
- ureditev okolice: grablje, metle, vreče za smeti 

2. 
dan 

 
 

Urbana intervencija(praktični del): 
- prevoz udeležencev in materiala do izbranega avtobusnega postajališča z 

javnim mestnim potniškim prometom, 
- izvedba urbane intervencije (glede na izbrano avtobusno postajališče, za 

katerega bomo dobili dovoljenje bomo izbrali nekatere izmed spodaj 
navedenih postopkov – v skladu s tem bomo natančneje navedli potrebne 
pripomočke): 

 
o prenova postajališča (poslikava zun. in notr. stranic ter stropa 

postajališča, namestitev nove klopi iz masivnega lesa, ...), 
o prenova tal (zadelava morebitne luknje, poslikava tal), 
o prenova morebitnega zidu ob postajališču (poslikava, 

zasaditve), 

Izvajalec/-ci: 
Natalija Zanoški, Viktorija Tekstor 

Prostor: 
Avtobusno postajališče 

Pripomočki ( glede na izbor avtobusnega 
postajališča): 
 
- vozovnica za JMPP NM (12) 
- načrt zasnove urbane intervencije (12 kopij) 
- zaščita: primerna obleka in obutev, rokavice  
- če poslikava postajališča: fasadne barve 
(kvadratura!), čopiči oz. valjčki, posodice za 
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o prenova morebitne ograje ob postajališču (poslikava, 

zasaditve, druga umetniška instalacija), 
o separacija morebitnega ekološkega otoka (ograditev z 

umetniško instalacijo), 
o prenova morebitne oglasne table (poslikava, druga umetniška 

instalacija), 
o dodatek zazelenitve, 
o dodaten program na postajališču za čakajoče (družabne igre v 

javnem prostoru, gugalnica, ...). 
- javna otvoritev urbane intervencije, 

o dodaten kulturni program ob otvoritvi (npr. koncert) 
- prevoz udeležencev in materiala do gimnazije z javnim mestnim potniškim 
prometom. 

 

čopiče oz. valjčke, kozarci za vodo, posode za 
mešanje barv, zaščita tal (star časopisni papir)  
- če namestitev klopi: odpadni masiven les, 
zaščita za les ali barva za les, vijaki, baterijski 
vrtalnik, brusilnik, obodna žaga 
- če poslikava tal oz. poslikava zidu ob 
postajališču: barve v spreju, šablone iz kartona, 
zaščita drugih površin (star časopisni papir)  
- če zasaditve: različne vrste trajnih rastlin, 
lopata, grablje, humusna zemlja 
- če intervencije v ograje ob postajališčih: različni 
odpadni kosi kovine, lesa, vrvi ipd. 
- če separacija ekološkega otoka: vnaprej 
narejena konstrukcija okoli otoka, različna 
vmesna polnila (odpadne poslikane dibond 
plošče, odpadni poslikani transparenti za 
zunanjo uporabo ipd.), pritrjevalni sistemi (vijaki, 
sponke, žeblji), orodje: kladivo 
- če prenova oglasne table: barve za les, barve v 
spreju, čopiči, odpadne dibond plošče ipd. 
- če dodaten program na postajlišču: dodatni 
materiali in orodja 
- ureditev okolice: grablje, metle, vreče za smeti  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Pričakujemo zelo angažirane dijake, ki jim je ta delavnica prva izbira v naboru delavnic Projektnega tedna!  
 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 

 
Predstavitev delavnice Urbana gverile se izdela v tesnem sodelovanju s skupino Osnove video montaže (mentor: Matej Kure)  
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Delavnica za dijake 3.  letnika 

KOMISAR REX 

naslov delavnice 

Predmetno področje: naravoslovje Maks. št. dijakov: 10 

Izvajalci: 
Sodelavci: Barbara Bajc Šerovič 

Cilji delavnice: 

 

- Spoznati delo policistov oz. kriminalistov, forenzične preiskave, 
- spoznati vlogo službenih psov pri delu policije, 
- ogled filmov s kriminalno vsebino. 

 
   

Prostor izvajanja: policijska postaja Novo mesto, gimnazija 

Posebnosti: delavnica ni primerna za dijake, ki slabo prenašajo kriminalne vsebine 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

Obisk policijske postaje Novo mesto. 
Izvajalec/-ci: 
Zaposleni na pp 

Prostor: 
Pp Novo mesto 

Pripomočki: 
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2. 
dan 

 
 

Ogled filmov s kriminalno vsebino. 

Izvajalec/-ci: 
 

Prostor: 
213 oz. učilnica z dobrim projektorjem in 
zatemnitvijo 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

MENE JE STRAH   

naslov delavnice 

Predmetno področje: Filmska vzgoja  Maks. št. dijakov: 20  

Izvajalci: 
Sodelavci: Tea Ribič,  Tina Furlan Turk  

Cilji delavnice: 

 

- Dijaki spoznavajo nekatere značilne poteze Hitchcockove režije, 
- razmišljajo o pojmih suspenza, grozljivega, srhljivega, 
- seznanijo se z delom filmske zgodovine, kamor umestimo obravnavani film, 
- učijo se filmske terminologije in spoznajo sredstva filmskega izraza, 
- lotijo se samostojne analize filmske pripovedi in o svojih odkritjih razpravljajo s sovrstniki,  
- razmišljajo o razmerju med filmom in filmskim gledalcem.  
 

Prostor izvajanja: učilnica  

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Uvod v Hitchcocka, po čem prepoznamo hitchcockovski film, 
- pogovor o ideji suspenza, 
- učinek grozljivosti v drugih umetnostnih zvrsteh: literatura, slikarstvo, 

poezija, glasba…, 

Izvajalec/-ci: 
Tea Ribič 
Tina Furlan  Turk 

Prostor: 
Učilnica v šoli 
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- ogled filma Psiho.  Pripomočki: 

Delujoč računalnik, dvd predvajalnik in projektor  

2. 
dan 

 
 

- Govorica filma: elementi hitchcockovske montaže, 
- film Psiho in Ojdipov kompleks, 
- nadaljevanje razčlembe filma in sklepni del. Dijaki predstavijo svoje 

videnje filma.  
 

Izvajalec/-ci: 
Tea Ribič 
Tina Furlan  Turk 

Prostor: 
Učilnica v šoli 

Pripomočki: 
Delujoč računalnik, dvd predvajalnik in projektor  

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

- Dijaki na predsestanku  dobijo zadolžitve priprave referatov na dane teme, ki jih na delavnicah 
predstavijo: Hitchcock in njegovo delo, srhljivo v literaturi, glasbi, slikarstvu, zgodba o Ojdipu in 
Ojdipov kompleks…  

 
Domača naloga: Dijaki napišejo esej ali filmsko kritiko filma Psiho.   

 

 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

SPOZNAJMO BRAZILIJO … S PLESOM, KULINARIKO IN ČEDNIM BRAZILCEM 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Geografija Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Polonca Kukec 
Capoeira Slovenija, veleposlaništvo Brazilije, gost iz Brazilije  

Cilji delavnice: 

 

Dijaki bodo pobliže spoznali Brazilijo, ki ponuja tisoč različnih obrazov 
 
S pomočjo aktivnih oblik dela bomo: 

- izpolnili osebno izkaznico Brazilije in izdelali časovni trak japonske zgodovine,  
- etnologija in kulturna antropologija, 
- naučili se bomo osnov capoeire, mešanice plesa in borilne veščine, 
- pripravili in poskusili bomo tradicionalno brazilsko jed . 

 
Dijaki bodo razvijali naslednje kompetence: 

- usvajanje novih znanj s pomočjo sodelovalnega učenja, 
- razvijanje digitalne pismenosti (delo s podatkovnimi bazami), 
- priprava intervjuja in fotoreportaže. 

 
 

Prostor izvajanja: atrij, učilnica 108 

Posebnosti: 
športna oprema za capoeiro *,  
Dijaki morajo biti pripravljeni na športno (plesno)udejstvovanje. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
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1. 
dan 

 
 

 

 
- Plesna delavnica – capoeira – uvod, 
- geografija Brazilije, 
- Brazilija – moja dežela ali biti Brazilec v Sloveniji. 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Capoeira Slovenia 
Gost iz Brazilije 
Prostor: 
108 
atrij (mize pospravljene) 

Pripomočki: 
CD predvajalnik 
projektor, računalnik 
šeleshamer, barvni flomastri 

2. 
dan 

 
 

- Plesna delavnica - capoeira – nadaljevanje, 
- zgodovina Brazilije, 
- kulinarika Brazilije. 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Capoeira Slovenia 

Prostor: 
108 
atrij (mize pospravljene) 

Pripomočki: 
CD predvajalnik 
projektor, računalnik 
šeleshamer, barvni flomastri 

3. 
dan 

 

- Obisk Konzulata Zvezne republike Brazilije v Ljubljani, 
- obisk brazilske restavracije Rodisio de Brasil v Ljubljani. 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Zaposleni na Konzulatu ZR Brazilije 
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4. 
dan 

 

- Plesna delavnica - capoeira – nadaljevanje, 
- izdelava predstavitve za projektni teden. 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Capoeira Slovenia 

Prostor: 
108 
atrij (mize pospravljene) 

Pripomočki: 
CD predvajalnik 
projektor, računalnik 
šeleshamer, barvni flomastri 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Predpriprava:  
- trije spletni članki o Braziliji, ki niso starejši od 1. 4. 2015 (vsi udeleženci), 
- en recept za brazilsko jed (vsi udeleženci), 
- priprava na fotoreportažo in intervju z gosti delavnice (največ po dva dijaka skupaj), 
- priprava predstavitve dela v delavnici (dva dijaka). 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake  3.  letnika 

AFRIKAANS - AFRIKANŠČINA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Geografija Maks. št. dijakov: 20  

Izvajalci: 
Sodelavci: Robert Šupe 

Cilji delavnice: 

 

Dijaki/dijakinje razvijajo: 
- zmožnost poslušanja in razumevanja tujega govora v različnih okoliščinah (na ekskurzijah, potovanjih 

ipd.), 
- sposobnost branja in razumevanja poljudnih in preprostejših strokovnih vsebin ter uporabe ustreznih 

pripomočkov (branje in razumevanje knjižnih in elektronskih virov), 
- vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje za medkulturno (jezikovno) sporazumevanje 

(vključevanje v mednarodne projekte, izmenjave, sodelovanje ipd. na šolski ali osebni ravni). 
 

Prostor izvajanja: učilnica 117 

Posebnosti: 
Afrikanščina je najmlajši germanski jezik in  eden od uradnih jezikov v Republiki Južni Afriki. Z njo se lahko 
sporazumevamo tudi v Evropi - na Nizozemskem in v severni Belgiji. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

- Program oz. potek delavnice: 
- osebna in medsebojna predstavitev udeležencev delavnice, 
- seznanitev udeležencev s cilji delavnice, 
- predstavitev osnovnih jezikovnih pravil in zgodovine afrikanščine, 
- ogled 5 minutnega filma o lepotah Republike Južne Afrike, 

Izvajalec/-ci: 
Robert Šupe 

Prostor: 
Učilnica 
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- ogled geografskih značilnosti države v Atlasu za srednje šole. 
Lekcije: 

1. In die kantoor, v premoru glasbeni spot 
2. Laat ek u voorstel, v premoru glasbeni spot 
3. Hoe groot is jou gesin? v premoru glasbeni spot 
- Intervju pevca Robbija Klaya ob izidu svojega novega CD(YT), 
- utrjevanje in ponavljanje, 
- ogled celovečernega filma: Cry Freedom (1987). 

Pripomočki: 
Računalnik (internet), LCD projektor,  
atlasi za srednje šole, 
pripravljena gradiva za dijake, 
 

2. 
dan 

 
 

     Program oz. potek delavnice: 
- Šport : Zola Budd Pieterse 

    4.  Hoe kom ek by …?, v premoru  glasbeni spot 
      -      O življenju in delu Ingrid Jonker, poezija, izbrano delo 
    5.  Beroepe, v premoru glasbeni spot 
    6.  Treinreis 

- Nelson Mandela v času in prostoru – kratek film (YT), 
- ogled celovečernega filma: A World Apart (1988) ali Taxi To Soweto 

(1991), 
- zaključek in simbolično darilce za vsakega udeleženca delavnice. 

Izvajalec/-ci: 
Robert Šupe 

Prostor: 
Učilnica 

Pripomočki: 
Računalnik (internet), LCD projektor,  
atlasi za srednje šole, 
pripravljena gradiva za dijake 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Spoštovane dijakinje in dijaki,  z  znanjem tujega jezika spoznavamo kulturo ter običaje naroda in 
gradimo mostove med ljudmi.  Kar vem,  bom z veseljem delil z Vami.  
Za dodatna pojasnila sem Vam na voljo v razredu, kabinetu ali po mailu oz. na informativnem 
predsestanku.  Lepo pozdravljeni,  Robert Šupe, prof.                                                                                                                                                          
robert.supe@gimnm.org                                                                        

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 

mailto:robert.supe@gimnm.org
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Delavnica za dijake 3. letnika 

NOVO MESTO – MOJE MESTO 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Zgodovina Maks. št. dijakov: 8 - 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Zoran Poredoš,  
Dolenjski muzej Novo mesto (Laura Fabjan)  

Cilji delavnice: 

 

- Spoznati, znati, prepoznati, poznati in primerno vrednotiti naravno in kulturno dediščino Novega 
mesta, 

- spoznati življenje ljudi v Novem mestu od ustanovitve do danes. 

- kompetence: dijak razvija sodelovalno učenje, timsko delo, projektno delo, … 
 
 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto, teren (mesto) 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- Predstavitev razstave »650-letnica Novega mesta«, 
- kratki film o Novem mestu, 
- sprehod po mestu z ogledom kulturno-zgodovinskih znamenitosti. 

Izvajalec/-ci: 
Zoran Poredoš, pedagoginja Laura Fabjan iz 
Dolenjskega muzeja Novo mesto 

Prostor: 
Dolenjski muzej Novo mesto, mesto 

Pripomočki: 
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2. 
dan 

 
 

- Analiza dela v muzeju in življenja v obdobju, ki ga opisuje razstava, 
- opis kulturnozgodovinskih znamenitosti Novega mesta, 
- poročilo za predstavitev dela v Tuš-u in poročilo za spletne strani oziroma 

kroniko šole. 

Izvajalec/-ci: 
Zoran Poredoš, dijaki 

Prostor: 
Učilnica v šoli  106. 

Pripomočki: 
literatura 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

- Navodila za delo na predsestanku, 
- 2. dan samostojno delo  

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IN MESTO IDRIJA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fizika, slovenščina geografija Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: Vinko Sladoljev, Ivan Potočar  

Cilji delavnice: 

Dijaki spoznajo geografske, geološke, zgodovinske in tehnične zanimivosti mesta Idrija in okolice. Spoznajo vpliv 
rudnika živega srebra na 500 letno zgodovino mesta in širšega prostora. Spoznajo se s tehnologijo pridobivanja 
živega srebra v različnih obdobjih ter sedanje stanje potreb in načina uporabe. 
Dijaki razvijajo kompetence timskega in projektnega dela ter skupinskega odločanja.  

Prostor izvajanja: Šolski prostori 1 dan, drugi dan se gre na ekskurzijo v Idrijo 

Posebnosti: 
Samo ena izvedba 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- V šoli dijaki samostojno pripravijo delne projektne naloge iz geografije, 
geologije, zgodovine Idrije in bližnje okolice po navodilih ki jih 
dogovorimo na pripravljalnih sestankih, 

- dijaki po skupinah pripravijo plakate iz posameznih področij, ki bodo po 
izletu osnova za predstavitev. 

 

Izvajalec/-ci: 
Vinko Sladoljev 

Prostor: 
Fizika 208 

Pripomočki: material za plakate 
 

2. 
dan 

 

- Dijaki odpotujejo v Idrijo kjer obiščejo Antonijev rov ter muzej živega 
srebra in kristalov v rudniku, 

Izvajalec/-ci: 
Vinko Sladoljev in Ivan Potočar 
Prostor: Idrija in okolica 
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- ogled Idrijskega gradu Gewerkenegg in razstave čipk, 
- ogled zgodovinsko – tehnične zbirke o pridobivanju živega srebra in 

razstave o pisatelju Francetu Bevku, 
- ogled prve slovenske realke (1901), Terezijanskega gledališča in Cerkev 

Sv. Trojice, 
- ogled največjega vodnega kolesa v Evropi - Idrijski kamšt, vodnih pregrad 

za plavljenje lesa - Klavže in geološke posebnosti - Divje jezero, 
-  po možnosti ogled partizanske tiskarne Slovenija ali pa bolnice Franja. 

 

Pripomočki: 
Dobra volja, radovednost ,delavnost ,disciplina in 
točnost 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Dijaki se razdelijo na predsestanku in obdelajo posamezne teme ter pripravijo poročila in predstavitve za 
ostale v  skupini. Celotna skupina potem pripravi celotno predstavitev v TUŠ-u. 
Stroški delavnice so v ceni avtobusnega prevoza. 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš. 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

SPOZNAVANJE POKLICEV 

 

Predmetno področje: Karierna orientacija Maks. št. dijakov:  

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Petra Škof, Anica Kastelec 
zunanji sodelavci 

Cilji delavnice: 

Namen obiskov v delovnih okoljih je, da dijaki spoznajo določeno delovno področje, se seznanijo s 
posebnostmi poklica, spoznajo dobre in slabe strani poklica, pridobijo informacije o možnostih napredovanja 
in zaposlitve ter da s samorefleksijo ugotovijo, ali izbrani poklic ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu, 
njihovim interesom, željam in osebnostnim lastnostim. 
Dijaki se bodo lahko podrobneje seznanili z naslednjimi poklici:  

 pravnik 
 novinar 

 arhitekt 
 računalničar in informatik 
 vzgojitelj 

 defektolog 
 logoped in delovni terapevt 
 stomatolog 

 veterinar 
 socialni delavec 

 učitelj  
 zdravnik 

 

Prostor izvajanja: 

Zunanja podjetja, organizacije, zavodi, društva…: 

 Okrožno sodišče Novo mesto 

 Radio Krka  in Dolenjski list 
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 ARHABITAT,  projektiranje in inženiring 

 SPINA d.o.o. 
 INFOTEHNA 

 VRTEC CICIBAN in PEDENJPED – romski oddelek 

 OŠ DRAGOTIN KETTE 
 RAZVOJNA AMBULANTA, Zdravstveni dom Novo mesto 

 STOMATOLOŠKE AMBULANTE, Zdravstveni dom Novo mesto 

 JANG, veterinarska klinika 

 CENTER ZA SOCIALNO DELO Novo mesto 
 OŠ DRSKA 

 KIRURŠKI in INTERNI ODDELEK, Splošna bolnica Novo mesto 

Posebnosti: Dijaki bodo obiskali podjetja, organizacije, zavode.., kjer se bodo spoznavali s številnimi poklici  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 

- obisk delovne organizacije, podjetja, zavoda… po navodilih 
koordinatorja v obiskani organizaciji 

 

Izvajalec/-ci: 
Koordinatiorji v organizaciji, podjetju, zavodu 

Prostor: 
Izbrana organizacija, podjetje, zavod.. 

Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

- obisk delovne organizacije, podjetja, zavoda… po navodilih 
koordinatorja v obiskani organizaciji 

 

Izvajalec/-ci: 
Koordinatiorji v organizaciji, podjetju, zavodu 

Prostor: 
Izbrana organizacija, podjetje, zavod.. 
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Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 
 

 

 

 Zadolžitve bodo dijaki dobili v posameznih organizacijah. 
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1., 2. in 3. letnika  

PODJETNIŠKA DELAVNICA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Podjetništvo Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: Janez Gorenc, Željka Kitić 

Cilji delavnice: 

- Razvijanje timskega dela, 
- razvijanje socialnih veščin, 
- razvijanje podjetniških veščin (beri: podjetnosti!), 
- spoznavanje lokalnega in Slovenskega podjetniškega okolja, 
- spoznavanje lokalnega in slovenskega podpornega okolja, 
- razvijanje digitalnih veščin, 
- razvijanje jezikovnih in tujejezičnih kompetenc. 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, lokalno okolje, Podbreznik 

Posebnosti: Dijaki bodo veliko hodili po terenu 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 

 

1. 
dan 

 
 

 

- Predstavitev idej, 
- postavitev hipotez, 
- izpolnjevanje poslovna ali vitka platna (BMC ali LC), 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto, okolje 
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- dijaki, ki so že čez leto sodelovali pri krožku, gredo na ogled podjetij in 

podpornega okolja. 

Pripomočki: 
Natisnjeni BMC 

2. 
dan 

 
 

- Dijaki gredo na teren preverit svoje hipoteze in po potrebi postavijo 
nove, 

- izdelajo predstavitveni produkt, 
- na novo izpolnijo platno, 
- dijaki, ki so že čez leto sodelovali pri krožku, gredo na ogled podjetij in 

podpornega okolja. 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto  in okolje 

Pripomočki: 
BMC, prenosniki 

3. 
dan 

 

- Dijaki postavijo hipoteze glede predstavitvenega izdelka in jih gredo 
preverit, 

- svoj predstavitveni izdelek prilagodijo ugotovitvam na terenu in gredo 
še enkrat ven, 

- izdelajo Facebook stran, 
- dijaki, ki so že čez leto sodelovali pri krožku, gredo na ogled podjetij in 

podpornega okolja. 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto in okolica 

Pripomočki: 
Prenosnik, BMC 

4. 
dan 

 

- Zadnje prilagoditve, 
- priprava predstavitve komisiji, 
- predstavitev pred komisijo. 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: 
Gimnazija Novo mesto in okolje, Podbreznik 

Pripomočki: 
Prenosnik 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Dijaki bodo delali v timih, postavljali bodo hipoteze glede svoje podjetniške ideje in izdelali predstavitveni 
izdelek in oboje preverjali na terenu (Tuš, Qlandija, Mercator…) pri potencialnih strankah. izdelali bodo tudi 
Facebook stran za svoj izdelek, svoj poslovni model pa predstavili pred komisijo na Podbrezniku. 
Dijaki, ki so celo leto sodelovali na podjetniškem krožku, si bodo prve tri dni ogledovali podjetja in podporno 
okolje. 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1., 2. in 3. letnika 

PROJEKTIL 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Novinarstvo, mediji Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Uroš Lubej 

Cilji delavnice: 

 
– Napišejo članek (članek, zgodba, kolumna, intervju …,) 
– fotografirajo, 
– urejajo časopis, 
- delajo v timu. 

 

Prostor izvajanja: teren, učilnica 

Posebnosti: potrebujemo računalnike in fotoaparate 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  

 

1- 
4. 

dan 
 
 

- Uvodna predstavitev novinarskega dela, 
- uredniški sestanek: pogovor o temah, delitev nalog, 
- priprava na prispevke, 
- pridobivanje informacij, izjav, terensko delo, fotografiranje, 
- pisanje prispevkov, 
- urejanje prispevkov, 
- prelom in oblikovanje, 
- tisk. 

Izvajalec/-ci: 
Uroš Lubej 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
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opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali 
začetku PT) 
 

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1., 2. in 3. letnika 

ČASOPIS ZA BOLJŠI JUTRI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: novinarstvo, aktivizem Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: Jakob Saje, študent filozofije in zgodovine 

Cilji delavnice: 

Izdelali bomo časopis s članki, ki opisujejo svet, kakršnega bi si želeli videti čez eno leto. Za to delo 
potrebujemo dijake, ki želijo: 

 uživati v dobri in sproščeni družbi, 
 razmišljati o svetu in ga izboljšati. (razvijanje problematičnega mišljenja), 

 razvijati svojo kreativno žilico. (razvijanje kreativnega mišljenja), 
 uporabiti svoje znanje oblikovanja na računalniku. (razvijanje digitalne pismenosti), 
 s pisanjem zabavnih in kreativnih člankov izboljšati naše pisanje besedil. (razvijanje sposobnosti pisanja 

besedil), 
 Razmišljali o tem kaj pomeni biti aktiven član družbe in kaj lahko sami naredimo za boljši svet. 

(razvijanje zavesti o svetu), 
 se naučili kako vzpostaviti dobro vzdušje v skupini in z njo izvesti projekt od začetne ideje do končnega 

izdelka. (razvijanje delovanja v timu dela in načrtovanja projektov).  

Prostor izvajanja: Bazo bomo imeli v eni izmed šolskih učilnic, če bo le čas pa si bomo navdih poiskali tudi zunaj.  

Posebnosti: 
Namen delavnice je, da vam omogočim, da izrazite svoje ideje in želje o svetu okoli vas. Vse kar bomo ustvarili 
bo rezultat vaše kreativnosti. Jaz bom tam samo zato, da vam pomagam pri iskanju navdiha in razvijanju idej 
(in da skrbim, da ne boste preveč lenarili).  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 



Katalog delavnic projektnega tedna 

 

99 

 

1. 
dan 

 
 

Glede na to, da je namen delavnice izdelati časopis, bomo prvi dan začeli s 
krajšim teoretičnim uvodom, ki vas bo naučil vse, kar je potrebno vedeti o 
pripravi časopisa  –  kako je sestavljen časopis, kako pisati in oblikovati časopisni 
članek, kako najti dober naslov za članek... 
Preostanek dneva bomo namenili iskanju čim več kreativnih idej za članke.  
Idealno bi bilo, da bi do konca prvega dne že imeli glavne ideje člankov in da bi 
vas že lahko razdelil v manjše skupine, od katerih bo vsaka prevzela en članek. 
Trenutno sem še v dogovarjanju, ampak verjetno nam bo prvi dan na pomoč 
priskočil tudi novinar Igor Vidmar z Dolenjskega lista. 

Izvajalec/-ci: 
Jakob Saje, Igor Vidmar  

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
Zvezek, pisalo, računalnik, tablica, smartphone... 

2. 
dan 

 
 

Drugi dan vas bom dokončno razdelil v skupine in večino časa boste preživeli pri 
pisanju članka s svojo skupino. Vsaka skupina bo v celoti odgovorna za svoj 
članek – sami boste našli naslov članka, ga oblikovali, mu dodali slike, napisali 
besedilo in sami boste odgovorni za vse pravopisne napake, ki jih boste/bomo 
spregledali .  

Izvajalec/-ci: 
Jakob Saje 

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
Zvezek, pisalo, računalnik, tablica, smartphone... 

3. 
dan 

 

Tretji dan bo v marsičem podoben drugemu – skupine bodo nadaljevale z delom, 
morda z njim tudi že zaključile. Proti koncu dneva bomo tudi začeli oblikovati 
celotni izgled časopisa.  

Izvajalec/-ci: 
Jakob Saje 

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
Zvezek, pisalo, računalnik, tablica, smartphone... 

4. 
dan 

 

Četrti dan bomo končali vse članke, zaključili oblikovanje časopisa in ga natisnili, 
ter se dokončno dogovorili, kako bomo naš izdelek predstavili drugim dijakom.  

Izvajalec/-ci: 
Jakob Saje 
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Vsak izmed udeležencev, prav tako pa tudi vsak razred na šoli bo dobil svojo 
kopijo časopisa.  

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
Zvezek, pisalo, računalnik, tablica, smartphone... 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Razmišljajte o tem, kako bi izgledal svet, ki bi bil urejen po vaših željah. Kakšen bi bil čez eno leto, kakšen čez 
10 let ali kakšen naj bo svet leta 2050. Dobro bi bilo tudi, če bi do začetka delavnice vzeli v roke kakšen čas opis 
ali si ogledali enega izmed večernih dnevnikov. Razmislite o tem, kaj vam je pri videnem všeč, kaj manjka, kaj 
bi lahko uporabili... 
Predvsem pa pridite na delavnico z veliko energije in zagona. Ostalo bo prišlo samo od sebe . 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš  
Za predstavitev imam nekaj precej »odbitih« idej. Zaenkrat si pustimo proste roke, bomo zadnji dan videli, kako daleč si bomo  upali . 
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Delavnica za dijake 1., 2., in 3. letnika 

GORJANCI  2015 - ZAČUTI SEBE, SKUPINO IN »GORJANŠKO« KLIMO 

naslov delavnice 

Predmetno področje: športna vzgoja, ekologija Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: Marinka Kovač, Saša Lavrič 

Cilji delavnice: 

 

Aktivno  sodelovanje dijakov  pri izvedbi tabora.  
- Spoznavali bomo  pomen komunikacije (verbalne in neverbalne) in v praksi preizkusili komunikacijske 

tehnike, 
- naučili se bomo povezovati  svoja osebna doživetja in aktivno izražati svoje mnenje, sklepe in 

argumente, 
- spoznavali bomo Gorjance in se ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja in gibanja, 
- spoznavali  in razvijali bomo ekološko odgovornost do narave, gozdov, 
- spodbujali bomo timsko delo, sodelovanje in kolegialnost  na sami poti in v različnih  delavnicah,  
- spodbujali  bomo ustvarjalnost in inovativnost,  
- učili se bomo preživetja v naravi in orientacije, 
- spoznali bomo zgodovino planinstva na Gorjancih in posledično razvoja Planinskega društva Novo 

mesto,  
- prehodili bomo pot od Gimnazije Novo mesto do Doma na Miklavžu in nazaj. 

 
Poudarek celotnega programa je na aktivnem  skupinskem delu in medsebojnem sodelovanju. Tudi pri 
povsem vsakdanjih rečeh se bomo morali sporazumeti, da bomo s  skupno močjo dosegli cilje.  
 
 

Prostor izvajanja: Dom na Miklavžu 
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Posebnosti: 
Delavnica je štiridnevna. Potrebna je ustrezna pohodna oprema in obutev, saj se iz doline odpravimo z 
nahrbtniki in potrebščinami za tri dni. Bivanje v domu je plačljivo, prehrana je všteta v ceno ( dvakrat polni 
penzion okoli 50 €). 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 
Pohod iz Novega mesta do Miklavža (čez Gabrje) in opazovanje okolice (npr. 
posegi v okolje …). 
 
V popoldanskem času delavnice in igre namenjene spoznavanju in 
komunikacijskim spretnostim. 
 
ZVEČER: Evalvacija dogodkov dneva ob tabornem ognju in peka krompirja, 
banan, jabolk ob petju 

Izvajalec/-ci: 
Marinka Kovač, Saša Lavrič 

Prostor: 
Dom na Miklavžu 

Pripomočki: 
Pisala, papir.. –  priskrbita mentorici 
 

2. 
dan 

 
 

DOPOLDNE: spoznavanje planinske zgodovine novomeščanov in gimnazijcev, ki 
so bili predani planinstvu, alpinizmu, naravovarstvu …. 
 
POPOLDNE: taborniške igre in postavitev bivaka (delo v skupinah), predstavitev in 
nato analiza poteka izvedbe dela ( načrtovanje dela, delitev, sodelovanje, 
reševanje problemov)…. 
 
ZVEČER:  nočni pohod na  Trdinov vrh (svetlobno onesnaževanje). 
 

Izvajalec/-ci: 
Marinka Kovač, Saša Lavrič 

Prostor: 
Dom na Miklavžu z okolico 

Pripomočki: 

- Literatura 
- Pripomočki za aktivnosti pri dejavnostih, 

ki jih priskrbita mentorici 

3. 
dan 

 

DOPOLDNE: odhod proti Domu pri Gospodični, postanek pri studencu in 
predstavitev Janeza Trdine in njegovih bajk.  

Izvajalec/-ci: 
Marinka Kovač, Saša Lavrič 
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Povratek čez Pangrč grm v Novo mesto. Prostor: 
/ 

Pripomočki: 
/ 

4. 
dan 

 

- “ Krog zaupanja ”, 

- vtisi in analiza s poti in iz dejavnosti, 
- »harmonika prijateljstva«, 

- Priprava na predstavitev delavnice v Tušu. 
 

Izvajalec/-ci: 
Marinka Kovač, Saša Lavrič 

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

So soustvarjalci programa in prijetnega vzdušja s svojimi idejami, željami, dejanji in odgovornostmi.  
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 

Priprave na predstavitev bomo izvedli  zadnji dan PT na šoli. 
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Delavnica za dijake 1., 2. in 3. letnika 

PADALSKI TEČAJ - začetni 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Šport Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Špela Debeljak (+ zunanji sodelavci iz Padalske šole Paranoia) 

Cilji delavnice: 

- Seznanitev s športom in športnim načinom življenja,  
- seznanitev s padalstvom, letalstvom, osnovami aerodinamike  
- Izvedba samostojnega skoka s padalom iz letala. 

Prostor izvajanja: Učilnica, telovadnica, letališče Prečna 

Posebnosti: 

Delavnica traja 4 dni, možno podaljšanje tudi med vikendom (30. in 31.5.2015). 
Posebni pogoji:    
* starost najmanj 16 let (na dan skoka) 
* pisno soglasje staršev - Ob prijavi na delavnico obvezno oddati podpisano soglasje staršev (dobite ga pri 
Špeli Debeljak) 
* denarni prispevek dijaka za zdravniški pregled, tečaj in skok (130 - 150 eur) 
Za skok je obvezen specialistični zdravniški pregled, ki ga je potrebno opraviti pred začetkom projektnega 
tedna. Termin bo znan naknadno. Plačilo na dan zdravniškega pregleda. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1. 
dan 

 
 

 
Teorija skoka – teoretične osnove, poznavanje padal, letal in ostale opreme 
Tehnika skoka – postopek izvedbe skoka od začetka do konca 
Osnove aerodinamike – delovanje zračnih tokov ob letu s padalom 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji sodelavci 

Prostor: 
Učilnica, telovadnica 



Katalog delavnic projektnega tedna 

 

105 

 

 

  
Izredni postopki (teoretični in praktični) – postopki v sili, postopek odklapljanja 
glavnega padala 

Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Izredni postopki 
Teoretični – izredni postopki v letalu, pri odpiranju padala, med letom in pri 
pristanku. 
Praktični - postopek odklapljanja glavnega padala, zapletanje v vrvice, vaja 
pravilnega odskoka iz letala 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
Učilnica, telovadnica 

Pripomočki: 
 

3. 
dan 

 

Izredni postopki  
Teoretični – izredni postopki v letalu, pri odpiranju padala, med letom in pri 
pristanku. 
Praktični - postopek odklapljanja glavnega padala, zapletanje v vrvice, vaja 
pravilnega odskoka iz letala 
Ponavljanje, preverjanje znanja, pisanje testa 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
Učilnica, telovadnica 

Pripomočki: 
 

4. 
dan 

 

Izvedba skoka 
Pridobljeno znanje preizkušeno v praksi - izvedba samostojnega skoka z višine 
1000m s samodejnim odpiranjem padala. 
Možno podaljšanje skakanja tudi med vikendom (30. in 31. maj 2015) – odvisno 
od vremena in števila udeležencev. 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
Letališče Prečna 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Obvezna dva predsestanka – informativno prvo srečanje in eno predavanje pred projektnim tednom. 
Fotografiranje, snemanje, obdelava slik in posnetkov. 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1., 2, in 3. letnika 

HOKEJ NA ROLERJIH  

naslov delavnice 

Predmetno področje: Športna vzgoja št. dijakov:   16 primerno za dekleta in fante 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Ivan Maričič, prof. športne vzgoje 
Nejc Maričič, študent socialne pedagogike, Ajda Pršina, hokejska vratarka HK Dolenjske Toplice  

Cilji delavnice: 

- Seznaniti dijake s teoretičnimi in praktičnimi osnovami tehnike in taktike hokeja na rolerjih,  
- naučiti varno samostojno igranje hokeja v skladu s pravili igre in športnega  obnašanja.  
 
 
 
 

Prostor izvajanja: Hokejsko igrišče v ŠC Košenice NM 

Posebnosti: 
- oprema (rolerji, zaščitna oprema za rolanje ali hokej, lesena hokejska palica-možnost izposoje) 

- izvajanje delavnice v ŠC Košenice NM, možnost javnega prevoza in shrambe opreme med vadbo 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

1.,2. 
dan 

 
 

TEORIJA: 
- oprema, pravila igre, sojenje. 
PRAKTIČNE VAJE: 
- Rolanje (tehnika, kondicija) – vaje, 
- hokej (vodenje ploščice, podaje, streli na gol) – vaje, 
- igra 4:4 mali goli, 
- kazenski streli (na pravi gol z vratarjem). 
 

Izvajalec/-ci: 
Ivan Maričič 
Nejc Maričič, Ajda Pršina 

Prostor: 
Hokejsko igrišče v ŠC Košenice 

Pripomočki: 
Osebna in skupna hokejska oprema 
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3.,4. 
dan 

 
 

TEORIJA: 
- hokej / rekreacija, tekmovalni šport (zgodovina, svet, Slovenija). 
PRAKTIČNE VAJE: 
- Rolanje (tehnika, kondicija) – vaje, 
- vodenje ploščice, podaje, streli na gol – vaje, 
- protinapad 2:0; 2:1, 
- igra 4:4 mali goli, 
- turnir, 
- priprava predstavitve. 

Izvajalec/-ci: 
Ivan Maričič 
Nejc Maričič, Ajda Pršina 

Prostor: 
Hokejsko igrišče v ŠC Košenice 

Pripomočki: 
Osebna in skupna hokejska oprema 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 
 
 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake 1., 2., 3.,  letnika 

OSNOVE VIDEO MONTAŽE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Snemanje in obdelava videa Maks. št. dijakov: 9 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Matej Kure, diplomirani vizualni umetnik 

Cilji delavnice: 

Nova znanja, ki jih pridobi dijak: 

- nauči se pristopa k snemanju ter obdelavi videa, 
- kritično ovrednoti, kaj je smiselno prikazati na ekranu oz. v videu, 
- pridobi tehnično znanje, kako pride z naborom primernega materiala in  

uporabo prave programske opreme ter tehnik obdelave do končnega izdelka, 
- razvije koncept procesa dela ter razporeditve časa, 
- nadgradi digitalno pismenost. 

 
Eden od ciljev  te delavnice je tudi realizacija predstavitvenega videa v sklopu arhitekturne delavnice Urbana gverila: 
potrebno bo sodelovanje med mentorjema obeh delavnic kot tudi med dijaki obeh skupin. 
Udeleženci arhitekturne delavnice Urbana gverila bodo prisotni tudi kot potencialni statisti oziroma akterji v filmu. Na 
delavnici bomo snemali proces prostorske intervencije Urbane gverile. 
 
Ostale kompetence, ki jih razvija dijak: 

- razvoj čuta za estetiko, 
- razvoj kritičnega mišljenja, 
- razvoj analitičnega mišljenja, 
- razvoj kreativnega mišljenja, 
- razvoj prostorske predstave, 
- timsko projektno delo. 

 

Prostor izvajanja: 
Učilnica z računalniki,  
ulice Novega mesta, avtobusno postajališče javnega potniškega prometa v Novem mestu 
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Posebnosti: 
Polovico časa delavnice se bo ta izvajala na lokaciji izbranega avtobusnega postajališča.  
Prevoz  do lokacije. 
Malica na lokaciji AP. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…) 
 

1. 
dan 

 
 

 
- uvodno predavanje 
Najprej mentor predstavi potek delavnice in seznani udeležence z 
osnovnimi zahtevami.  Prezentacija postopka s kratkim predavanjem. 
 
Vsak dijak z izbranim spotom predstavi svoj osebni občutek za  estetiko 
ter opredeli  zanimanja, da mu mentor s strokovnim usmerjanjem 
pomaga slednje razvijati preko snemanja in obdelave videa.  
 
(Zgradba delavnice se večinoma osredotoča na posameznika, na koncu pri 
sestavljanju predstavitvenega videa pa je delo skupinsko!) 
 
- terensko delo 
na ulicah Novega mesta oz. v sinhronizaciji z arhitekturno delavnico 
Urbana gverila. Mentor pokaže in razloži lasten pristop k zbiranju video 
materiala, nato pa dijake prepustil lastnemu navdihu (beri: nadzorovano 
snemanje). Konec prvega dneva posneto gradivo dijaki shranijo na 
računalnike (Gimnazija) in dobijo kratke usmeritve za delo v naslednjem 
dnevu. 

 

Izvajalec/-ci: 
Matej Kure 

Prostor: 
Učilnica, ulice Novega mesta, avtobusno 
postajališče 
 

Pripomočki: 
Kamera, stativ (oboje zagotovi mentor).  
 
Dodatne snemalne naprave zagotovijo dijaki 
(telefon, kamera ali fotoaparat, ki lahko snemajo 
v HD ločljivosti) 

2. 
dan 

- uvodno predavanje 
Izvajalec/-ci: 
Matej Kure 
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Mentor dijakom razloži osnove programske opreme ter osnove obdelave 
videa. Pokaže lasten pristop do obdelave in nato prepusti dijakom, da 
razvijejo lasten pristop in montirajo video skozi lastne oči.  
 
- montaža 
Skozi proces montaže dijaki ustvarijo nekaj kvalitetnih sekvenc 
videa, ki jih bodo kasneje skupinsko združijo v kratek film. 
Seznanitev  z osnovnimi tehnikami montaže in post produkcije videa.  

 

Prostor: 
Učilnica z računalniki 

Pripomočki: 
- Računalniki (zagotovi šola/dijaki),  
- programska oprema - zagotovi šola s pomočjo 
oz. s sodelovanjem mentorja pred pričetkom 
delavnice (trial version: Adobe Premier 
(obvezno) in trial version After Effect (zaželjeno) 
- projektor (zagotovi šola) 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

 

Vsak dijak izbere oz. predstavi svoj najljubši video ter navede razloge za svoj izbor. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake od 1. ,2. in 3. letnika 

NIZOZEMŠČINA ZA ZAČETNIKE 

 

Predmetno področje: Tuji jeziki Maks. št. dijakov: 30  

Izvajalka: 
 

Arlette Cundrič-van Driel 

Cilji delavnice: 

 Spoznavanje osnov nizozemskega jezika, 

 spoznavanje Nizozemske kot države in njene kulture, 
 spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti, 
 razvijanje znanja tujih jezikov. 

Prostor izvajanja: Učilnica: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: 

Potrebščine: 

- računalnik za diaprojekcije, 
- pripravljena gradiva za dijake,  
- učbenik »Nizozemščina za tujce«, 
- učni listi. 

 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (ideje dijakov, organizacijski razlogi…)  
 

 
 
 
 

 

- Osebna in medsebojna predstavitev udeležencev delavnice,  
- ogled prezentacije o značilnosti Nizozemski (power point), 

Izvajalec/-ci: 
Arlette Cundrič van Driel 
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1. 

dan 
 
 

- predstavitev zgodovine Nizozemske in njenega jezika, 
- učenje najpogostejših povedi in besedil za vsakdanjo komunikacijo. 

 
 
 

Prostor: učilnica v Gimnaziji Novo mesto 
 

Pripomočki: 
Dijaki: beležka za zapiske 

pripravljena gradiva za dijake  

2. 
dan 

 
 

 
- Učenje najpogostejših povedi in besedil za vsakdanjo komunikacijo, 
- značilnosti nizozemskega jezika, 
- manjši test preverjanje znanja, 
- zaključni del z nizozemsko glasbo in pecivom. 

 
 

Izvajalec/-ci: 
Arlette Cundrič van Driel 
 
Prostor:  
učilnica v Gimnaziji Novo mesto 

Pripomočki: 
Dijaki: beležka za zapiske 

pripravljena gradiva za dijake  
 

opis zadolžitev dijakov 
(se razdelijo na 
predsestanku ali začetku 
PT) 

Dijak se predstavi v nizozemskem jeziku. 


