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UVODNE INFORMACIJE 

Pred vami je letošnji katalog delavnic projektnega tedna, ki bo od torka, 24. 5., do petka, 

27. 5. 2016. V ponedeljek, 30. 6. 2016, bodo v dvoranah Cineplexxa v Tušu potekale 

predstavitve dela v delavnicah.  

Večina delavnic poteka dva dni (6 ur na dan – od 8.00 do 14.00). Nekatere delavnice pa 

so štiridnevne.  

Vsak dijak se prijavi na dve dvodnevni delavnici. Prvo izbrano delavnico obiščete v torek 

in sredo, drugo pa v četrtek in petek. Če izberete štiridnevno delavnico, sodelujete le v 

tej delavnici.  

Delavnice so v katalogu označene z različnimi barvami.  

Barva Delavnice za dijake: 
 1. letnika 
 2. letnika 
 1. in 2. letnika 
 3. letnika 
 2. in 3. letnika 
 1., 2. in 3. letnika 

 

Prijave na delavnice bodo potekale prek spleta.  

Na šolski spletni strani bo 21. 3. od 17.00  naprej odprta spletna aplikacija, v kateri  

boste označili izbrani delavnici. V računalniški program se boste registrirali s svojim 

elektronskim naslovom in geslom. Prijavljate se vsi letniki hkrati. Program za prijavo se 

bo zaprl 25. 3. 2016 ob 24.00.  

Po zbranih prijavah bodo profesorji in zunanji sodelavci sklicali uvodne sestanke, na 

katerih  boste dobili dodatne informacije o delavnicah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdala: Gimnazija Novo mesto, zanjo Mojca Lukšič 
Gradivo zbral: Simon Hočevar 
Uredila in oblikovala: Branka Klemenčič 
Lektorirala: Natalija Petakovič 



Katalog delavnic projektnega tedna                          Osnovne informacije 

 

 
2 

SEZNAM DELAVNIC  

 

št. 
delavnice Str. Letnik NASLOV DELAVNICE Izvajalci 

Št.  
dijakov 

1. izvedba 

Št.  
dijakov 

2. izvedba 
Št. dijakov 

4 dni izvedba 

1.  5 

1. 

S STARODAVNIMI VZHODNJAŠKIMI 
DUHOVNIMI TEHNIKAMI V PRIHODNOST 

Barbara Maznik 
Matjaž Duh 

14 14 

2.  6 GIMNAZIJEC Z VELIKIM SRCEM Karmen Čarman 12 12 

3.  7 
NOVO MESTO – MOJE MESTO 

Zoran Poredoš 
Laura Fabjan 

/ 15 

4.  8 AFRIKANŠČINA & GIMNAZIJA - NA SVOJI 
ZEMLJI! 

Robert Šupe 20 20 

5.  11 

2. 

RAZRED V FILMU Nina Arnuš, Suzana Krvavica 20 20 

6.  12 SEIDLOVA 1 Polonca Centa 10 / 

7.  13 SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH Zlatka Butkovec Gačnik 16 16 

8.  14 MEN SE ROLA Sandi Kostić 10 10 

9.  16 

1. 
 

2. 

GIMNAZIJCI V LJUBLJANI 
Vasja Jakše, Eva Starič, 
Nataša Sekula Zupančič 

30 / 

10.  17 IZDELAVA IGER ZA POUK TUJIH JEZIKOV Verena Potočnik, Elsa Louis / 25 

11.  18 
LEGO ROBOTI IN "POT SMETI" 

Barbara Strnad, Damjan 
Šeruga 

16 

12.  19 JAZ, DRUGI, MI, SVET - DELAVNICA ZA RAZVIJANJE 
MIŠLJENJA IN POGLEDA NA SVET 

Uroš Lubej 15 15 

13.  20 270 Marinka Kovač, Blaž Zabret 30 

14.  22 

3. 

MEDICINA 

Tatjana Durmič, osebje 
Splošne bolnišnice Novo 
mesto 

16 16 

15.  23 MORA NA SEIDLOVI ULICI Tea Ribič, Tina Furlan Turk 20 20 

16.  24 MARIJA TEREZIJA IN RUDNIK ŽIVEGA SREBRA 
IDRIJA 

Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 15 / 

17.  25 SPOZNAVANJE POKLICEV Petra Škof, Anica Kastelec ∞ ∞ 

18.  27 

2. 
 

3. 
 

PO POTEH MARIJE TEREZIJE 
Suzana Malnar, Nevenka 
Malnarič Brulc, Matjaž Štih 

30 30 

19.  28 KOLOTURNICA Marko Arnuš, Jernej Ban 8 

20.  29 270 V STRIPU Marko Kastelic 10 

21.  30 
SEIDLOVA 2 

Polonca Centa, Suzana 
Krvavica, Janez Gorenc 

/ 10 

22.  31 
GOLF 

Breda Vovko, Renata Nose, 
Bernard Mujič 

24 

23.  32 
PADALSKI TEČAJ - NADALJEVALNI 

Špela Debeljak in zunanji 
sodelavci iz Padalske šole 
Paranoia 

/ 12 

24.  34 
1. 
 

2. 
 

3. 

GIMNAZIJSKI HIP HOP - FEAT. MURAT IN JOSE 

Elsa Louis, Maja Hren, 
Verena Potočnik 
Raperski duo Murat in Jose 

30 

25.  35 SKOK V PRETEKLOST Marija Kočar, Barbara Bajc 30 30 

26.  36 ZGODOVINA FOTOGRAFIJE Miha Hadl 8 / 

27.  37 STARI FOTOGRAFSKI POSTOPKI Miha Hadl / 8 
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št. 
delavnice Str. Letnik NASLOV DELAVNICE Izvajalci 

Št.  
dijakov 

1. izvedba 

Št.  
dijakov 

2. izvedba 
Št. dijakov 

4 dni izvedba 

28.  38 

 

PODJETNIŠKO-DIZAJNERSKA DELAVNICA 
Janez Gorenc, Željka Kitić, 
Jernej Golobič 

∞ ∞ 

29.  49 
SLIKANJE NA PLATNO 

Andreja Mohorčič, Lojzka 
Hržica, akademski slikar Jože 
Marinč 

/ 15 

30.  40 
NARAVA ODPRTIH ROK 

Janja Pust, Branka 
Klemenčič, Katarina Sluga 

25 25 

31.  41 
SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV 
BORILNIH VEŠČIN 

Mojca Rangus, KAF (Kempo 
Arnis Federation), Borut 
Kincl 

30 / 

32.  42 PRIPRAVE ZA MJUZIKL Vanja Popov ∞ 

33.  43 
HOKEJ NA ROLERJIH 

Ivan Maričič, Nejc Maričič, 
Ajda Pršina 

16 

34.  44 
270 LET ŠPORTA NA GIMNAZIJI NOVO MESTO 

Natalija Petakovič, Saša 
Lavrič 

20 20 

35.  45 STAND UP FOR SHAKESPEARE Gillian Roebuck 25 / 

36.  46 IREALND Noel Fitzpatrick / 25 

37.  47 STARODAVNA NARAVNA BARVILA Sabina Rozenberger 18 18 

38.  48 OBLIKOVANJE SPOMINSKEGA DREVESA OB 270 – 
LETNICI  

Jasmina Žagar, Vladka 
Korošec 

10 

39.  49 ŠPORTNO PLEZANJE: 270 METROV OB 270-LETNICI 
GIMNAZIJE NOVO MESTO 

Jernej Cimperman, Primož 
Plazar 

16 
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S STARODAVNIMI VZHODNJAŠKIMI DUHOVNIMI TEHNIKAMI V PRIHODNOST 
Tematsko področje: vzgoja za družino, mir in nenasilje 

 
Nosilka: Barbara Maznik 
 

 Število dijakov: 14 

Izvajalca: Barbara Maznik, Matjaž Duh 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 

Posebnosti delavnice: Dijaki so udobno oblečeni, kot pri športni vzgoji, in imajo s sabo podloge za 
telovadbo ter manjšo odejo. 
 
   

CILJI: 
Dijaki: 
- spoznajo različne jogijske tehnike, s pomočjo 
katerih se hitreje sprostijo in izboljšajo 
koncentracijo, 
- spoznajo osnove joge, 
- spoznajo osnovne tehnike sproščanja, 
- spoznajo vaje za izboljšanje koncentracije, 
- ABC ayurvede. 

 KOMPETENCE:  
- osebnostne kompetence (zmožnost dela pod 
pritiskom, samozaupanje), 
- skrb za zdravje, 
- čustveno-motivacijska (pozitivna stališča do 
osebnostne rasti, soljudi ...). 

 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

- začetna vadba joge  
- joga za zdravo hrbtenico  
- pranayama - dihalne tehnike 
 

Izvajalci: Matjaž Duh, inštruktor 
joge 
Prostor: učilnica    
Pripomočki: udobna oblačila, 
podloga za telovadbo, manjša odeja. 

2. dan 
- joga tehnike sproščanja  
- vaje za koncentracijo - tratak  
- ABC Ayurvede 

Izvajalci: Matjaž Duh, inštruktor 
joge 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: udobna oblačila, 
podloga za telovadbo, manjša odeja. 

Zadolžitve dijakov:  
- aktivna vadba,  
- sodelovanje pri pogovoru, 
- dokumentiranje dela v delavnici (izbrani dijaki),  
- priprava in izvedba predstavitve (izbrani dijaki). 
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GIMNAZIJEC Z VELIKIM SRCEM 
Tematsko področje: ustvarjanje iz starih materialov, dobrodelnost 

 
Nosilka: Karmen Čarman 
 

 Število dijakov: 12 

Izvajalka: Karmen Čarman 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 

Posebnosti delavnice:  
Delavnica omogoči dijaku pogled v preteklost, ko so starši otrokom izdelovali igrače sami, pri čemer so 
uporabili materiale, ki so jih našli doma (npr. stare nogavice). Na ta način se bomo srečali s časi, v katerih 
je nastajala in se razvijala tudi naša ustanova. Izdelki, izdelani na delavnici, bodo namenjeni v dobrodelne 
namene, za pomoč sovrstnikom z gimnazije. Tako bomo poskrbeli za majhen prispevek k boljši 
prihodnosti naših gimnazijcev. Z dijaki se bomo dogovorili za način in termin pridobivanja sredstev z 
izdelki na predsestanku ali delavnici. Izdelke bomo ponudili profesorjem, dijakom in drugim. 
   

CILJI: 
- Naučiti se spretnosti ročnega šivanja. 
- Izdelati igrače in druge predmete iz starega 
blaga. 
- S pomočjo izdelanega pridobiti sredstva za šolski 
sklad (pomoč vrstnikom). 
- Razvijanje kreativnosti, samoiniciativnosti, 
vztrajnosti in natančnosti pri dijakih. 
- Razvijanje dobrodelnosti in sodelovanja z 
drugimi. 

 KOMPETENCE:  
- Dijak zna ročno šivati. 
- Socialne kompetence, razvijanje empatije.  
- Kreativnost, samoiniciativnost, vztrajnost in 
natančnost. 
- Dijak se nauči koristne porabe in 
preoblikovanja starih oblačil. 
 

 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

Izdelovanje figur s pomočjo "yo yo" rožic: 
- seznanitev dijakov z izdelavo rožic, 
- predstavitev nekaj izdelkov, izdelanih s pomočjo 
rožic, 
 - izdelovanje predstavljenih izdelkov, 
 - dijaki bodo spodbujeni h kreativnosti in oblikovanju 
lastnih figur.  
- Evalvacija. 

Izvajalci: Karmen Čarman 
Prostor: šolska učilnica    
Pripomočki: staro blago, gumbi, 
škarje, šivanke, sukanec, preja, vata, 
alkoholni flomastri, modeli za 
izrezovanje krogov. 

2. dan 

Izdelovanje plišastih igrač iz rabljenih nogavic: 
 - dijakom se predstavi nekaj izdelkov in postopke 
izdelave le-teh,  
- dijaki se lotijo samostojne izdelave izdelka/-ov  
- dijaki bodo spodbujeni h kreativnosti in izdelavi 
lastnih figur. 
- Priprava načrta za pridobivanje sredstev za šolski 
sklad, tudi izvedba, če se tako dogovorimo.  
- Priprava predstavitve delavnice in evalvacija. 

Izvajalci: Karmen Čarman 
Prostor: šolska učilnica 

Pripomočki: stare nogavice, 
gumbi, škarje, flomastri, šivanke, 
sukanec, preja, vata. 

Zadolžitve dijakov:  
Dopolnitev programa delavnice s lastnimi predlogi (na predsestanku, tudi kasneje);  aktivno sodelovanje 
na delavnici in izdelava čim več izdelkov; pridobivanje sredstev za pomoč sošolcem; pisanje poročila; 
fotodokumentacija; izvedba predstavitve delavnice v Tušu. 
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NOVO MESTO – MOJE MESTO 
Tematsko področje: zgodovina 

 
Nosilec: Zoran Poredoš 
 

 Število dijakov: 15 

Izvajalca: Zoran Poredoš, Laura Fabjan (Dolenjski 
muzej Novo mesto) 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni   Okvirni stroški: 3 €/dijaka (vstopnina v muzej) 

Posebnosti delavnice: /   

   

CILJI: 
- Spoznati, znati, prepoznati, poznati in primerno 
vrednotiti naravno in kulturno dediščino Novega 
mesta; 
- spoznati življenje ljudi v mestu v prazgodovini in 
poznoantičnem obdobju; 
- razvijati sposobnost terenske orientacije in 
analiziranja materialnih virov na terenu; 
- vzgajati v vrednotenju kulturne dediščine. 

 KOMPETENCE:  
- razvijanje sodelovalnega učenja,  
- timsko delo, projektno delo … 
  
 

 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

- predstavitev razstave arheološke zbirke v 
Dolenjskem muzeju Novo mesto; 
- kratki film o Novem mestu; 
- malica (0,5 ure) 
- sprehod po Novem mestu z ogledom kulturno-
zgodovinskih znamenitosti (med športno dvorano in 
Kandijskim mostom: Kapitelj, Muzejska ulica, 
frančiškanski samostan, stara gimnazija, Rotovž, 
arkade, drevored … ) 

Izvajalec/-ci: 
Zoran Poredoš, pedagoginja Laura 
Fabjan iz Dolenjskega muzeja Novo 
mesto 
Prostor: 
Dolenjski muzej Novo mesto, mesto 
Pripomočki: 
Zvezek (lahko za zgodovino), 
svinčnik 

2. dan 

- analiza dela v muzeju,  
- opis kulturno-zgodovinskih znamenitosti Novega 
mesta, 
- priprava poročila za predstavitev dela,  
- poročilo za spletne strani in Kroniko šole. 

Izvajalec/-ci: 
Zoran Poredoš in dijaki 
Prostor: 
Učilnica v šoli (106) 
Pripomočki: 
Zvezek, svinčnik, literatura, USB- 
ključ za shranitev poročila za 
predstavitev. 

Zadolžitve dijakov:  
Navodila za delo na predsestanku. 
Zadolžitve za delo (2. dan) – samostojno delo. 
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AFRIKANŠČINA & GIMNAZIJA - NA SVOJI ZEMLJI! 
Tematsko področje: Geografija, zgodovina, kultura, jezik 

 
Nosilec: Robert Šupe 
 

 Število dijakov: 20 

Izvajalec: Robert Šupe  Termin izvedbe: prvi in drugi 
 
Trajanje delavnice: 2 dni 

  
Okvirni stroški: 0 €/dijaka 

 
Posebnosti delavnice: Ali ste vedeli … 
- da je zemeljska skorja, na kateri stoji Gimnazija Novo mesto, nekoč bila del afriške plošče, 
- da je ustanovna letnica naše šole  1746 tudi poštna številka kraja Krugersdorp, ki je dobil ime po 
ustanovitelju in prvem predsedniku Republike Južne Afrike  Paulusu  Krugerju, 
- da imata Novo mesto in Cape Town poštno številko 8000, 
- da Republiki  Slovenijo in Južno Afriko veže isti poldnevniški krog, 
- da le naša gimnazija v Sloveniji dijakom ponuja učenje osnov afrikanščine, 
- da se lahko z afrikanščino sporazumevamo tudi na Nizozemskem in v severni Belgiji … 
 
   

CILJI: 
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). 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v tujih jezikih  
- osebnostno-socialne zmožnosti   
- kulturna zavest. 
 

 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

Lekcije: 
In die kantoor, Laat ek u voorstel, Hoe kom ek by …? 
Hoe groot is jou gesin? 
V premorih: 
- glasbeni spot ter dokumentarni film o Nelsonu 
Mandeli, 
- glasbeni spot ter dokumentarni film o rastlini protea, 
- glasbeni spot ter izbor poezije Ingrid Jonker, 
- glasbeni spot, dokumentarni film o športnici Zoli 
Budd Pieterse, 
Zaključek; ogled celovečernega filma: Cry Freedom 
(1987). 

Izvajalec: 
Robert Šupe 
Prostor: 
Učilnica 

Pripomočki: 
Računalnik (internet), LCD-
projektor, atlasi za srednje šole, 
pripravljena gradiva za dijake, 
tabla in kreda.  
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2. dan 

Lekcije: 
Beroepe, Treinreis, By die hotel, Hoe laat is dit ? 
V premorih: 
- glasbeni spot ter dokumentarni film o spomeniku 
afrikanščini (Paarl) 
- glasbeni spot ter ogled portala  Netwerk24, 
- glasbeni spot ter dokumentarni film o športniku 
Oscarju Pistoriusu, 
- glasbeni spot ter spletne lekcije afrikanščine 
(Afrikaans), 
Zaključek: ogled celovečernega filma: Black Butterflies 
(2011), ob slovesu vsak udeleženec delavnice, prejme 
še skromno darilce. 

Izvajalec: 
Robert Šupe 
Prostor: 
Učilnic  

Pripomočki: 
Računalnik (internet), LCD- 
projektor, atlasi za srednje šole, 
pripravljena gradiva za dijake, 
tabla in kreda.  

 
Zadolžitve dijakov:  
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.  
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RAZRED V FILMU 

Tematsko področje: film, slovenščina, sociologija 
 

Nosilka: Nina Arnuš 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalki: Suzana Krvavica, Nina Arnuš  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- ogled, analiza in primerjava filmov, 
- doživljanje filma in kritično vrednotenje, 
- prepoznavanje aktualnih družbenih problemov v 
filmu, 
- razbijanje predsodkov, stereotipov, 
- spoznati režiserja Roka Bička. 

 KOMPETENCE:  
- razvijanje kritičnega filmskega gledalca, 
- spodbujanje strpnosti, medkulturnega dialoga, 
- senzibilizacija za deprivilegirane družbene, 
skupine v okolju. 

 
 

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

 

1. dan 

Ogled slovenskega filma Roka Bička Razredni sovražnik. 
Analiza filma. 
Pogovor z režiserjem Rokom Bičkom (bivšim dijakom Gimnazije 
Novo mesto). 
 

Izvajalci: Suzana Krvavica, 
Nina Arnuš, Rok Biček 
Prostor: učilnica s kvalitetnim 
projektorjem    
Pripomočki: / 

2. dan 

Ogled francoskega filma Razred. 
Analiza filma in primerjava obeh filmov. 
Pogovor z Elso Louis, učiteljico naše gimnazije, ki se je v 
Slovenijo preselila iz Francije in pozna francoski šolski sistem. 
Obisk romskega vrtca/dodatnega pouka za romske učence ali 
obisk dnevenega centra za migrante (v sodelovanju z DRPD-
jem). 

Izvajalci: Suzana Krvavica, 
Nina Arnuš, DRPD 
Prostor: učilnica s kvalitetnim 
projektorjem, teren. 

Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Aktivno sedelovanje v delavnici. 
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SEIDLOVA 1 

Tematsko področje: zgodovina 
 

Nosilka: Polonca Centa 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalka: Polonca Centa 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
 
Posebnosti delavnice:  
Prva delavnica "Seidlova" bo namenjena spoznavanju osebnosti in dela Ferdinanda Seidla, pomembnega 
vsestranskega naravoslovca iz prve polovice 20. stoletja, po katerem se imenujeta ulica, ob kateri stoji naša 
šola, in šolska geološka zbirka, ki jo je sooblikoval tudi on. 
Ob 270-letnici šole želimo z delavnico "Seidlova" počastiti spomin na našega uglednega, a širši javnosti 
premalo poznanega profesorja, ki je na naši šoli poučevali v 20-ih letih preteklega stoletja. 
 
   
CILJI: 
- spoznati osebnost in delo Ferdinanda Seidla, 
- spoznati raziskovalne metode dela v knjižnici, 
- spoznati raziskovalne metode dela v arhivu. 
 

 KOMPETENCE:  
- kako napisati vsebinsko kakovosten opis osebe, 
- osvojiti način dela z zgodovinskimi viri iz prve, 
roke v arhivu 
- osvojiti način dela z literaturo in zgodovinskimi 
viri druge roke preko knjižničnega gradiva. 

 
 

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

 

1. dan 

Z udeleženci si bomo ogledali dostopno arhivsko gradivo o 
Ferdinandu Seidlu, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto. S pomočjo 
novih spoznanj se bomo vrnili v šolo in pričeli oblikovati 
pripoved o Ferdinandu Seidlu v skladu z napotki in priporočili 
slovenistične stroke. 

Izvajalci: Polonca Centa 
Prostor: 108    

Pripomočki: 4 prenosni 
računalniki 

2. dan 

V Knjižnjici Mirana Jarca si bomo ogledali dostopno literaturo, 
ki priča o zapuščini Ferdinanda Seidla predvsem na področju 
geologije, meteorologije in botanike. 
S pomočjo novih spoznanj bomo dopolnili pripoved o njegovem 
življenju. Oblikovali bomo smiselne vsebinske sklope, s katerimi 
bo predstavitev osebnosti in dela Ferdinanda Seidla kar najbolj 
celovita.  

Izvajalci: Polonca Centa 
Prostor: 108 

Pripomočki: 4 prenosni 
računalniki 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki: 
- se udeležijo informativnega sestanka, kjer bodo prejeli podrobnejše usmeritve za pripravo na delo v 
delavnici, 
- se udeležijo obiska arhiva in knjižnice,  
- pripravijo ločene prispevke o Ferdinandu Seidlu. 
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SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH 

Tematsko področje: Psihologija 
 

Nosilka: Zlatka Butkovec Gačnik 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalka: Zlatka Butkovec Gačnik 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: Ni posebnosti. 
   
CILJI: 
- Spoznati značilnosti skupin in njihovo delovanje. 
- Spoznati nekatere svoje osebnostne značilnosti 
pomembne za delo v skupini. 
- Spoznati načine reševanja konfliktnih situacij v 
skupini. 
- Graditi zaupanje članom skupine. 

 KOMPETENCE:  
- razumeti delovanje skupine, 
- sposobnost vključevanja v skupino, 
- sposobnost upoštevanja drugih. 
  

 
 

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 delovanja skupin. 
Spoznali bomo, kako zelo je pomembno timsko delo, 
medsebojno sodelovanje, različne oblike komunikacije, 
reševanje nesporazumov, samoobvladovanje … 
Večina dejavnosti bo potekala preko zelo resnih in zelo 
zabavnih iger.  

Izvajalci: Zlatka Butkovec 
Gačnik 
Prostor: Učilnica 006    

Pripomočki: Žogice, elastični 
trakovi, alu folija, živilska 
folija, vrv v kolutu, selotejp. 

2. dan Drugi dan bo podoben prvemu, samo igre bodo druge. 

Izvajalci: Zlatka Butkovec 
Gačnik 
Prostor: Učilnica 006 
Pripomočki: Žogice, elastični 
trakovi, alu folija, živilska 
folija, vrv v kolutu, selotejp. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki bodo dokumentirali dejavnosti. Zadolžitve bodo dijaki dobili na predsestanku. 
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MEN SE ROLA 

Tematsko področje: Športna vzgoja 
 

Nosilec: Sandi Kostić 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalec: Sandi Kostić 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- spoznati osnovno oopremo za rolanje, 
- pridobiti osnovne informacije o vzdrževanju 
opreme, 
- naučiti se osnov rolanja, 
- izpopolniti znanje rolanja, 
- seznanitev s poškodbami in prva pomoč. 

 KOMPETENCE:  
- obvladovanje pojmov, 
- obvladovanje socialnih odnosov, 
- razvijanje sposobnosti. 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

Dijaki bodo dobili informacije o osnovni opremi za rolanje, 
predstavljena jim bo kratka zgodovina rolanja, seznanili se bodo 
z ravnotežjem, gibalno sposobnostjo, ki je pomembna za rolanje 
in izvajali bodo osnovne vaje na mestu in v gibanju. 

Izvajalci: Sandi Kostić 
Prostor: Zunanje igrišče    
Pripomočki: Klobučki, stožci, 
palice, žoge, kolebnice 

2. dan 

Dijaki bodo na postavljenih poligonih in s štafetnimi igrami 
izpopolnjevali gibalno sposobnost ravnotežje. Na  koncu 
delavnice pa bodo vse elemente preizkusili na krožni turi okoli 
Novega mesta. 

Izvajalci: Sandi Kostić 
Prostor: Zunanje igrišče 
Pripomočki: Stožci, klobučki, 
žoge, kolebnice, palice. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki na delavnico prinesejo rolerje, ščitnike za kolena, komolce in zapestja ter čelado - lahko je tudi 
kolesarska. Pred začetkom delavnice se dogovorimo, kdo od dijakov bo posnel film in kdo bo na kratko 
predstavil delavnico. 
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GIMNAZIJCI V LJUBLJANI 

Tematsko področje: medpredmetno (zgodovina, kemija, nemščina, likovna umetnost) 
 

Nosilka: Vasja Jakše 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalke: Nataša Sekula Zupančič, Eva Starič, 
Vasja Jakše 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 16 €/dijaka (prevoz + vstopnina) 
Posebnosti delavnice:  
Dijaki bodo cel dan preživeli v Ljubljani, obiskali Šolski muzej, Kemijski inštitut, Goethe inštitut in Narodno 
galerijo ter se družili z bivšimi dijaki naše šole, ki so danes uspešni na različnih področjih - v znanosti, na 
področju tujih jezikov in v umetnosti. 
Ker bo prvi dan daljši (iz Ljubljane se vračamo šele v poznih popoldanskih urah), bo delavnica drugi dan 
krajša in namenjena samo izdelavi predstavitve. 
   
CILJI: 
- Dijaki spoznajo, kako je pouk na gimnazijah 
potekal v preteklosti. 
- Dijaki spoznajo življenjsko in poklicno pot 
nekaterih bivših gimnazijcev. 
- Dijaki spoznajo delo na Kemijskem inštitutu. 
- Seznanijo se z delom in nalogami Goethe 
Instituta. 
- Poslušajo interpretacijo nekaterih umetniških 
del v Narodni galeriji. 

 KOMPETENCE:  
-  sodelovalno učenje (timsko delo), 
- razvijanje smisel za estetiko in občutek 
vrednotenja in doživljanja umetniških del. 
- kritično mišljenje in vrednotenje predstavljenih 
vsebin, 
-  socialne kompetence, podjetnost in 
samoiniciativnost. 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki se zberejo na avtobusnem postajališču pri Tušu in se z 
avtobusom odpeljejo v Ljubljano.  
Najprej obiščejo Slovenski šolski muzej, v katerem sodelujejo 
pri učni uri fizike, kot je potekala na realkah okoli leta 1900. Po 
učni uri sledi voden ogled razstave v Slovenskem šolskem 
muzeju. V nadaljevanju dijaki obiščejo Kemijski inštitut, kjer nas 
bo sprejel bivši gimnazijec prof. dr. Janez Plavec, vidni 
strokovnjak na področju magnetne resonance.  
Nato sledi obisk Goethe inštituta, na katerem bo naša bivša 
dijakinja, mag. Katja Bradač, predstavila delovanje inštituta, ki 
spodbuja učenje nemškega jezika in skrbi za mednarodno 
kulturno izmenjavo.   
V popoldanskih urah bodo v  spremstvu dr. Milčka Komelja, 
vidnega umetnostnega zgodovinarja in prav tako bivšega 
gimnazijca obiskali Narodno galerijo. 
Med ogledi bo nekaj prostega časa za kosilo. Povratek v 
popoldanskih urah. 

Izvajalci: Eva Starič, Nataša 
Sekula Zupančič, Vasja Jakše, 
Katja Bradač, Janez Plavec, 
Milček Komelj 
Prostor: /    

Pripomočki: fotoaparat 

2. dan V šoli pripravimo predstavitev prvega dneva. 

Izvajalci: Eva Starič, Nataša 
Sekula Zupančič, Vasja Jakše 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: računalnik, 
fotoaparat. 

Zadolžitve dijakov: Dijaki bodo dokumentirali dejavnosti. Zadolžitve bodo dijaki dobili na predsestanku. 



Katalog delavnic projektnega tedna  Delavnice, ki so namenjene samo dijakom 1. in 2. letnika 

 

 
17 

IZDELAVA IGER ZA POUK TUJIH JEZIKOV 

Tematsko področje: tuji jeziki (NEM, FRA) 
 

Nosilka: Verena Potočnik 
 

 Število dijakov: 25 
 

Izvajalki: Verena Potočnik, Elsa Louis  
 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
V okviru delavnice bodo dijaki izdelali igre (npr. spomin, aktiviti ...), ki jih bomo zatem uporabljali pri 
pouku tujih jezikov, zlasti nemščine in francoščine. Vabljeni dijaki, ki radi ustvarjajo, ki imajo radi jezike ali 
pa imajo samo dobre ideje o tem, kako bi lahko popestrili učenje TJ preko igre. Delavnica se bo izvajala 
samo v enem terminu, terminsko pa je vezana na izvajanje delavnice Gimnazijski rap (prvi termin 
Gimnazijski rap, drugi termin Izdelava iger). 
   
CILJI: 
- dijaki razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, 
- iščejo rešitve za lažje učenje TJ, 
- učijo se sodelovati z drugimi pri iskanju rešitev. 

 KOMPETENCE:  
- dijaki razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti. 
- iskanje rešitev za lažje učenje TJ. 
-  sodelovanje z drugimi pri iskanju rešitev. 

 
 

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

 

1. dan 

- Izdelamo načrt dela (npr. kakšne igre bi želeli izdelati, katera 
področja besedišča / slovnice bi želeli vključiti, kako in s kom bi 
želeli sodelovati itd.) 
- Dijaki začnejo z zbiranjem gradiva, ki ga bodo uporabili, npr. 
iskanje slik na internetu, ali pa sami rišejo, kar bi želeli 
uporabiti. 
- Dijaki izdelujejo igre. 

Izvajalci: Verena Potočnik, 
Elsa Louis 
Prostor: učilnica (125)    
Pripomočki: Pripomočki za 
ustvarjanje (barvice, flomastri, 
lahko vodene barvice, škarje, 
lepilo...), po želji računalnik. 

2. dan 
- Dijaki nadaljujejo z izdelovanjem iger. 
- Dijaki pripravijo predstavitev delavnice. 

Izvajalci: Verena Potočnik, 
Elsa Louis 
Prostor: učilnica (125) 
Pripomočki: Pripomočki za 
ustvarjanje (barvice, flomastri, 
lahko vodene barvice, škarje, 
lepilo...), po želji računalnik. 

Zadolžitve dijakov:  
- aktivno sodelujejo pri načrtu in zasnovi iger znotraj navodil, 
- aktivno sodelujejo pri izdelavi iger in ostalega didaktičnega materiala, 
- po želji lahko prinesejo tudi svoj material za ustvarjanje, 
- pripravijo predstavitev delavnice. 
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LEGO ROBOTI IN "POT SMETI" 

Tematsko področje: informatika, socialno delo 
 

Nosilka: Barbara Strnad 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalca: Barbara Strnad, Damjan Šeruga  
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- 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. 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v maternem jeziku, 
- socialne in državljanske kompetence, 
- digitalna pismenost, 
- matematična kompetenca ter osnovne 
kompetence v znanosti. 
 

 
 

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 
šole. 
Seznanitev in priprava predstavitve projekta Rising Kelts "Pot 
smeti" za zainteresirane vrtce v okolici. 

Izvajalci: B. Strnad 
Prostor: učilnica 3    

Pripomočki: računalniki, lego 
roboti 

2. dan 
Obisk izbranih šol in vrtcev. 
Evalvacija obiska. 

Izvajalci: B. Strnad, D. Šeruga 
Prostor: izbrana vrtca in šoli 
Pripomočki: lego roboti, 
inovativni smetnjaki 

3. dan 
Obisk izbranih šol in vrtcev. 
Evalvacija obiska. 

Izvajalci: B. Strnad, D. Šeruga 
Prostor: izbrana vrtca in šoli 
Pripomočki: lego roboti, 
inovativni smetnjaki. 

4. dan 
Razgradnja modelov, inventura kock, sortiranje po škatlah. 
Izdelava predstavitve, ki bo v Tušu, pisanje poročila in ureditev 
fotodokumentacije. 

Izvajalci: B. Strnad 
Prostor: učilnica 3 
Pripomočki: računalniki, lego 
roboti. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki bodo sestavili več robotov, lahko po lastni ideji ali po že obstoječih navodilih. 
Dijaki bodo programirali in vodili robota. 
Pripravili bodo predstavitev za zainteresirane osnovne šole. 
Na obisku izbranih šol in vrtcev bodo predstavili robote in projekt, ki je nastal (inovativni koši). Po obisku 
bodo podali svoja mnenja in evalvirali doživeto. 
Razgradili bodo modelov, opravili inventuro kock, sortirali po škatlah. 
Izdelali bodo predstavitev, ki bo v Tušu, napisali poročilo in uredili fotodokumentacijo. 

 

  



Katalog delavnic projektnega tedna  Delavnice, ki so namenjene samo dijakom 1. in 2. letnika 

 

 
19 

JAZ, DRUGI, MI, SVET - DELAVNICA ZA RAZVIJANJE MIŠLJENJA IN POGLEDA NA SVET 

Tematsko področje: Mišljenje, filozofija, etika, družba, posameznik 
 

Nosilec: Uroš Lubej 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalec: Uroš Lubej  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Delavnica bo potekala ob branju zanimivih zgodb ter ogledu filmov, ki bodo izhodišče za pogovore o 
temeljnih vprašanjih vsakega mladostnika in vsakega človeka. Pogovori in raziskave se bodo sukali o 
etičnih, socialnih, spoznavnih in filozofskih temah. 
Delavnica temelji na prepričanju, da so mladi v resnici radovedni, ustvarjalni, komunikativni in 
razmišljujoči ljudje, ki ne želijo biti samo pasivni sprejemniki šolskega znanja. 
Z enakopravnim sodelovanjem v raziskovalni skupini bomo krepili lastno pozitivno samopodobo in na 
osnovi lastnega prispevka k razpravi razvili pozitiven odnos do sebe in drugih. 
   
CILJI: 
- raziskovanje etičnih, socialnih in spoznavnih 
problemov, 
- razvijanje avtonomnega in kritičnega mišljenja, 
- razvijanje domišljije in kreativnosti, 
- izražanje lastnih stališč in razumevanje stališč 
drugih, 
- razvijanje miselnih spretnosti. 

 KOMPETENCE:  
- razumevanje sebe in sveta, 
- sposobnost izražanja stališč, 
- kreativnost, 
- sposobnost kulturnega dialoga, 
- miselne spretnosti. 

 
 

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

 

1. dan 

Branje zgodb, ogled krajših filmov ter pogovor in raziskovanje 
naslednjih tem: 
- kritično mišljenje 
- etične teme. 
Program obsega skupno branje zanimivih izvirnih zgodb, ki so 
potem predmet diskusije. 

Izvajalci: Uroš Lubej 
Prostor: Učilnica/narava    

Pripomočki: svinčnik, list, 
dobra volja 

2. dan 

Branje zgodb, ogled krajših filmov ter pogovor in raziskovanje 
naslednjih tem: 
- raziskovanje odnosa posameznik – družba 
Program obsega skupno branje zanimivih izvirnih zgodb, ki so 
potem predmet diskusije. 

Izvajalci: Uroš Lubej 
Prostor: učilnica/narava 

Pripomočki: svinčnik, listi, 
dobra volja. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki morajo prinesti dobro voljo, pozitiven odnos do vprašanj, pripravljenost na diskusijo, pripravljenost 
na izražanje lastnih mnenj in pripravljenost na poslušanje drugih. 
Na koncu bomo napisali nekaj o tem, kaj smo spoznali. Ali pa tudi ne. 
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270 

Tematsko področje: kemija, fizika, tehnika, energetika, umetnost, ekologija 
 

Nosilec: Blaž Zabret 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalca: Marinka Kovač, Blaž Zabret  Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 15 €/dijaka (prevoz + vstopnina) 
Posebnosti delavnice:  
Ekskurzija v Idrijo in bioelektrarno Pirniče. Zaželjena povezava z delavnico Vinka Sladoljeva - Rudnik 
živega srebra in mesto Idrija. 
   
CILJI: 
- Pogled v zgodovino - Aleksandrer Volta, njegovi 
izumi, umetniško delo in doprinos k napredku in 
uveljavitvi idrijskega rudnika izven Slovenije. 
- Pridobiti veliko znanja (naravoslovnega, 
okoljskega, kulturnega ...). 
- Pomen ustvarjalnosti in inovativnosti za razvoj. 
- Spoznati razvoj baterij, pomen, vrste, posebnosti 
in baterije kot nevarni odpadek.  
- Začutiti potrebo po alternativnih virih zaradi 
okolja. 
- Preizkusiti svoja spoznanja delavnice prenesti v 
umetniško delo. 

 KOMPETENCE:  
- Pridobijo temeljna znanja s področja elektro-
kemije, ekologije, zgodovine (vezano na Idrijo, 
idrijski rudnik, Voltovo življenje). 
- Uporablja znanje, spretnosti in sposobnosti za 
ustvarjalno delo in učinkovito etično delovanje. 
- Si razvijajo sposobnosti za samostojno in 
odgovorno ravnanje. 
- Ozaveščanje pomena svojega dela na naravno 
okolje in razvijanje kritičnosti. 
- Vključiti se v eksperimentalno delo s svojo 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

Pomembni izumi in dejavnosti Aleksanda Volte (Voltov člen, 
metan, inštrumenti  za uporabo v industriji (rudniku), uporaba 
idrijskega živega srebra v znanstvene namene). 
Baterije: galvanski členi (namerni in slučajni), vrste baterij in 
gorivne celice, pomen za današnji čas, baterije kot nevarni 
odpadek.  
Eksperimentalna delavnica MacGyver (ustarjano, inovativno 
delo dijakov, iskanje novih rešitev). 

Izvajalci: Marinka Kovač, Blaž 
Zabret in zadolženi dijaki - 
udeleženci delavnice 
Prostor: Gimnazija Novo 
mesto - kemijski laboratorij    
Pripomočki: inventar za 
eksperimentiranje, drobni 
material (sadeži, baterije ...) 

2. dan 

Ekskurzija v Idrijo z bogato kulturno dediščino (idrijski rudnik, 
mestni muzej, rudniška črpalka, Voltovi izumi, rudniške 
naprave ...), predstavitev proslave ob 270-letnici rojstva 
Aleksandra Volte. 

Izvajalci: Marinka Kovač, Blaž 
Zabret 
Prostor: Ekskurzija 
Pripomočki: / 

3. dan 

Ekskurzija v bioelektrarno Pirniče (elektrarna na gnoj). 
Na avtobusu predstavimo metan (ki ga je odkril Aleksandro 
Volta) kot toplogredni plin, vir zelene energije, spoznamo 
posledice tople. 

Izvajalci: Marinka Kovač, Blaž 
Zabret 
Prostor: Ekskurzija 
Pripomočki: / 

4. dan 
Analiza dela in ekskurzij, pregled in zbor umetniških del 
dijakov, priprava predstavitve delavnice. 

Izvajalci: Marinka Kovač, Blaž 
Zabret 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Priprava predstavitve. Dokumentiranje dogodkov. 
Po objavi prijav, je predviden sestanek z prijavljenimi dijaki, na katerem se bomo natančneje pogovorili o 
poteku in predstavitvah in zbrali še njihove predloge, ki bi jih vključili v delavnico. 
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MEDICINA 

Tematsko področje: znanost in praksa 
 

Nosilka: Tatjana Durmič 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalci: Tatjana Durmič, osebje Splošne 
bolnišnice Novo mesto  

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Ob 270. obletnici Gimnazije Novo mesto bomo izkoristili ta jubilej za kratek pogovor o karierni poti 
zdravnikov, ki so bili novomeški gimnazijci. 
   
CILJI: 
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, pediatrija, kirurgija…). 
- Skupno pripravijo poročilo o delu in predstavitev 
svoje delavnice. 

 KOMPETENCE:  
- razumevanje vloge različnih vej medicine, 
- spoznajo nekaj zdravnikov, ki so bili dijaki 
novomeške gimnazije in od njih zvedo njihovo 
karierno pot, 
- povezovanje teorije s prakso, 
-  preprečevanje nastanka nekaterih pogostih 
bolezni, 
- samostojno seciranje. 

 
 

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. 
Določanje krvnih skupin. 

Izvajalci: Tatjana Durmič in 
osebje bolnišnice 
Prostor: učilnica 211    

Pripomočki: mikroskopi 

2. dan 

Sekcija srca svinje. 
Sekcija ledvice svinje. 
Sekcija pljuč svinje. 
Mikroskopiranje tkivnih preparatov (kri, ledvica, žile, pljuča …). 
Priprava materiala za predstavitev. 

Izvajalci: Tatjana Durmič 
Prostor: učilnica 211 

Pripomočki: secirni material, 
mikroskopi in trajni preparati. 

Zadolžitve dijakov:  
Za ogled oddelkov bolnišnici se dijaki delijo v 3- 4 skupine. 
Po ogledu pripravijo predstavitev za ostale udeležence delavnice in dijake, ki so na drugih delavnicah. 
Vsaka skupina potrebuje en fotoaparat in beležko za zapisovanje. 
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MORA NA SEIDLOVI ULICI 

Tematsko področje: filmska vzgoja 
 

Nosilka: Tea Ribič 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalki: Tea Ribič, Tina Furlan-Turk  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- 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. 

 KOMPETENCE:  
- Razvijanje digitalne kompetence: Dijaki 
posnamejo kratek srhljiv filmček na gimnaziji ali 
v okolici. 
- Razvoj analitičnega mišljenja: dijaki analizirajo 
odlomke v filmu. 
- Razvoj kritičnega mišljenja: dijaki kritično 
vrednotijo grozljivke in srhljivke. 
 

 
 

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 … 
Ogled filma Psiho. 
 

Izvajalci: Tea Ribič, Tina 
Furlan - Turk, Špela Debeljak 
Prostor: učilnica    
Pripomočki: Delujoč 
računalnik, DVD- predvajalnik 
in projektor (mora biti dobra 
vidljivost za ogled filma). 

2. dan 

Govorica filma: elementi hitchcockovske montaže, analiza 
odlomkov, 
Film Psiho in Ojdipov kompleks. 
Dijaki predstavijo svoje kratke srhljive filme, ki jih skupaj 
analiziramo.  
Morda ogled slovenske grozljivke Idila in kratek pogovor.  

Izvajalci: Tea Ribič, Tina 
Furlan - Turk 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: Delujoč 
računalnik, dvd predvajalnik 
in projektor (mora biti dobra 
vidljivost za ogled filma). 

Zadolžitve dijakov:  
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 … 
Dijaki pred delavnico posnamejo kratek srhljiv film v gimnaziji ali okolici. 
Domača naloga: Dijaki napišejo esej ali filmsko kritiko filma Psiho.  
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MARIJA TEREZIJA IN RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA 

Tematsko področje: živo srebro, zgodovina Idrije, geologija, Marija Terezija 
 

Nosilec: Vinko Sladoljev 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalca: Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 15 €/dijaka (prevoz + vstopnina) 
Posebnosti delavnice:  
Po možnosti povezava z delavnico 270, ki jo vodita Marinka Kovač in Blaž Zabret, možno je zmanjšanje 
stroškov prevoza. 
   
CILJI: 
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 tehnologijo živega srebra v različnih 
obdobljih, sedanje stanje potreb in načini uporabe. 

 KOMPETENCE:  
- timskega delo, 
- projektno delo, 
- sposobnost skupinskega odločanja. 

 
 

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

 

1. dan 

Cesarica Marija Terezija je v letu 1745/46 ustanovila 
samostojno dvorno komoro za novčarstvo in rudarstvo, ki je 
vodila zelo natančne zapise o delovanju idrijskega rudnika 
živega srebra (plače, osebje, poslovanje rudnika ...). 
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 in druge predstavitve, ki bodo 
po opravljeni ekskurziji osnova za predstavitev. 

Izvajalci: Vinko Sladoljev, 
Ivan Potočar 
Prostor: Gimnazija Novo 
mesto    

Pripomočki: pisarniški 
material, šeleshamer... 

2. dan 

Dijaki odpotujejo v Idrijo, kjer obiščejo Antonijev rov, muzej 
živega srebra in kristalov 
Ogledajo si idrijski grad, razstavo čipk, Gimnazijo Jurija Vege 
Ogled zgodovinsko-tehnišne zbirke o pridobivanju živega 
srebra in razstave o pisatelju Francetu Bevku.  
Ogled največjega vodnega kolesa v evropi - idrijski Kamšt, 
vodnih pregrad z plavljenje lesa, klavže in geoloških posebnosti. 

Izvajalci: Vinko Sladoljev, 
Ivan Potočar 
Prostor: ekskurzija v Idrijo 

Pripomočki: dobra volja, 
delavnost, disciplina, 
radovednost, točnost. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki si  na predsestanku razdelijo  posamezne teme ter pripravijo poročila in predstavitve za ostale v 
skupini. Celotna skupina pripravi skupno predstavitev v Tušu. 
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SPOZNAVANJE POKLICEV 

Tematsko področje: karierna orientacija 
 

Nosilki: Petra Škof, Anica Kastelec 
 

 Število dijakov: ni omejitve 
 

Izvajalci: nosilci dejavnosti v podjetjih 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: Dijaki bodo obiskali podjetja, organizacije, zavode ..., kjer se bodo spoznavali s 
številnimi poklici. Podrobneje se bodo lahko seznanili z naslednjimi poklici:  
pravnik, novinar, arhitekt, računalničar in informatik, vzgojitelj, defektolog, logoped in delovni terapevt, 
stomatolog, veterinar, socialni delavec, učitelj, zdravnik. 
   
CILJI: 
Dijaki: 
- spoznajo določeno delovno področje, 
- se seznanijo s posebnostmi poklica, 
- spoznajo dobre in slabe strani poklica, 
- pridobijo informacije o možnostih napredovanja 
in zaposlitve ter 
- s samorefleksijo ugotovijo, ali izbrani poklic 
ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu, 
njihovim interesom, željam in osebnostnim 
lastnostim. 

 KOMPETENCE:  
- s samorefleksijo dijaki ugotovijo ali izbrani, 
poklic ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu 
- dijaki ugotovijo ali poklic ustreza njihovim 
interesom in željam, 
- dijaki ugotovijo ali poklic ustreza njihovim 
osebnostnim lastnostim. 
 

 
 

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

 

1. dan 

Obisk delovne organizacije, podjetja, zavoda, društva … po 
navodilih koordinatorja v obiskani organizaciji. 
Zunanja podjetja, organizacije, zavodi, društva, ki jih bodo dijaki 
obiskali: 
- Okrožno sodišče Novo mesto 
- Radio Krka  in Dolenjski list 
- 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. 

Izvajalci: zunanji izvajalci v 
podjetjih 

Prostor: delovne organizacije, 
podjetja, zavodi, društva. 

Pripomočki: / 

2. dan 
Obisk delovne organizacije, podjetja, zavoda, društva … po 
navodilih koordinatorja v obiskani organizaciji. 
 

Izvajalci: zunanji izvajalci v 
podjetjih 

Prostor: delovne organizacije, 
podjetja, zavodi, društva. 

Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov: / 
Dela in naloge po navodilih predstavnikov v podjetjih. 
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PO POTEH MARIJE TEREZIJE 

Tematsko področje: zgodovina 
 

Nosilec: Nevenka Malnarič Brulc 
 

 Število dijakov: 45 
 

Izvajalci: Suzana Malnar, Nevenka Malnarič Brulc, 
Matjaž Štih 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 68 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: Delavnica se izvaja v torek, 24. 5. 2016 (1. izvedba), in v četrtek, 26. 5. 2016 (2. 
izvedba). Traja cel dan, od predvidoma 4.00 zjutraj do 24.00 ure, kolikor traja strokovna ekskurzija na 
Dunaj. Dijaki morajo imeti veljavne osebne dokumente. 
Stroški:  
- Vstopnina: 18 evrov (Schonbrun 10.5 evrov in cesarska zakladnica 7.5 evrov). Pred odhodom na 
ekskurzijo se bodo ponovno preverile cene vstopnin. Na predsestanku boste obveščeni o morebitnih 
spremembah. Vstopnine se plačajo ob vstopu v dvorec oziroma zakladnico. 
- Prevoz in vodenje: med 40 in 50 evri na dijaka. Stroški prevoza in vodenja se plačajo po položnici v enem 
obroku.  
   
CILJI: 
- dijaki spoznajo življenje in delo Marije Terezije, 
- dijaki se seznanijo s kulturno-zgodovinskimi 
znamenitostmi Dunaja, 
- dijaki oblikujejo pozitiven odnos do slovenske 
narodne identitete in do sosednjih narodov. 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v tujem jeziku, 
- razvijanje digitalne kompetence, 
- pridobivanje socialnih veščin.  

 
 

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

 

1. dan 

Strokovna ekskurzija na Dunaj. 
Dijaki si bodo ogledali glavne kulturno-zgodovinske zanimivosti  
Dunaja, ki so povezani z življenjem in delom Marije Terezije. 
Program ekskurzije:  
Odhod iz Novega mesta: predvidoma ob 4.00  zjutraj izpred 
Tuša.  
Prihod na Dunaj v dopoldanskem času.  
Sledijo ogledi: 

- Schonbrun (voden ogled dvorca in parka), 
- Hofburg (ogled cesarske zakladnice), 
- Avguštinska  cerkev (ogled cerkve, v kateri se je Marija 
Terezija poročila), 
- Cesarske grobnice, 
- Katedrala Sv. Štefana (ogled katedrale). 

Vmes med ogledi bo čas za kosilo.  
Povratek v Novo mesto bo v poznih večernih urah, predvidoma 
okoli polnoči.  

Izvajalci: Suzana Malnar, 
Nevenka Malnarič Brulc, 
Matjaž Štih 
Prostor: Dunaj    

Pripomočki: osebni 
dokumenti, fotoaparat. 

2. dan Priprava predstavitve. 
Izvajalci: / 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov: Podrobnejše zadolžitve dijaki dobijo na predsestanku. 
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KOLOTURNICA 

Tematsko področje: šport, geografija, potovanje 
 

Nosilec: Marko Arnuš 
 

 Število dijakov: 8 
 

Izvajalca: Marko Arnuš, Jernej Ban 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 140 €/dijaka* 
Posebnosti delavnice:  
- Gorsko ali treking kolo in pripadajoča kolesarska oprema. 
Potrdilo o izpravnosti opreme. 
- Priprava in načrtovanje potovanje na obveznih sestankih pred projektnim tednom. 
- Soglasje staršev. 
* Stroški: nočitev, hrana, spremljevalno vozilo. 
   
CILJI: 
- Prekolesariti 270 km na tridnevnem 
kolesarskem potovanju v času projektnega tedna. 
- Pripraviti načrt kolesarskega potovanja. 
- Spoznavanje prednosti potovanja s kolesom. 
- Vzpodbujanje uporabe kolesa kot prevoznega 
sredstva. 

 KOMPETENCE:  
- vzdržljivost, 
- načrtovanje, 
- vztrajnost, 
- socialne veščine. 

 
 

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

 

1. dan 

Prvi dan kolesarskega potovanja 90 km. 
Start: Novo mesto - cilj: lokacija nočitve (na podlagi načrta 
potovanja, ki ga pripravijo dijaki na predsestankih). 
Ogledi znamenitosti ob poti. 

Izvajalci: Marko Arnuš, Jernej 
Ban 
Prostor: teren    
Pripomočki: spremljevalno 
vozilo, nahrbtnik prve pomoči. 

2. dan 

Drugi dan kolesarskega potovanja 90 km. 
Start: prva lokacija nočitve - cilj: druga lokacija nočitve (na 
podlagi načrta potovanja, ki ga pripravijo dijaki na 
predsestankih). 
Ogledi znamenitosti ob poti. 

Izvajalci: Marko Arnuš, Jernej 
Ban 
Prostor: teren 
Pripomočki: spremljevalno 
vozilo, nahrbtnik prve pomoči. 

3. dan 

Tretji dan kolesarskega potovanja 90 km. 
Start: druga lokacija nočitve - cilj: Novo mesto (na podlagi 
načrta potovanja, ki ga pripravijo dijaki na predsestankih). 
Ogledi znamenitosti ob poti. 

Izvajalci: Marko Arnuš, Jernej 
Ban 
Prostor: teren 
Pripomočki: spremljevalno 
vozilo, nahrbtnik prve pomoči. 

4. dan 
Zadnji ali prvi dan sta dneva, ko lahko zaradi vremenske 
napovedi priagodimo potovanje. 
Priprava predstavitve. 

Izvajalci: Marko Arnuš, Jernej 
Ban 
Prostor: teren 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki na predsestankih pod vodstvom izvajalcev delavnice pripravijo program potovanja. 
Pred potovanjem opravijo vsaj dva pripravljalna kolesarska izleta. 
Aktivno sodelujejo pri vsebinah potovanja. 
Vodijo GPS, video in foto zapise. 
Pripravijo predstavitveni film. 
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270 V STRIPU 

Tematsko področje: risanje 
 

Nosilec: Marko Kastelic 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalec: Marko Kastelic  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- Izdelava stripa o zgodovini GIMNAZIJE. 
- Razmislek o vlogi Gimnazije Novo mesto v 
družbenem prostoru. 
- Oblikovanje zgodbe.  

 KOMPETENCE:  
-Razvijanje ideje z medsebojnim sodelovanjem. 
- Učenje kreativnega pisanja. 
- Izražanje z risbo. 
- Samoiniciativnost. 

 
 

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

 

1. dan 

Dijki se bodo seznanili z zgodovinskimi dejstvi o novomeški 
gimnaziji. Oblikovati bodo začeli glavne like stripa. Dorekli bodo 
njihov izgled in vlogo pri ustanovitvi šole. 
Nastali bodo prvi osnutki. 

Izvajalci: Marko Kastelic 
Prostor: učilnica    
Pripomočki: pripomočki za 
risanje  

2. dan Risanje in raziskava zgodbe. 

Izvajalci: Marko Kastelic 
Prostor: učilnica    
Pripomočki: pripomočki za 
risanje 

3. dan Risanje. 

Izvajalci: Marko Kastelic 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: pripomočki za 
risanje  

4. dan 
Dokončanje in priprava na predstavitev.  
Digitalizacija risb.  
Vezava in distribucija stripa. 

Izvajalci: Marko Kastelic 
Prostor: učilnica 
Pripomočki:  

Zadolžitve dijakov:  
Aktivno sodelovanje pri oblikovanju zgodbe, temelječa na zgodovini gimnazije. 
Izdelava stripa. 

 

  



Katalog delavnic projektnega tedna             Delavnice, ki so namenjene dijakom 2. in 3. letnika 

 

 
30 

SEIDLOVA 2 

Tematsko področje: informatika, zgodovina 
 

Nosilka: Polonca Centa 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalci: Polonca Centa, Suzana Krvavica, Janez 
Gorenc 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Druga delavnica "Seidlova 2" bo namenjena spoznavanju osebnosti in dela Ferdinanda Seidla, 
pomembnega vsestranskega naravoslovca iz prve polovice 20. stoletja, po katerem se imenujeta ulica, ob 
kateri stoji naša šola, in šolska geološka zbirka, ki jo je sooblikoval tudi on. 
Ob 270-letnici šole želimo z obema delavnicama "Seidlova 1" in "Seidlova 2" počastiti spomin na našega 
uglednega, a širši javnosti premalo poznanega profesorja, ki je na naši šoli poučevali v 20-ih letih 
preteklega stoletja in nam zauostil bogato zapuščino s področja prirodopisja. 
Na steni nasproti geološke zbirke na hodniku v prvem nadstropju želimo obeležiti osebnost in delo 
Ferdinanda Seidla z 2 ali 3 plakati. 
   
CILJI: 
- Urediti in ustrezno obdelati vsebine o 
Ferdinandu Seidlu, ki jih bodo pripravili 
udeleženci delavnice Sedilova 1. 
- Oblikovanje in priprava plakatov za tisk. 
- Priprava vsebin o Ferdinandu Seidlu za vnos na 
Wikipedijo. 

 KOMPETENCE:  
- Samostojno oblikovanje predstavitvenih 
plakatov. 
- Končna priprava plakatov za tisk. 
- Naučiti se pripraviti vnos informacij v 
Wikipedijo. 

 
 

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

 

1. dan 

Razdelili se bomo v pare in se posvetili oblikovanju vsebin, ki  
jih bodo pripravili v delavnici "Seidlova 1". Dijaki bodo skladno 
s svojimi interesi in tehničnim predznanjem delali na pripravi 
vsebin za potrebe tiskanja plakatov, na oblikovanju plakatov in 
za potrebe vnosa podatkov v Wikipedijo. 

Izvajalci: Polonca Centa 
Prostor: 108    
Pripomočki: 4 prenosni 
računalniki 

2. dan 
Nadaljevanje in zaključek dela v parih, ki se bodo ukvarjali s 
pripravo vsebin za potrebe tiskanja plakatov in za potrebe 
vnosa podatkov v Wikipedijo. 

Izvajalci: Polonca Centa 
Prostor: 108 
Pripomočki: 4 prenosni 
računalniki 

Zadolžitve dijakov:  
Dogovor na uvodnem sestanku. 
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GOLF 

Tematsko področje: šport 
 

Nosilka: Breda Vovko 
 

 Število dijakov: 24 
 

Izvajalci: Breda Vovko, Renata Nose, Bernard 
Mujič  
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 32 €/dijaka (prevoz + žogice) 
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- spoznati tehniko udarca, 
- razvijati sodelovalen odnos do soigralca, narave 
- naučiti se začetni udarec pri golfu, 
- spoznati osnovna pravila in obnašanje na 
zelenici. 

 KOMPETENCE:  
- spozna tehnike udarca, 
- zna pravilen prijem palice in osvoji začetni 
udarec, 
- pozna pravila igre. 

 
 

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

 

1. dan 

- seznanitev z načinom dela 
- razdelitev v 3 skupine 
- vadba na odbijališču 
- seznanitev z osnovnimi pravili igre in opreme 

Izvajalci: Breda, Renata, 
Bernard 
Prostor: Golf igrišče    
Pripomočki: Golf palice, 
žogice 

2. dan 
- vadba na odbijališču 
- vadba različnih udarcev golf igre z različnimi palicami 
 

Izvajalci: Breda, Renata, 
Bernard 
Prostor: Golf vadbišče 
Pripomočki: Palice, žogice 

3. dan 
- vadba udarcev na vadbišču (začetni udarec) 
- vadba na green igrišču (peach udarec) 
 

Izvajalci: Bernard, Breda , 
Renata 
Prostor: Igrišče 
Pripomočki: Palice, žogice 

4. dan 
- odigrati 2 luknji (9 lukenj x 2) na igrišču 
 

Izvajalci: Bernard, Breda, 
Renata 
Prostor: Igrišče za golf 
Pripomočki: Palice in žogice 

Zadolžitve dijakov: / 
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PADALSKI TEČAJ - NADALJEVALNI 

Tematsko področje: šport 
 

Nosilka: Špela Debeljak 
 

 Število dijakov: 12 
 

Izvajalci: Špela Debeljak in zunanji sodelavci iz 
Padalske šole Paranoia 
 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 33 €/na skok/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Opravljen začetni tečaj padalstva (npr. lansko šolsko leto na projektnem tednu). 
Denarni prispevek dijaka: 33 €/na skok. 
Možno podaljšanje tudi med vikendom (28. - 29. 5. 2016). 
   
CILJI: 
- Uživanje v športnem načinu življenja. 
- Osvežitev znanja padalstva, letalstva in 
aerodinamike. 
- Izvedba samostojnega skoka (ali skokov) iz letala 
s padalom. 

 KOMPETENCE:  
- Športna aktivnost, gibalni razvoj. 
- Utrditev znanja s področja padalstva, ravnanja 
v specifičnih situacijah. 
- Premagovanje strahu, izvedba samostojnega 
skoka. 

 
 

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

 

1. dan 

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

Izvajalci: Špela Debeljak in 
zunanji 
Prostor: učilnica, telovadnica    
Pripomočki: / 

2. dan 

Izvedba samostojnega skoka z višine 1000 m s samodejnim 
odpiranjem padala. 
Možno podaljšanje skakanja tudi med vikendom (28. in 29. maj 
2016) – odvisno od vremena in števila udeležencev. 

Izvajalci: Špela Debeljak in 
zunanji 
Prostor: letališče Prečna (ali 
Šentvid pri Stični) 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Fotografiranje in snemanje na tleh, obdelava slik in posnetkov. 
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GIMNAZIJSKI HIP HOP - FEAT. MURAT IN JOSE 

Tematsko področje: Glasba in ples 
 

Nosilka: Elsa Louis 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: Murat in Jose (zunanja gosta), Maja 
Hren, Verena Potočnik 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Poleg udeležencev, ki radi ustvarjajo, pojejo, plešejo  in nastopajo, so dobrodošli in zaželeni tudi dijaki, ki 
znajo snemati, obvladajo programe za urejanje oz. montiranje videa ter za izdelovanje glasbe (npr. 
Cubase). 
   
CILJI: 
- Dijaki razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, 
- Dijaki učijo se sodelovati z drugimi. 
- Dijaki sestavijo avtentično hip hop besedilo na 
temo gimnazije in ga izvajajo. 
Dijaki oblikujejo in izdelajo končni izdelek (video 
posnetek) v celoti. 
- Dijaki krepijo pripadnost šoli. 

 KOMPETENCE:  
- Pridobitev novih spretnosti. 
- Razvijanje sodelovanja in timskega dela. 
- Samoiniciativnost in podjetnost. 

 
 

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

 

1. dan 

Slovenska raperja Murat in Jose predstavita dijakom osnove in 
tehnike rap glasbe, ki jih nato dijaki preizkusijo sami in skupaj z 
njima. 
Na podlagi raznih besedil (ustanovitev šole, zgodovina itd.) 
napišejo dijaki skladbo o Gimnaziji Novo mesto. 
Snemalci snemajo dogajanje (zbirajo material). 

Izvajalci: Murat in Jose, Elsa 
Louis, Maja Hren, Verena 
Potočnik 
Prostor: Učilnica (večja)    
Pripomočki: Računalnik 

2. dan 
Pod mentorstvom Murata in Josa dijaki ustvarijo, posnamejo in 
oblikujejo  audio posnetek. Plesalci začnejo ustvarjati 
koreografijo na skladbo. Priprave na snemanje videa. 

Izvajalci: Murat in Jose, Elsa 
Louis, Maja Hren, Verena 
Potočnik 
Prostor: Učilnica (večja) 
Pripomočki: Mikrofoni, 
računalnik, snemalna oprema 

3. dan 
Plesalci delajo na koreografiji. 
Snemalci posnamejo plesne prizore. 

Izvajalci: Maja Hren, Elsa 
Louis, Verena Potočnik 
Prostor: Učilnica (večja), 
različni prostori po šoli (po 
potrebi) 
Pripomočki: Snemalna 
oprema 

4. dan 
Izdelovanje končnega izdelka (montaža). 
 

Izvajalci: Maja Hren, Elsa 
Louis, Verena Potočnik 
Prostor: Učilnica, različni 
prostori po šoli (po potrebi) 
Pripomočki: Snemalna 
oprema. 

Zadolžitve dijakov:  
Udeležba na predsestanku. Za snemalce zvoka in slike potrebno znanje uporabe programov in opreme. 
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SKOK V PRETEKLOST 

Tematsko področje: botanika, geologija 
 

Nosilka: Marija Kočar 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: Turistično društvo Tržič, Botanični vrt 
Juliana, Marija Kočar, Barbara Bajc 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 19 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Ekskurzija je celodnevna, zato se drugi dan ne izvaja. 
Dijaki plačajo avtobusni prevoz (15 €) in stroške vstopnine (4 €). 
   
CILJI: 
- Spoznajo alpske rastline in prilagoditve na 
življenje v Alpah. 
- Spoznajo zgodovino botaničnega vrta. 
- Srečajo se s fosili pramorja in spoznajo geološko 
preteklost Karavank. 

 KOMPETENCE:  
- Avtentično učenje. 
- Socialne in državljanske kompetence. 
- Krepitev kulturne zavesti. 

 
 

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

 

1. dan 

Odhod iz NM ob 8.00. 
Voden ogled Dovžanove soteske približno 1,5 ure. 
Postanek za malico v Kranjski gori. 
Vožnja preko Vršiča do Botaničnega vrta Juliana in voden ogled 
vrta - 1 ura.  
Povratek med 19. in 20. uro. 

Izvajalci: Turistično društvo 
in Botanični vrt 
Prostor: /    

Pripomočki: / 

2. dan Priprava predstavitve. 
Izvajalci: / 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Izpolnjevanje delovnega lista. 
Priprava predstavitve. 
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ZGODOVINA FOTOGRAFIJE 

Tematsko področje: Fotografija, fizika 
 

Nosilec: Miha Hadl 
 

 Število dijakov: 8 
 

Izvajalec: Miha Hadl 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
   
CILJI: 
- Spoznavanje osnov fotografije in optike, 
- izdelava preproste kamere (fotoaparata), 
- delo s fotografskim papirjem,  
- razvijanje fotografij po klasičnem postopku v 
temnici. 

 KOMPETENCE:  
- poznajo preslikave z lečami, 
- poznajo delovanje fotoaparata, 
- poznajo kemijske postopke pri razvijanju 
fotografij, 
- poznajo delo v temnici.  

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki spoznajo, kako se širi svetloba in kako leče lomijo 
svetlobo. Spoznajo značilnosti preslikav z lečami. Iz kartonske 
škatle in preproste leče (povečevalnega stekla) izdelajo 
preprost model fotoaparata. Spozanjo sosnovne postopke dela v 
temnici in proces razvijanja ter fiksiranja fotografij na 
fotografskem papirju. 
 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica 206, temnica 
(nujno!)    
Pripomočki: Kartonske 
škatle, leče, lepilni trak, črna 
(motna) barva v razpršilcu, 
ravnila,  noži za rezanje 
papirja, škarje, luč za temnico, 
kemikalije za razvijanje 
fotopapirja, fiksir, posode za 
kemikalije, vedro za vodo, 
papir za podlago, papirne 
brisače. 

2. dan 

Dijaki v temnici vstavijo fotografski papir v narejeni fotoaparat. 
Odnesejo ga na teren, kjer posnamejo prvo fotografijo. 
Fotoaparat odnesejo v temnico, kjer razvijejo, sperejo in 
fiksirajo fotografijo. V škatlo vstavijo nov fotografski papir in 
postopek ponovijo. Na koncu dneva skupaj pregledamo 
fotografije. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica 206, temnica 
(nujno!) 
Pripomočki: Kartonske 
škatle, leče, lepilni trak, črna 
(motna) barva v razpršilcu, 
ravnila,  noži za rezanje 
papirja, škarje, luč za temnico, 
kemikalije za razvijanje 
fotopapirja, fiksir, posode za 
kemikalije, vedro za vodo, 
papir za podlago, papirne 
brisače. 

Zadolžitve dijakov:  
Zberejo podatke o delovanju fotoaparata in  poiščejo podatke o delu v temnici in kemijskem (klasičnem 
analognem) postopku izdelave fotografij. V šolo prinesejo stare časopise, s katerimi bomo zaščitili opremo 
pred vplivom kemikalij. 
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STARI FOTOGRAFSKI POSTOPKI 

Tematsko področje: Fotografija, kemija 
 

Nosilec: Miha Hadl 
 

 Število dijakov: 8 
 

Izvajalec: Miha Hadl 
 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: Načeloma bi prvi dan izdelovali fotografije po postopku cianotipijje, drugi dan pa 
po postopku solnega tiska. Res pa je, da potrebujemo za osvetlitev UV-svetlobo, ki jo v najvarnejši (a 
najmanj zanesljivi) obliki prispeva Sonce. Če bo vreme neustrezno, bo potrebno poskrbeti za primerno UV-
svetilko. 
   
CILJI: 
- Spoznavanje starih fotografskih postopkov, 
cianotipije in solnega tiska, 
- spoznavanje postopkov kontaktnega kopiranja, 
- spoznavanje fotosenzitivnih postopkov. 

 KOMPETENCE:  
- poznajo pripravo  papirja pri fotografskih 
postopkih, 
- poznajo delo s kemikalijami, občutljivimi za 
svetlobo, 
- poznajo pripravo gradiv za kontaktne 
preslikave. 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki spoznajo kemijske in fizikalne postopke pri kontaktnem 
kopiranju gradiv.  
Spoznajo postopek izdelave fotogramov.  
Pripravijo negativ na foliji, ki ga bodo preslikali na fotografski 
papir.  
S pripravljenimi kemikalijami premažejo papir in ga tako 
pripravijo za fotografski postopek.  
Na papir, občutljiv za svetlobo, pritdijo negativ in papir 
osvetlijo.  
Sliko operejo in posušijo. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica 206    
Pripomočki: PVC-folija in 
stari časopisi za zaščito 
podlage, čopiči in ustrezne 
posode za vodo, folija za 
laserski tisk, okvir za 
kontaktno kopiranje, sušilec 
za lase, UV-svetilka, papirne 
brisače, kemikalije za 
cianotipijo (pripravijo kolegi 
kemiki). 

2. dan 

Pripravijo negativ na foliji, ki ga bodo preslikali na fotografski 
papir.  
S pripravljenimi kemikalijami premažejo papir in ga tako 
pripravijo za fotografski postopek.  
Na papir, občutljiv za svetlobo, pritdijo negativ in papir 
osvetlijo.  
Sliko razvijejo, fiksirajo, operejo in posušijo. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica 206 
Pripomočki: PVC -folija in 
stari časopisi za zaščito 
podlage, čopiči in ustrezne 
posode za vodo, okvir za 
kontaktno kopiranje, sušilec 
za lase, UV-svetilka, papirne 
brisače, kemikalije za solni tisk 
(pripravijo kolegi kemiki). 

Zadolžitve dijakov:  
Pripravijo sliko, ki jo bodo obdelali za natis na folijo in bo služila kot negativ pri kontaktni preslikavi (slika 
vsaj 10 x 15 cm, ločljivosti 300 dpi).  
Pripravijo predmet, ki ga želijo preslikati na papir (fotogram).  
V medmrežju poiščejo informacije o cianotipiji in solnem tisku. 
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PODJETNIŠTVO-DIZAJNERSKA DELAVNICA 

Tematsko področje: podjetništvo, dizajn 
 

Nosilec: Janez Gorenc 
 

 Število dijakov: ni omejitve 
 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka Kitić, Jernej Golobič 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Dijaki bodo morali uporabljati svoje prenosnike in imeti naložen eduroam. 
   
CILJI: 
- Dijaki spoznajo proces reševanja izzivov. 
- Na dizajnerki način se lotijo enega problema na 
šoli in ga rešijo. 

 KOMPETENCE:  
- podjetniška, 
- socialna, 
- znanstveno-tehnična. 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki formirajo štiri ekipe. 
Igrajo timske igre. 
Na šoli začno iskati problem (lahko tudi z dizajnom ali 
ureditvijo prostorov), vredne reševanja. 
Naredijo prve intervjuje z dijaki. 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka 
Kitić, Jernej Golobič 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: prenosni 
računalnik, orodja za izdelavo 
prototipov 

2. dan 

Naredijo anketo ter nadaljujejo z intervjuji. 
Izrišejo prvo variento rešitve. 
Obisk dizajnerske ekipe Design On. 
Določijo edinstveno vrednost za uporabnike. 
Igrajo timske igre. 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka 
Kitić, Jernej Golobič 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: prenosni 
računalnik, orodja za izdelavo 
prototipov. 

3. dan 

Igrajo timske igre. 
Testirajo rešitev pri uporabnikih. 
Naredijo nujne popravke in znova testirajo. 
Raziščejo partnerje ter nujne dejavnosti. 
Testirajo dizajn za Usability Hub. 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka 
Kitić, Jernej Golobič 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: prenosni 
računalnik, orodja za izdelavo 
prototipov. 

4. dan 

Igrajo timske igre. 
Naredijo cenovni model ter kanale do kupcev. 
Priprava predstavitev. 
Obisk dizajnerske ekipe. 
Predstavitve pred komisijo. 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka 
Kitić, Jernej Golobič 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: prenosni 
računalnik, orodja za izdelavo 
prototipov. 

Zadolžitve dijakov:  
Dogovor na uvodnem sestanku. 
Opazovanje, intervjuvanje vrstnikov, izdelava anketnika, analiza rezultatov, oblikovanje rešitve, 
sodelovanje z dizajnerji, priprava prototipa, priprava in izvedba predstavitve. 
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SLIKANJE NA PLATNO 

Tematsko področje: umetnost 
 

Nosilka: Andreja Mohorčič 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalec/-ci: akad. slikar Jože Marinč, Andreja 
Mohorčič, Lojzka Hržica 
 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka  
Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- perspektiva v slikarstvu, 
- središčni razteg, 
- skica, risba, 
- akril na platno. 

 KOMPETENCE:  
- opazovanje, analiziranje, 
- uporaba geometrijskega orodja, 
- potrpežljivost in vztrajnost, 
- ustvarjalnost. 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki se seznanijo s perspektivo v slikarstvu skozi zgodovino 
slikarske umetnosti (krajše predavanje).  
Povežejo središčni razteg (geometrija) s prostorskim prikazom 
objektov.  
Nato dijaki vadijo risanje stavb z različno izbiro očišča 
(svinčnik).  
Sledi izbor motiva (stavba Gimnazije Novo mesto), risanje skice 
in začetek dela na platno. 

Izvajalci: Jože Marinč, Lojzka 
Hržica, Andreja Mohorčič 
Prostor: učilnica, zunaj    
Pripomočki: geometrijsko 
orodje, risalni listi, svinčniki, 
platna, akrilne barve (3 
osnovni kompleti barve), 
čopiči, palete (lesene deščice). 

2. dan 
Nadaljevanje ustvarjanja (slikanje na platno), zaključni 
komentarji in priprava razstave. Priprava gradiva za 
predstavitev. 

Izvajalci: Jože Marinč, Lojzka 
Hržica, Andreja Mohorčič 
Prostor: učilnica, zunaj 
Pripomočki: risalni listi, 
svinčniki, platna, akrilne barve 
(osnovne barve), čopiči, palete 
(lesene deščice), računalnik. 

Zadolžitve dijakov: / 
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NARAVA ODPRTIH ROK 

Tematsko področje: spoznavanje zdravilnih rastlin, izdelavanje naravnih zeliščnih in kozmetičnih izdelkov 
 

Nosilka: Janja Pust 
 

 Število dijakov: 25 
 

Izvajalci: Janja Pust, Branka Klemenčič, Katarina 
Sluga, zaposleni na zeliščarski kmetiji Plavica 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 25 €/dijaka (prevoz + 
delavnica na zeliščarski kmetiji + malica) 

Posebnosti delavnice: / 
   
CILJI: 
- spoznati zdravilne rastline v naravi, 
- seznaniti se z metodami različnih naravnih 
rastlinskih pripravkov (mazil, tinktur, izvlečkov), 
- samostojno izdelati uporaben kozmetični 
naravni izdelek (po izboru). 

 KOMPETENCE:  
- razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja, 
- sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje 
pri reševanju problemov in pri trajnostnem 
oziroma sonaravnem razvoju. 

 
 

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

 

1. dan 

Prvi dan se bomo z udeleženci z avtobusom odpravili na izlet na 
znano in uspešno zeliščarsko kmetijo Plavica, kjer gojijo več kot 
400 vrst zdravilnih rastlin. Če bo dan lep, bomo del poti opravili 
peš. Na kmetiji, kjer zelo živijo z naravo, si bomo ogledali park 
zdravilnih rastlin. Ker gre za populacijo mladih, bo dodaten 
poudarek namenjen obravnavi halucinogenih rastlin (kanabis, 
mak, tobak). S pomočjo voditeljev bomo v nadaljevanju 
izdelovali pripravke iz zdravilnih rastlin ter se pogovorili o 
njihovi pravilni uporabi.  

Izvajalci: zaposleni na kmetiji 
Plavica 
Prostor: zeliščarska kmetija 
Plavica    

Pripomočki: / 

2. dan 

Približno polovico drugega dne bodo udeleženci samostojno 
izdelovali naravne kozmetične izdelke (balzam za ustnice, 
negovalno kremo, šampon..), ki jih bodo na predsestankih 
izbrali sami. Drugo polovico dneva pa nam bo popestril gospod 
Jože Kukman, znani farmacevt in dolga leta naslednik patra 
Ašiča v Stični (Sitik), ki nas bo zdaj, ko ni več delovno aktiven, 
obiskal na šoli. Gospod Kukman je svoja znanja pridobival tudi 
na Gimnaziji Novo mesto, ki jo je bila v njegovi mladosti 
osemletna,  zato nam bo povedal kaj več  o takratnem  šolanju 
na naši gimnaziji. Poudarek pa bo na zdravilnih rastlinah, 
zdravju, naravi in še čem, saj je zelo razgledan in ima širok 
nabor znanj. Z njegovim obiskom se bomo tako tudi spomnili 
zgodovine gimnazije ter počastili 270. obletnico. 

Izvajalci: Janja Pust, Branka 
Klemenčič, Katarina Sluga, 
Jože Kukman 
Prostor: laboratorij kemije - 
216 

Pripomočki: laboratorijski 
pripomočki in potrebne 
surovine za izdelavo naravnih 
kozmetičnih izdelkov. 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki na predsestankih izberejo izdelke, ki jih bodo potem v šolskem laboratoriju samostojno izdelali. 
Aktivno sodelujejo pri ogledu zeliščarske kmetije in vodeno izdelujejo izdelke. Sodelujejo pri pogovoru z g. 
Kukmanom. Za celotno delavnico pripravijo poročilo z besedilom in fotografijami ter ga tudi predstavijo. 
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SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV BORILNIH VEŠČIN 

Tematsko področje: šport in socialne veščine 
 

Nosilka: Mojca Rangus 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: KAF (Kempo Arnis Federation), Borut 
Kincl, Mojca Rangus 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
športna oprema (športni copati, trenirka) 
   
CILJI: 
- spoznavanje elementov samoobrambe, 
- spoznanje reakcij našega telesa pod stresom 
oziroma kako premagati stres v vsakdanjem 
življenju, 
- spodbujanje timskega dela, 
spoznavanje tradicionalnih in modernih pristopo, 
- spoznavanje borilnih veščin v primerjavi z 
vrednotami gimnazije. 

 KOMPETENCE:  
- naučeni osnovni elementi samoobrambe, 
- poznavanje različnih strategij kako se soočati s 
stresom, 
- poznavanje različnih vrst borilnih veščin in 
razlike med njimi, 
poznavanje bodyguard taktike oziroma zaščite 
šibkejših, 
- poznavanje elementov preživetja v primeru 
izbruha nasilja. 

 
 

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

 

1. dan 

-  spoznavanje kaj so borilne veščine, kaj je kempo, kaj je stres 
in kako se z njim soočamo, 
-  spoznavanje in uporaba osnovnih elementov samoobrambe, 
-  spoznavanje borilnih veščin v primerjavi z vrednotami 
gimnazije. 

Izvajalci: KAF, Borut Kincl, 
Mojca Rangus 
Prostor: Velika telovadnica    
Pripomočki: Fokusi za 
udarjanje, palice, vrv, žoge 

2. dan 

-  spoznavanje in uporaba natančnejših elementov 
samoobrambe, 
-  bodyguard taktika, zaščita šibkejših, elementi preživetja v 
primeru izbruha nasilja. 

Izvajalci: KAF, Borut Kincl, 
Mojca Rangus 
Prostor: Velika telovadnica 
Pripomočki: Fokusi za 
udarjanje, palice, vrv, žoge. 

Zadolžitve dijakov:  
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. 
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PRIPRAVE ZA MJUZIKL 

Tematsko področje: umetnost 
 

Nosilec: Vanj Popov 
 

 Število dijakov: ni omejitve 
 

Izvajalec: Vanja Popov  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Prijavijo naj se dijaki, ki so v pevskem zboru in tudi ostali, ki še niso, a želijo sodelovati pri izvedbi 
mjuzikla. 
   
CILJI: 
- naučijo se vsaj 7 pesmi, 
- pripravijo koreografijo za vsaj 5 pesmi, 
- ustvarijo nova prijateljstva. 

 KOMPETENCE:  
- gibalna koordinacija, 
- kontrola glasu ob gibanju, 
- socialne veščine. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 
- učenje pesmi - priprava koreografije 
 

Izvajalci: Vanja Popov 
Prostor: prostor JSKD    
Pripomočki: klavijautra 

2. dan 
- učenje pesmi - priprava koreografije Izvajalci: Vanja Popov 

Prostor: prostor JSKD 
Pripomočki: klavijatura 

3. dan 
- učenje pesmi - priprava koreografije Izvajalci: Vanja Popov 

Prostor: prostor JSKD 
Pripomočki: klavijatura 

4. dan 
- učenje pesmi - priprava koreografije Izvajalci: Vanja Popov 

Prostor: prostor JSKD 
Pripomočki: klavijatura 

Zadolžitve dijakov:  
- petje  
- ples   

 

  



Katalog delavnic projektnega tedna       Delavnice, ki so namenjene dijakom 1., 2. in 3. letnika 

 

 
43 

HOKEJ NA ROLERJIH 

Tematsko področje: šport 
 

Nosilec: Ivan Maričič 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalci: Ivan Maričič, Nejc Maričič, študent, 
hokejist, Ajda Pršina, dijakinja, vratarka HK 
Dolenjske Toplice 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 20 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Pričakuje se osnovno znanje rolanje. Obvezna uporaba zaščitne opreme za rolanje (ščitniki, čelada in 
rokavice) ali za hokej na rolerjih. Obvezna je prava hokejska palica (nekaj jih lahko posodimo v šoli - 
dogovor). Cena delavnice: 20 EUR/dvorana in prevoz do ŠRC Košenice - mestni avtobus. 
   
CILJI: 
- izboljšati znanje rolanja, 
- naučiti osnove tehnike in taktike hokeja na 
rolerjih, 
- usposobiti za samostojno igranje hokeja na 
rolerjih, 
- odigrati tekmo GIM NM 270 - hokejisti gimnazijci 
vseh generacij : HK Dolenjske Toplice, 
- navdušiti za trening hokeja v hokejskem klubu. 

 KOMPETENCE:  
- uporabiti znanje rolanja v hokejski igri, 
- varno in v duhu fair playa odigrati tekmo 
hokeja na rolerjih, 
- poznavanje pravil hokeja na rolerjih. 
 

 
 

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

 

1. dan 

- rolanje  
- vaje brez palice, s palico  
- vodenje ploščka s palico  
- podaje  
- oprema in pravila igre hokeja na rolerjih  
- igra / 2 napada 

Izvajalci: Ivan Maričič, Nejc 
Maričič 
Prostor: ŠRC Košenice    
Pripomočki: Hokejske palice, 
ploščki, stožci, štoparica 

2. dan 

- rolanje  
- vaje brez palice, s palico  
- vodenje ploška s palico  
- podaje  
- strel na gol  
- igra / 2 napada 

Izvajalci: Ivan Maričič, Nejc 
Maričič 
Prostor: ŠRC Košenice 
Pripomočki: Hokejske palice, 
ploščki, stožci, štoparica 

3. dan 

- rolanje  
- vaje brez palie, vaje s palico  
- vodenje ploščka s palico / poligon  
- podaje  
- strel na gol  
- igra / 2 napada 

Izvajalci: Ivan Maričič, Nejc 
Maričič 
Prostor: ŠRC Košenice 
Pripomočki: Hokejske palice, 
ploščki, stožci, štoparica 

4. dan 

- rolanje  
- z nogometno žogo  
- tekma 1 - medsebojna tekma udeležencev delavnice  
- tekma 2 - tekma GIMNAZIJA 270 let (hokejisti GNM vseh 
generacij : HK DOLENJSKE)     

Izvajalci: Ivan Maričič, Nejc 
Maričič 
Prostor: ŠRC Košenice 
Pripomočki: Hokejske palice, 
ploščki, stožci, šoparica, 

Zadolžitve dijakov: Priprava osebne opreme. Predstavitev opreme in pravil hokeja na rolerjih. Priprava 
predstavitve delavnice na zaključni prireditvi PT. 
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270 LET ŠPORTA NA GIMNAZIJI NOVO MESTO 

Tematsko področje: slovenščina, zgodovina in športna vzgoja 
 

Nosilka: Saša Lavrič 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalci: Saša Lavrič, Natalija Petakovič, zunanji 
sodelavci 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: Vzpostavili bomo stike z najuspešnejšimi gimnazijskimi športniki, športnimi 
novinarji in pedagogi. 
   
CILJI: 
- spoznavanje zgodovine športa na šoli in 
najuspešnejših športnikov, 
- spoznavanje zgodovine športa, 
- spoznavanje gimnazijskih športnikov, 
- izdelava intervjujev z znanimi gimnazijskimi 
športniki. 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v maternem jeziku, 
- razvijanje socialnih kompetenc, 
- razvijanje občutka pripadnosti šoli. 

 
 

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

 

1. dan 

Oris zgodovine športa in pregled najbolj znanih gimnazijskih 
športnikov.  
Pogovor z upokojenim športnim pedagogom o športu v 
preteklih desetletjih. 
Raziskovanje športnih dosežkov (šolska knjižnica).   

Izvajalci: Natalija Petakovič, 
Saša Lavrič in gostujoči 
profesor 
Prostor: učilnica, knjižnica    
Pripomočki: / 

2. dan 

Šolska športna tekmovanja (pogovor s predstavnikom Agencije 
za šport).  
Pogovor s športnim novinarjem.  
Pogovor z znanim športnikom - bivšim gimnazijcem. 

Izvajalci: Natalija petakovič, 
Saša Lavrič, gosti 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: kamera 

Zadolžitve dijakov: / 
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STAND UP FOR SHAKESPEARE 

Tematsko področje: umetnost, angleščina 
 

Nosileka: Gillian Roebuck 
 

 Število dijakov: 25 
 

Izvajalka: Gillian Roebuck  
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
   
CILJI: 
- students to share Shakespeare's love of language, 
character and sense of theatre, 
- students to work actively and collaboratively by 
participating in active, problem-solving activities 
in order to develop a greater understanding and 
enjoyment of the play, 
- students to become familiar with a whole 
Shakespearean play. 

 KOMPETENCE:  
- speaking in a foreign language 
- interraction 
- authentic learning environment 
 

 
 

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

 

1. dan 

students will be introduced to the play in a similar way as 
actors being introduced to the play: on their feet and through 
exploration. In role the students will explore key scenes in the 
play and consider the prtrayal of the characters. 

Izvajalci: Gillian Roebuck 
Prostor: 123, telovadnica (če 
je možno)    
Pripomočki: / 

2. dan 

the activities will be varied and students will work individually, 
in pairs, small groups and as a whole group. Students should 
expect to participate in a variety of drama based activities, most 
of which will be related to the chosen play but they will not be 
asked to perform in front of others if they are uncomfortable 
doing so. All students welcome regardless of their level of 
English, acting ability or confidence in a group. 

Izvajalci: Gillian Roebuck 
Prostor: 123 

Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Students should expect to participate in a variety of drama based activities, most of which will be related 
to the chosen play but they will not be asked to perform in front of others if they are uncomfortable doing 
so. All students welcome regardless of their level of English, acting ability or confidence in a group. 
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IREALND 

Tematsko področje: umetnost, angleščina 
 

Nosilec: Noel Fitzpatrick 
 

 Število dijakov: 25 
 

Izvajalec: Noel Fitzpatrick  
 

 Termin izvedbe: samo drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: An informative and practical workshop introducing and exploring different 
aspects of Ireland: There will be material repeated from last year so it would be better if students didn't 
repeat from last year. 
   
CILJI: 
- students to share Noel's love of Ireland 
- students to work actively and collaboratively 
- students to become familiar with the culture, 
geography and history of Ireland 

 KOMPETENCE:  
- authentic learning environment 
speking in a foreign language 
- cultural awareness 

 
 

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

 

1. dan 
The activities will be varied and students will work individually, 
in pairs, in small groups and as a whole group. 

Izvajalci: Noel Fitzpatrick 
Prostor: 124 
Pripomočki: / 

2. dan 
The activities will be varied and students will work individually, 
in pairs, in small groups and as a whole group. 

Izvajalci: Noel Fitzpatrick 
Prostor: 124 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
participate in different activities 
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STARODAVNA NARAVNA BARVILA 

Tematsko področje: likovna umetnost, zgodovina 
 

Nosilec: Sabina Rozenberger 
 

 Število dijakov: 18 
 

Izvajalec/-ci: Sabina Rozenberger 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Dijaki bodo prejeli skripto s podrobnimi navodili. 
Nekaj uporabnih informacij: http://www.zakladnica-narave.si/kana/kana-body-art  

   
CILJI: 
- Spoznati starodavna naravna barvila in zelišča. 
- Spoznavanje njihove 1000-letne zgodovine in 
uporabe (poslikave kože, poslikave tkanin, naravno 
barvanje las). 
- Predstavitev različnih vzorcev in njihova 
uporabnost. 
- Seznaniti dijake s tem, da obstajajo naravne 
metode v kozmetični industriji. 
- Delo v manjši skupini, 3 dijaki. 
- Izdelava kornetov za kano – ročne spretnosti in 
timsko delo. 
- Risanje vzorcev na risalne liste ali na kožo. 
- Dijaki se bodo učili potrpežljivosti in natančnosti.  
- Zelo pomembno je ozaveščanje dijakov o 
škodljivosti sintetičnih barvil in preparatov.  
- Ozaveščanje o nevarnosti tako imenovanih poletnih 
poslikav s substancami, ki jih poslikovalci imenujejo 
kana, dejansko pa gre za primes peroksidov, ki 
povzročajo ožganine na koži in trajne brazgotine. 

 KOMPETENCE:  
- Sodelovalno učenje, spodbujanje timskega dela, 
 - projektno delo, 
- digitalna pismenost.  
 

 

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

1. dan 

Spoznati naravna barvila in zelišča, kot so kana, indigo, sena, amla 
in shikakai (kako jih prepoznati in pravilno pripraviti in uporabiti). 
- Zdravilne lastnosti naravnih barvil. 
- Možnost uporabe: poslikave kože, poslikave tkanin, naravno 
barvanje las. 
- Spoznavanje njihove 1000-letne zgodovine in uporabe. 

Izvajalci: Sabina Rozenberger 
Prostor: učilnica   

Pripomočki: / 

2. dan 

Delo v manjši skupini, 3 dijaki. 
Izdelava kornetov za kano – ročne spretnosti in timsko delo. 
Risanje vzorcev na risalne liste ali na kožo. 

Izvajalci: Sabina Rozenberger 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov: 
Priprave na predstavitve in predstavitve dela. 

 

  

http://www.zakladnica-narave.si/kana/kana-body-art
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OBLIKOVANJE SPOMINSKEGA DREVESA OB 270 – LETNICI 

Tematsko področje: likovna umetnost, zgodovina 
 

Nosilka: Jasmina Žagar 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalki: Jasmina Žagar, Vladka Korošec  
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Skupina bo oblikovana v dogovoru z izvajalkami delavnice.  
Pečenje in montaža v začetku drugega šolskega leta. Velikost likovnega dela : 3,5 m x 3m 

   
CILJI: 
- ustvarjalnost, 
- občutek za timsko delo, 
- spoznavanje različnih likovnih materialov in likovnih 
tehnik. 

 KOMPETENCE:  
V delavnici bodo dijaki razvijali  kompetence, kot 
so  sodelovalno učenje, spodbujanje timskega 
dela in projektnega dela. 

 
 

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

 

1. dan 

Načrtovanje, skiciranje in izbira materialov za izdelavo 
spominskega drevesa. Drevo bo sestavljeno iz spominskih obeležij 
gimnazije, ki zajemajo najpomembnejše dogodke in osebe v 
zgodovini Gimnazije Novo mesto. 
Označili bomo slavna imena kulturnikov, športnikov, znanstvenikov 
in drugih pomembnih gimnazijcev v širšem prostoru v Sloveniji in 
svetovnem merilu. 

Izvajalci: Jasmina Žagar, 
Vladka Korešec 
Prostor: atrij 

Pripomočki:  
70  kg gline, engobe, glazure, 
čopiči, modelirke, zatiči. 

2. dan 
in  

3. dan 

Izdelava glinenih plošč v nizkem reliefu. 
 

Izvajalci: Jasmina Žagar, 
Vladka Korešec 
Prostor: atrij 
Pripomočki:  
70  kg gline, engobe, glazure, 
čopiči, modelirke, zatiči. 

4. dan 
Glaziranje in barvanje z engobami. 
 

Izvajalci: Jasmina Žagar, 
Vladka Korešec 
Prostor: atrij 
Pripomočki:  
70  kg gline, engobe, glazure, 
čopiči, modelirke, zatiči. 

Zadolžitve dijakov:  
V dogovoru z izvajalkama delavnice. 
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ŠPORTNO PLEZANJE: 270 METROV OB 270 LETNICI GIMNAZIJE NOVO MESTO 

Tematsko področje: športna vzgoja, športno plezanje 
 

Nosilec: Jernej Cimperman 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalca: Jernej Cimperman, Primož Plazar  
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 3 €/dijaka (prevoz do Prečne) 
Posebnosti delavnice:  
Opremo za športno plezanje bo zagotovila šola, dijaki potrebujejo le osnovno športno opremo. 
   
CILJI: 
- Spoznati športno plezanje, 
- spoznati in naučiti uporabe varovalne opreme in 
plezalnih pripomočkov, 
- preplezati 270 višinskih metrov v 4 dneh na 
umetnih in naravnih stenah, 
- razvoj natančnosti, samostojnosti, zaupanja, 
medsebojne pomoči. 

 KOMPETENCE:  
- Dijaki spoznajo športno plezanje, plezalno 
opremo in se jo naučijo uporabljati. 
- Dijaki pridobijo ustrezno tehnično znanje, 
vzdržljivost in moč, da v 4 dneh preplezajo 270 
višinskih metrov na umetnih in naravnih stenah. 
- Krepitev športnega duha( dijaki sem med  
plezanjem varujejo, si pomagajo, se spodbujajo 
in si zaupajo. 

 
 

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

 

1. dan 
Spoznavanje opreme, spoznavanje osnov gibanja po plezalni 
steni, vaje v plezanju in varovanju. 

Izvajalci: Jernej Cimperman, 
Primož Plazar 
Prostor: šolska telovadnica 
Pripomočki: športna oprema, 
plezalna oprema 

2. dan Obisk plezališča na Loki, plezanje, varovanje. 

Izvajalci: Jernej Cimperman, 
Primož Plazar 
Prostor: Umetna plezalna 
stena na Loki 
Pripomočki: športna oprema, 
plezalna oprema 

3. dan 
Obisk plezališča na Loki, plezanje, varovanje, samovarovanje, 
spuščanje ob vrvi ... 

Izvajalci: Jernej Cimperman, 
Primož Plazar 
Prostor: Umetna plezalna 
stena na Loki 
Pripomočki: športna oprema, 
plezalna oprema 

4. dan 
Obisk plezališča v Luknji pri Prečni. Spoznavanje naravnega 
plezališča, plezanje v skalni steni, varovanje, zaključek 
delavnice. 

Izvajalci: Jernej Cimperman, 
Primož Plazar 
Prostor: Plezališče Luknja pri 
Prečni 
Pripomočki: športna oprema, 
plezalna oprema. 

Zadolžitve dijakov:  
Udeležitev uvodnega sestanka, zadolžitve po dogovoru. 

 

 


