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Dijaki 

Pred vami je letošnji katalog delavnic projektnega tedna, ki bo od torka 27. do petka, 30. 5. 2014. 

 

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.  

Vijolične 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, 2. 6. 2014,  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. 2014 ob 24,00 uri.  

Po pobranih prijavah bodo profesorji in zunanji sodelavci sklicali predsestanke, kjer boste dobili dodatne informacije o delavnicah.  



 

 
 

3 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

SEZNAM DELAVNIC PO LETNIKIH 

LETNIK  NASLOV DELAVNICE IZVAJALEC ŠT. DIJAKOV 

1.+2. 

izvedba 

POSEBNOSTI STRAN V 

KATALOGU 

1.  1. GRAFIKA, KOLAGRAFIJA Nataša Mirtič 10 + 10  5 

2.  ''ALI MORA BITI TA HIŠA RAVNO 
TAKA?'' 

Natalija Zanoški, Viktorija Tekstor 15 + 15  7 

3.  ŠUTMI, ŠUTJU, ŠUTNIGA Vanja Popov, Jelena Šikonja 8 + 8  11 

4. PO POTEH SREDNJEVEŠKIH FRESK NA 
DOLENJSKEM 

Barbara Maznik, Jernej Ban 15 + 15  13 

5.  POT DO SPROŠČENOSTI SKOZI 
USTVARJALNOST ZVOKOV 
STARODAVNIH GLASBIL 

Irena Zupančič 20  samo prva izvedba 15 

6.  STARA OBLAČILA ZA NOV ČAS Nuša Rustja, Jana Štrukelj 15 + 15  17 

7.  FRANCOŠČINA ZA ZAČETNIKE Saška Horvat, Renata Nose 30 + 30  19 

8.  POVEJMO PO HRVAŠKO Natalija Petakovič 30 + 30  21 

9.  STAND-UP FOR SHAKESPEARE Gillian Roebuck 25 + 25  23 

10.  PASJI DNEVI Suzana Krvavica, Barbara Bajc 
Šerovič 

20 + 20  25 

1. + 2. 1. POKLJUKA 2014 - ZAČUTI SEBE, 
SKUPINO IN POKLJUŠKO KLIMO 

Saša Lavrič, Marinka Kovač 35 4-dnevna delavnica 27 

2. 1. GOLF Breda Vovko, Jasmina Žagar 20  4-dnevna delavnica 30 

 2. HOKEJ NA ROLERJIH Ivan Maričič 16 4-dnevna delavnica 32 

 3. JEDAN, DVA, TRI, UN, DOS, TRES Andreja Retelj, Marinka Krenker 16 + 16  34 

 4. MEN SE ROLA Sandi Kostić 12 + 12  36 

 5.  TAKO IN DRUGAČE NA DOLENJSKEM Karmen Perko, Renata Čampelj 
Jurečič, Vladka Korošec 

18 4-dnevna delavnica 38 
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 6. IDRIJA – ZIBELKA NARAVOSLOVJA Marija Kočar, Tatjana Bartolj 18 + 18  40 

 7. POMOČ IZ NARAVNE LEKARNE Janja Pust, Katarina Sluga 15 + 15  42 

 8. BRIHTNA GLAVA Nevenka Malnarič Brulc 15 + 15  44 

 9. PREVAJALSKA DELAVNICA Mirjam Skube, Noel Fitzpatrick 20 + 20  46 

 10. SPOZNAJ SE Zlatka Butkovec Gačnik 15 + 15  48 

 11. UJEMI SONCE Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 15 + 15  50 

2. +  3. 1. ŠPORT IN SOCIALNE VEŠČINE Primož Plazar, Marko Arnuš 25 4-dnevna delavnica 52 

2.  Z GEOGEBRO DO ZNANJA Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 15 + 15  55 

3. 1. DEŽELA MEDU ALI KRVI Suzana Malnar, Eva Starič 20 + 20  57 

2. SPOZNAJMO BRAZILIJO … s plesom, 
kulinariko in čednim Brazilcem  

Polonca Kukec 20 + 20  59 

3. AFRIKAANS Robert Šupe 20 +20  61 

4. NOVO MESTO – MOJE MESTO Zoran Poredoš 15 + 15  63 

5. TIŠINA, SNEMAMO! Elsa Louis, Verena Potočnik 20  4-dnevna delavnica 65 

6. V FILMSKEM LABIRINTU MITOV IN 
ZGODOVINE 

Tina Furlan Turk, Tea Ribič 30 + 30  67 

7. ANKETA JE multi-KUL-ti Nina Arnuš 20 samo prva izvedba 70 

8. MEDICINA Tatjana Durmič 16 + 16  72 

9. SPOZNAVANJE POKLICEV Petra Škof, Anica Kastelec   74 

10. PADALSKI TEČAJ  - nadaljevalni Špela Debeljak 10 samo druga izvedba 76 

1. + 2. 
+ 3. 

1. NAUČIMO SE DEBATIRATI Vasja Jakše 15 + 15  78 

2. PROJEKTIL Uroš Lubej 15 4-dnevna delavnica 80 

3. UGRIZNIMO V ZNANOST Branka Klemenčič, Anita Nose 28  samo prva izvedba 82 

4. ZGODOVINSKI ZAČETKI FOTOGRAFIJE Miha Hadl 8 samo prva izvedba 84 

5. CIANOTIPIJA IN SOLNI TISK Miha Hadl 8 samo druga izvedba 87 

6.. PODJETNIŠKI KROŽEK Janez Gorenc, Željka Kitić 20 4-dnevna delavnica 90 

7. SEMINAR SAMOOBRAMBE IN 
PREDSTAVITEV BORILNIH VEŠČIN 

Mojca Rangus 30 + 30  92 

8. PLEZALNI TABOR  Jernej Cimperman 12 4-dnevna delavnica 94 

9. PADALSKI TEČAJ Špela Debeljak, Simon Hočevar 20 4-dnevna delavnica 96 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

GRAFIKA, KOLAGRAFIJA 

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 in finega prahu na kartonsko podlago 

- skupaj naredimo načrt dela in ob pripravi matric jih usmerjam in 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 odtisa in pravilnega označevanja grafičnih 
listov 

 naredimo načrt predstavitve nastalih grafičnih del na razstavi 

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) 
 

 
Pred prijavami na delavnice bom zainteresiranim dijakom posebej predstavila program delavnice.  
 
 
 
 
 

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

''ALI MORA BITI TA HIŠA RAVNO TAKA?'' 

naslov delavnice 

Predmetno področje: sodobna arhitektura enodružinskih objektov Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Natalija Zanoški m.i.a.,  Viktorija Tekstor u.d.i.a. 

Cilji delavnice: 

 
Nova znanja, ki jih pridobi dijak: 
- vpogled v poklic arhitekta 
- uvod v arhitekturno teorijo 20. stoletja 
- vpogled v sodobne arhitekturne tokove 
- pregled nad razvojem enodružinskih hiš v 20. stoletju (tujina in Slovenija) 
- pregled kvalitetnih arhitekturnih ustvarjalcev (arhitektov) enodružinskih hiš (tujina in Slovenija) 20. stoletja 
- pregled nad tipologijo enodružinske stanovanjske gradnje 
- kritično vrednotenje zgrajenih enodružinskih hiš v našem okolju 
- sposobnost branja arhitekturnih načrtov 
- sposobnost zasnove arhitekturnih načrtov 
- sposobnost analize izbranega objekta sodobne enodružinske hiše (tlorisne zasnove, fasadne zasnove, strešne zasnove, 
materiali, barve, odnos do prostora, povezave med prostori, orientacija prostorov, …) 
- poskus samostojne zasnove enodružinske hiše 
 
Ostale kompetence, ki jih razvija dijak: 
- samostojno projektno delo 
- timsko projektno delo 
- razvoj kreativnega mišljenja 
- razvoj risarskih sposobnosti 
- razvoj ročnih spretnosti 
- razvoj analitičnega mišljenja 
- razvoj kritičnega mišljenja 
- razvoj prostorske predstave 
- razvoj čuta za estetiko 
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- razvoj odgovornosti do prostora, v katerem živi in deluje 
- sposobnost podajanja novo pridobljenega znanja 

Prostor izvajanja: učilnica (prostor z mizami in klopmi ter možnostjo projekcije) 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

Uvod: 
 

- samostojno delo ali delo v parih:  
dijaki brez dodatnih informacij s pomočjo vnaprej pripravljenih rekvizitov poskusijo 
zasnovati svojo enodružinsko hišo  
v merilu 1:50 (ali 1:25) – razstavni eksponati 1 
 
Teoretični del: 
 
- predavanje:  
     - definicija enodružinske hiše 
     - tipologija enodružinskih hiš (individualnih in kolektivnih) 
     - lega enodružinske hiše na parceli 
     - program enodružinske hiše 
     - orientacija prostorov glede na smeri neba 
     - delitev programov glede na javnost/privatnost 
     - delitev programov glede na mir/hrup 
     - delitev programov glede na dnevni/nočni del 
     - delitev programov glede na čistost/nečistost 
     - delitev programov glede na starše/otroke 
     - pregled razvoja enodružinskih hiš 20. stoletja v tujini in Sloveniji (Gaudi, Webb, 
Hoffman, Plečnik, Loos, Le Corbusier, Wright, Rietveld, Gropius, Schindler, Neutra, 
van der Rohe, Jacobsen, Aalto, Barragan , Neutra, Johnson, Eames, Siza, Niemeyer, 

Izvajalec/-ci: 
Natalija Zanoški, Viktorija Tekstor  

Prostor: 
Učilnica (prostor z mizami in klopmi ter 
možnostjo projekcije) 

Pripomočki: 
- lepenka (cca A2) za posameznega dijaka (15 
kosov) 
- bel papir (cca A2) za  posameznega  dijaka (15 
kosov) 
- svinčnik za  posameznega  dijaka 
- barvni svinčniki (flomastri) za več dijakov 
- barvice za več dijakov 
- lepilo za  posameznega dijaka ali par 
- vnaprej pripravljeni (izrezani) elementi pohištva 
v tlorisnem pogledu in merilu 1:50 (ali 1:25) za 
posameznega dijaka (15 kompletov) 
- delovni list z usmeritvami za posameznega 
dijaka (15 kopij) 
- projektor 
- projekcijsko platno 
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Venturi, Botta, Ando, Mercutt, de Moura, Ravnikar, Mušič, Arnautovič, Vodopivec, 
Bevk Perović, Ofis, Kombinat), njihovih avtorjev (arhitektov) in izpostavitev 
doprinosa k razvoju arhitekture oz. arhitekturne kvalitete/posebnosti/izjemnosti 

2. 
dan 

 
 

Analitični del:  
 
- samostojno delo ali delo v parih:  
dijaki izberejo eno od predstavljenih arhitektur enodružinskih hiš ter poskusijo 
analizirati njihovo zasnovo s pomočjo delovnega lista – razstavni eksponati 2: 
     - odnos stavbe do prostora: 
          - lega stavbe na lokaciji (parceli) 
          - lega vhoda 
          - dostop za pešce, vozila 
          - odnos stavbe do drugih objektov v prostoru 
     - fasadna zasnova: 
          - ritem fasade (polno-prazno) 
          - posebnosti odprtin (okna, vrata,…) 
          - okras na fasadi 
          - materiali, barve,… 
     - etažnost: 
          - (K)+P 
          - (K)+P+1         
          - (K)+P+2         
     - tlorisna zasnova (lokacija, povezave programov, orientacija): 
          - označitev posameznih programov/prostorov 
          - povezave med posameznimi programi/prostori 
          - delitev programov glede na javnost/privatnost 
          - delitev programov glede na mir/hrup 
          - delitev programov glede na dnevni/nočni del 
          - delitev programov glede na čistost/nečistost 
          - delitev programov glede na starše/otroke 
     - streha 
     - koncept (osnovna ideja) 
     - posebnosti hiše 

Izvajalec/-ci: 
Viktorija Tekstor, Natalija Zanoški 

Prostor: 
Učilnica (prostor z mizami in klopmi) 

Pripomočki: 
- delovni list z usmeritvami za posameznega 
dijaka (15 kopij) 
- lepenka (cca A2) za posameznega dijaka (15 
kosov) 
- bel papir (cca A2) za  posameznega  dijaka (15 
kosov) 
- bel pisarniški papir (A4) za  posameznega  
dijaka (15 kosov) 
- svinčnik za  posameznega  dijaka 
- barvni svinčniki (flomastri) za več dijakov 
- barvice za več dijakov 
- lepilo za  posameznega dijaka ali par 
- vnaprej pripravljeni (izrezani) elementi pohištva 
v tlorisnem pogledu in merilu 1:50 (ali 1:25) za 
posameznega dijaka (15 kompletov) 
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     - materiali, barve 
 
- predstavitev analiz  skupini 
 
Praktični del: 
 
- samostojno delo ali delo v parih:  
 
     - dijaki, oboroženi z novim znanjem, poskusijo zasnovati svojo enodružinsko hišo v 
merilu 1:50 (ali 1:25) – razstavni eksponati 3 
     - dijaki v nekaj stavkih (pisno) strnejo osnovne ideje, ki so jih upoštevali pri 
zasnovi svoje enodružinske hiše – razstavni eksponati 4 
     - priprava plakatov za razstavo 

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

 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
 
Predstavitev dela bo obsegala izdelke posameznih dijakov ali para (vsak dijak ali par bo izdelal svoj plakat): 

- razstavni eksponati 1:  zasnova enodružinske hiše v merilu 1:50 (ali 1:25) brez predznanja 
- razstavni eksponati 2: analiza zasnove izbrane arhitekture enodružinske hiše 
- razstavni eksponati 3: zasnova enodružinske hiše v merilu 1:50 (ali 1:25) po podanem znanju o zasnovi enodružinskih hiš 
- razstavni eksponati 4: izpostavitev idej, ki so jih upoštevali pri zasnovi svoje enodružinske hiše 

 
Dijaki bodo sami javno predstavljali svoje delo, ki bo upoštevalo naslednje iztočnice: 
      - kako so si zasnovo enodružinske hiše predstavljali pred delavnico? Kaj so upoštevali pri zasnovi? 
      - kako si zasnovo enodružinske hiše predstavljajo po delavnici? Kaj so upoštevali pri zasnovi? 
      - kaj je najpomembnejše, kar so se med delavnico naučili? 
      - ali so dobili drugačen vpogled v delo arhitekta? 
 
Če bo prostor in čas dopuščal, bi za druge morebitne obiskovalce (tudi profesorje in druge dijake), pripravili majhno (mogoče interaktivno) anketo, 
preko katere bi vsak posameznik dobil takojšen vpogled v svoje znanje o sodobni arhitekturi, npr. A – o sodobni arhitekturi nimate pojma, B – o 
sodobni arhitekturi se vam nekaj svita, C – vaše znanje o sodobni arhitekturi je zadovoljivo, D – verjetno ste arhitekt(ka)? 
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Delavnica za dijake 1.  letnika 

ŠUTMI, ŠUTJU, ŠUTNIGA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fotografija Maks. št. dijakov: 8 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Jelena Šikonja, Vanja Popov 

Cilji delavnice: 

 
dijak razvija  
-sodelovalno učenje,  
-spodbujanje 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 

- Navodila za delo 

- Praktično delo 

- Analiza dela  

Izvajalec/-ci: 
Jelena Šikonja, Vanja Popov 

Prostor: 
računalniška učilnica 
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Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

- Navodila za delo 

- Praktično delo 

- Analiza dela  

- Priprava portfolia in izdelava projekcije 

Izvajalec/-ci: 
Jelena Šikonja, Vanja 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 

PO POTEH SREDNJEVEŠKIH FRESK NA DOLENJSKEM 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Umetnostna zgodovina Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Barbara Maznik, Jernej Ban 

Cilji delavnice: 

 
Dijaki spoznavajo slikarstvo srednjega veka na Slovenskem, ogledajo si reprezentativne primere stenskega sakralnega 
slikarstva, ozaveščajo soodvisnost umetnosti in okolja, razvijajo pozitiven odnos do umetnosti, kulturne dediščine. 
Dijaki razvijajo medsebojne vezi, se naučijo timskega dela,   

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, delo na terenu 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Dijaki se seznanijo z ikonografskimi in formalnimi vidiki srednjeveškega slikarstva na 
Slovenskem. Osvežijo znanje likovne umetnosti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo) 
zahodne Evrope. Na podlagi slikovnega gradiva (knjige, splet) se seznanijo z ikonografskimi 
in slogovnimi značilnostmi slikarstva ter jih primerjajo s francoskimi, nemškimi in 
italijanskimi umetninami romanike in gotike. Spoznajo tudi nekaj legend o življenju 
svetnikov in si ogledajo dokumentarni film.  Narišejo strip na temo »svetniška legenda« 
 

Izvajalec/-ci: 
Zgoraj navedeni 

Prostor: 
Učilnica 118 

Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 

Ogledajo si: 

- Ž. c. sv. Janeza Krstnika na Mirni 

Izvajalec/-ci: 
Glej zgoraj 
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 - P. c. Marijinega vnebovzetja na Muljavi 

- Ž. c. sv. Ruperta v Šentrupertu 
 
Napišejo poročilo o delu. 

Prostor: 
Teren (vožnja z avtobusom) 

Pripomočki: 
Delovni zvezek, fotoaparat 

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

 
Izpolnjujejo delovni zvezek, ogledajo si naštete znamenitosti, dokumentirajo videno, narišejo strip in napišejo poročilo 
ter se pripravijo na predstavitev. 
 
 
 
 
 

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

POT DO SPROŠČENOSTI SKOZI USTVARJALNOST ZVOKOV STARODAVNIH GLASBIL 

naslov delavnice 

Predmetno področje: ustvarjalnost/ustvarjalni pristopi, sproščanje, starodavna glasbila Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Irena Zupančič, mag. soc. del. 

Cilji delavnice: 

CILJ: 
- Spoznati zgodovino starodavnih glasbil (gongi, tibetanske in kristalne posode, bobni, vibracijske glasbene vilice...), 

njihov vpliv na fizični /miselni/čustveni/duševni/socialni  aspekt delovanja posameznika; 
- Doživeti izkušnjo ustvarjalnosti skozi različne ustvarjalne pristope (zvok/glasba, gib/ples, risanje/slikanje, pisanje 

zgodb, fotografija); 
- Spoznati pomen sproščenosti telesa in pridobiti izkušnjo sproščanja ob zvočni sprostitveni meditaciji. 
 

KOMPETENCE: 
- Razviti ustvarjalno mišljenje, delovanje ter lastne ustvarjalne potenciale in vire moči; 
- Dopuščati, sprejemati in izgraditi nov, bolj zadovoljujoč odnos do sebe in drugih; 
- Naučiti  se in razviti načine sproščanja telesa in dihanja ob ustvarjalnih pristopih ( zvok/glasba, gib/ples, 

risanje/slikanje, pisanje zgodb, fotografija); 
- Povečati zavedanje sebe (fizično/miselno/čustveno/duševno/socialno); 
- Razviti empatičnost. 

 

Prostor izvajanja: 
telovadnica oz. učilnica 
 

Posebnosti: 
Dijaki naj imajo s seboj ležalno podlogo, vzglavnik in odejo. Oblečeni naj bodo v športa oblačila 
Delavnica se izvaja enkrat – v torek in sredo.  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

 
 

 
- Spoznati starodavna glasbila (zgodovina, izdelava/sestava, vpliv na človeka, 

način igranja; 
- Spoznati pomen in načine sproščanja telesa skozi ustvarjalne pristope ter izražati 

in spoznavati sebe v odnosu do skupine; pomen neverbalne komunikacije 
(zvok/glasba, gibanje/ples, risanje/slikanje, fotografija, pisanje zgodb. 
 

Izvajalec/-ci: 
Irena Zupančič 

Prostor: 
telovadnica/učilnica 

Pripomočki: 
starodavna glasbila (izvajalka delavnice), 
svinčnik, barvice ali flomastri ali voščenke (dijaki) 

2. 
dan 

 
 

- Izkušnja zvočne sprostitvene meditacije - doživljanje sebe kot fizično, miselno, 
čustveno in duševno celovitost in vzpostavljanje ravnovesja v telesu. 
 
 

Izvajalec/-ci: 
Irena Zupančič 

Prostor: 
telovadnica/učilnica 

Pripomočki: 
starodavna glasbila (izvajalka delavnice), 
svinčnik, barvice ali flomastri ali voščenke (dijaki) 

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 

STARA OBLAČILA ZA NOV ČAS 

naslov delavnice 

Predmetno področje:  Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Jana Štrukelj (zunanja izvajalka) 
Nuša Rustja (koordinacija) 

Cilji delavnice: 

 razvijanje ročnih spretnosti (ročno šivanje, kvačkanje, …) 

 razvijanje kreativnosti 

 razvijanje samoiniciativnosti, vztrajnosti in natančnosti 

 razvijanje občutka za estetiko v oblačenju 

 osmišljanje uporabe starih oblačil (reciklaža), oz. zmanjševanje potrebe po nakupovanju (iskanje alternativne 
poti) 

Prostor izvajanja: učilnica 116 

Posebnosti: 

Udeleženci projekta prinesejo od doma kose oblačil, ki niso več zanimiva za nošenje (so premajhna, prevelika, z luknjo 
...). V delavnici bodo spoznali, da se z malo ustvarjalnosti in praktično nič denarnega vložka da narediti „nove“ oblačilne 
kose. Predvsem naj bi se v dijakih prebudila želja po lastnem ustvarjanju in iskanju unikatnih rešitev izven serijske 
proizvodnje velikih firm in vsakodnevnih pritiskov reklamiranja. 
A. Sadar (oblikovalka): »Kdor nosi same moderne kose, ni več »in«.« 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

- Predstavitev različnih tehnik in materialov za izdelovanje tekstilnih izdelkov, 
- pregled prinesenega materiala in zbiranje idej (skiciranje), timsko svetovanje in  
  dodelava predlaganih rešitev, 
- izdelava različnih praktičnih izdelkov s tehnikami rezanja, lepljenja, trganja,  
  vozlanja, šivanja, pletenja, kvačkanja … (npr. okrasna blazina, etui za mobitel,  
  nakit …), 

Izvajalec/-ci: 
Jana Štrukelj, Nuša Rustja 
 

Prostor:  
116 
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- pregled in skupna »ocena« dela ter samorefleksija. 
  Vsak udeleženec naredi najmanj en izdelek. 

Pripomočki: 
Dijaki: brezčrtni papir, ravnilo, svinčnik, šivalni 
pribor, okrasni predmeti – gumbi, čipke, perlice 
… 
Mentorici: šivalni stroj, pletilne igle, šiv. trak, 
kreda, stara bižuterija, papir za prerisovanje, igle 
za broške, elastika, žice 

2. 
dan 

 
 

- Pregled skic in iskanje najboljših rešitev za lasten izdelek, 
- izdelava, 
- razstava in ocena del, 
- priprava predstavitve delavnice v TUŠ-u, 
- evalvacija dela v delavnici.  
  Vsak udeleženec naredi najmanj en izdelek. 

Izvajalec/-ci: 
Jana Štrukelj, Nuša Rustja 

Prostor:  
116 

Pripomočki: 
Dijaki: brezčrtni papir, ravnilo, svinčnik, šivalni 
pribor, okrasni predmeti – gumbi, čipke, perlice 
… 
Mentorici: šivalni stroj, pletilne igle, šiv. trak, 
kreda, stara bižuterija, papir za prerisovanje, igle 
za broške, elastika, žice 

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 
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Delavnica za dijake 1. letnika 

FRANCIŠČINA 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: 
učilnica 

Pripomočki: 
internet, delovni listi, DVD 

2. 
dan 

 

- 2 uri francoščine 
- Igrice 
- Ogled filma 

Izvajalec/-ci: 
Saška Horvat, Renata Nose 
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 Prostor: 
učilnica 

Pripomočki: 
internet, delovni listi, DVD 

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: jeziki Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Natalija Petakovič 
Matjaž Štih  

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 (ekskurzija)  

Posebnosti: Cena enodnevne ekskurzije bo 10 – 15 evrov (odvisno od števila prijav).  

 
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: 
učilnica  

Pripomočki: 
/ 
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2. 
dan 

 
 

Ekskurzija v Zagreb  
(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 

- Priprava plakata o ekskurziji 
 
 

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

STAND-UP FOR SHAKESPEARE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: angleščina Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Gillian Roebuck  

Cilji delavnice: 

 
Dijaki se seznanijo s Shakespearovo igro Sen kresne noči (A Midsummer Night's Dream) 
Delajo v skupinah in v parih 
Uporabljali bodo različne rekvizite 
Delali bodo s tekstom in  
Vživeli se bodo v vlogo gledaliških igralcev 
Po želji bodo prizore odigrali 
Navodila, pogovor bo seveda v angleškem jeziku 
Vabljeni vsi dijaki, tudi tisti s slabšim (pred) znanjem angleščine, in tisti, ki mislite, da nimate igralskega talenta. Cilj 
delavnice je komunikacija v sproščenem, zabavnem vzdušju z veliko gibanja in interakcije 
  

Prostor izvajanja: 124  

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Seznanitev z igro-branje odlomkov, dodeljevanje vlog, spoznavanje drug drugega. 

Izvajalec/-ci: 
Gillian Roebuck 

Prostor: 
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Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Igra vlog, uprizarjanje posameznih delov igre. 
Za konec pa še nekaj sladkega. 

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 1. letnika 

PASJI DNEVI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: biologija, veterina, etika Maks. št. dijakov:  20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Barbara Bajc Šerovič, Suzana Krvavica 

Cilji delavnice: 

 

- znati ukrepati, če najdemo zapuščeno ali izgubljeno žival in če opazimo trpinčenje živali 

- spoznati pravice živali, zakone, ki jih ščitijo, in inštitucije, ki se ukvarjajo  z njimi 

- ozaveščati dijake za pomoč bolnim, trpinčenim in zapuščenim živalim  

- spoznati delovanje Društva za zaščito živali Novo mesto in podobnih društev v Sloveniji in v tujini 

- spoznati osnove šolanja psov in vlogo psov pri delu v policiji (iskanje pogrešanih oseb, droge, eksploziva, 
sledenje …) 

- spoznati delo s terapevtskimi oz.  reševalnimi psi 

- spoznati delo zavetišč za živali  

- spodbujanje timskega dela 

- avtentično učenje 
 
 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto, Zavetišče Gmajnice in Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana 

Posebnosti: 
plačilo avtobusnega prevoza, drugi dan delavnica poteka popoldne (za obe skupini), odhod ob 14.00, prihod v Novo 
mesto ob 18.30 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 

 
Spoznavanje dejavnosti Društva za zaščito živali Novo mesto in zavetišča za živali na 
Zajčjem Vrhu, seznanjanje z zakonodajo, ki ščiti živali (predavanje, ogled kratkih filmov), 

Izvajalec/-ci: 
Društvo za zaščito živali Novo mesto, Suzana 
Krvavica, Barbara Bajc Šerovič, vodniki psov 
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 izdelava različnega  gradiva za ozaveščanje 
 

Prostor: 
učilnica v pritličju 

Pripomočki: 
računalnik, projektor 

2. 
dan 

 
 

EKSKURZIJA V LJUBLJANO: ZAVETIŠČE GMAJNICE – predavanje o delu zavetišča, 
problematiki zapuščenih živali in ogled zavetišča; 
POLICIJSKA POSTAJA VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV – praktičen prikaz  
dela s službenimi psi in razlaga. 

Izvajalec/-ci: 
Zavetišče Gmajnice,  
Policijska postaja vodnikov službenih psov 

Obe skupini v popoldanskem času,  
odhod iz Novega mesta ob 14.00 

Pripomočki: 
 

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

 
 
Fotografiranje, pisanje poročil, referati (po dogovoru) 
 
 
 
 

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

POKLJUKA 2014 - ZAČUTI SEBE, SKUPINO IN POKLJUŠKO KLIMO 

naslov delavnice 

Predmetno področje: vseživljenjsko učenje Maks. št. dijakov: 35 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Marinka Kovač, Saša Lavrič  
tim strokovnjakov » DOTIK POKLJUKE « 

Cilji delavnice: 

 
Aktivno  sodelovanje dijakov  pri izvedbi tabora.  
Spoznavali bomo  pomen komunikacije (verbalne in neverbalne) in v praksi preizkusili komunikacijske tehnike.  
Spoznavali bomo vzroke za  konflikte in poskusili reševati igrane konfliktne situacije. 
Naučili se bomo povezovati  svoja osebna doživetja in aktivno izražati svoje mnenje, sklepe in argumente. 
Izkusili bomo  prednosti medsebojnega sodelovanja( timskega dela). 
Spoznali bomo osnove prvi pomoči. 
Načrtovali bomo jedilnik in sami pripravljali jedi. 
Srečali se bomo še z nalogami preživetja v naravi, lokostrelstvom, aktivnim večernim programom in dnevno evalvacijo 
dogodkov. 
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: Koča na Pokljuki (z okolico), Krnica 90, 4247 Zg. Gorje 

Posebnosti: 
Program se izvaja v vsakem vremenu. Za izvedbo je potrebna primerna športna oprema. 
Program je plačljiv ( okoli 25 € na dan in avtobusni prevoz). 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 

 

- prihod  v kočo, pozdrav organizatorja,  vstopna  igra in namestitev po sobah  
Izvajalec/-ci: 
Marinka Kovač, Saša Lavrič,  
Gregor Robič, Ana Čović, Gašper Stopar 
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 - spoznavanje :  ime + lastnost 
- medsebojni dogovor  o delitvi del in nalog ( skrb za red v koči, kuhinja….) 
- timske igre, nočna igra in »asociacije« 

Evalvacija dogodkov dneva 

Prostor: 
odvisno od vremenskih  pogojev, večina 
programa bomo izvajali v naravi, v kolikor bo 
slabo vreme pa v koči 

Pripomočki: 
pripomočki za timske igre, projektor, računalnik, 
listki z asociacijami, papir za skupni dogovor. 

2. 
dan 

 
 

- jutranja meditacija  
- delitev za  večerno igro 
- team building  
- KOMUNIKACIJA :  verbalna in  neverbalne komunikacije (igra) 
- vzrok in posledice  nasilja v družbi   
- predstavitve 
- igre 
- »restavracija » 
- kalibracija osebe,  krog zaupanja  
- priprava  ( taborniška juha, banane ) 
- večer ob ognju ( pesmi, igra Pepelka ) 
      slepa steza 

Izvajalec/-ci: 
 Marinka Kovač, Saša Lavrič 
Gregor Robič, Ana Čović, Gašper Stopar 

Prostor: 
odvisno od vremenskih  pogojev, večina 
programa bomo izvajali v naravi, v kolikor bo 
slabo vreme pa v koči 

Pripomočki: 
papir, svinčniki, barvice, vrv, piškoti za 
restavracijo, zgodba glede nasilja 

 
 
 

3. 
dan 

 

 

- meditacija 
- igre ( lokostrelstvo, postavitev šotora) 
- izvajanje prve pomoči 
- zapisi občutij in doživetij 
- zaključni večerni program 
- izlet v gozd ( timska dinamična igra) 

Izvajalec/-ci:  
Marinka Kovač, Saša Lavrič 
Gregor Robič, Ana Čović, Gašper Stopar 
 
 
Prostor:  
odvisno od vremenskih  pogojev, večina 
programa bomo izvajali v naravi, v kolikor bo 
slabo vreme pa v koči 

Pripomočki: 
lokostrelski pripomočki, obvezilni material, 
šotorsko krilo, šotor, knjižice za lepe besede 
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4. 
dan 

 

- zajtrk 
- pospravljanje objekta in odhod domov 

Izvajalec/-ci:  
Marinka Kovač, Saša Lavrič,   
Gregor Robič, Ana Čović, Gašper Stopar 
 

Prostor: 

Pripomočki: 
 

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

 
 
Dijaki sami kreirajo dnevni red, razpored dežurnih v kuhinji, dežurnih za pomivanje, bujenje… 
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 na Pokljuki. 
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Delavnica za dijake  2.  letnika 

GOLF 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Breda Vovko, Jasmina Žagar 
Bernard Mujič 

Cilji delavnice: 

 

- Spoznati tehniko udarca 

- Razvijati sodelovalen odnos do soigralca, narave,… 

- Naučiti se začetni udarec pri golfu 

- Spoznati osnovna pravila in obnašanje na zelenici 

Prostor izvajanja: Golf igrišče na Otočcu 

Posebnosti: organizirati prevoz do Otočca 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

- Seznanitev z načinom poteka dela 

- Razdelitev v skupine 

- Vadba na odbijališču 

- Seznanitev z osnovnimi pravili igre in opremo 
 

Izvajalec/-ci: 
Bernard Mujič, Breda Vovko, Jasmina Žagar 

Prostor: 
vadbišče za golf na Otočcu 

Pripomočki: 
palice za golf, žogice 

2. 
dan 

 

- Vadba na odbijališču 

- Vadba različnih udarcev golf igre z različnimi palicami 

Izvajalec/-ci: 
Bernard Mujič, Breda Vovko, Jasmina Žagar 
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 Prostor: 
golf igrišče na Otočcu 

Pripomočki: 
palice za golf, žogice 

3. 
dan 

 

- Vadba na odbijališču 

- Seznanitev z udarci: putting, chipping, pitching, igra z železi, igra z lesovi 

- Patanje 

- Kratka igra 

- Dolga igra 

Izvajalec/-ci: 
Bernard Mujič, Breda Vovko, Jasmina Žagar 

Prostor: 
golf igrišče na Otočcu 

Pripomočki: 
palice za golf, žogice 

4. 
dan 

 
- Odigrati 2 luknji (9 lukenj x 2) 

Izvajalec/-ci: 
Bernard Mujič, Breda Vovko, Jasmina Žagar 

Prostor: 
golf igrišče na Otočcu 

Pripomočki: 
palice za golf, žogice 

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

 
Razdelitev v skupine, določili bomo tudi dijake za fotografiranje, snemanje in predstavitev delavnice. 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

HOKEJ NA ROLERJIH  

naslov delavnice 

Predmetno področje: Športna vzgoja št. dijakov: 8 – 16, primerno za dekleta in fante 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Ivan Maričič 
Nejc Maričič, študent socialne pedagogike in Luka Gorše, hokejist 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 
- vodenje ploščice, podaje, streli na gol  – vaje 
- igra 4.4 mali goli 
- kazenski streli (pravi gol z vratarjem) 
 

Izvajalec/-ci: 
Ivan Maričič, Nejc Maričič, Luka Gorše 

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 
- snemanje filma 

Izvajalec/-ci: 
Ivan Maričič, Nejc Maričič, Luka Gorše 

Prostor: 
hokejsko igrišče v ŠC Košenice 

Pripomočki: 
osebna in skupna hokejska oprema 

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

- predstavitev delavnice 

- skrbna priprava osebne opreme 

- predstavitev hokeja, pravil igre skozi krajše referate 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah 
- kratek film o delavnici 



 

 
 

34 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

Delavnica za dijake 2. letnika 

JEDAN, DVA, TRI, UN, DOS, TRES 

naslov delavnice 

Predmetno področje: ples Maks. št. dijakov: 16 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Andreja Retelj, Marinka Krenker 

Cilji delavnice: 

 
Dijaki spoznajo kratko zgodovino folklornih plesov Balkana in plesov Latinske Amerike.  
Seznanijo se s plesno simboliko, plesnimi obredi in pomeni plesnih dogodkov za družbeno in politično življenje ter  
odrsko postavitvijo plesa. Spoznajo se z glasbo in ritmi dveh kontinentov.   
Preizkusijo se v plesni komunikaciji, spoznajo plesne dogodke in se naučijo zaplesati kolo in koreografijo z 
latinskoameriškimi ritmi. 
 
Dijaki razvijajo spretnosti sodelovalnega dela, spoznavajo in širijo glasbene in plesne horizonte. 
 

Prostor izvajanja:  

Posebnosti: Delavnica za dijake brez plesnega predznanja, ki imajo veselje do različnih plesov. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Dijaki preko igre spoznajo zgodovino srbskih folklornih plesov. 
Ogledamo si dokumentarni film, kjer spoznamo različne narodne noše in plesne 
pripomočke ter se seznanimo z različnimi odrskimi postavitvami plesov.  
Spoznamo tradicionalno glasbo in se seznanimo z ritmom ter osnovnimi plesnimi koraki. 
Naučimo se zaplesati enostavno plesno koreografijo. Preko video posnetka analiziramo 

Izvajalec/-ci: 
Andreja Retelj 

Prostor: 
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  svoje dosežke in jih poskušamo izboljšati.  
 

Pripomočki: 
radio, udobna oblačila in obutev 

2. 
dan 

 
 

Dijaki spoznajo latinsko ameriške ritme preko filma »Dirty Dancing«.  
Sledi pogovor o latinsko ameriški glasbi, plesu in umestitev filma v zgodovino plesa. 
Spoznamo osnovne korake latinsko ameriških plesov in se naučimo zaplesati enostavno 
plesno koreografijo v parih ali v skupini. 
Dijaki sestavijo zgodbo, ki jo plesno upodobijo. 
 

Izvajalec/-ci: 
Marinka Krenker 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
radio, udobna oblačila in obutev 

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

 
Na predsestankih bomo skupaj z dijaki sooblikovali program. 
 
 

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: 12 

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 

 
 

 
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. 

Izvajalec/-ci: 
Sandi Kostić, prof. šp. vzg. 

Prostor: 
zunanje igrišče 



 

 
 

37 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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, prof. šp. vzg. 

Prostor: 
zunanje igrišče 

Pripomočki: 
klobučki, stožci, palice, obroči 

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 

TAKO IN DRUGAČE NA DOLENJSKEM 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Biologija, kemija, slovenščina Maks. št. dijakov:  18 

Izvajalke: 
Karmen Čarman, Vladimira Korošec, Renata Čampelj Jurečič, 
zunanji sodelavci 

Cilji delavnice: 

 

- spoznati (tradicionalno) kuhinjo 

- spodbujati k domači pripravi hrane 

- branje navodil za kuhanje, šivanje, dela na vrtu … 

- naučiti se osnov šivanja 

- spoznati in opravljati dela na vrtu, njivi, v vinogradu, sadovnjaku, hlevu 

- naučiti se opravljati vsakodnevna opravila v gospodinjstvu 

- naučiti se nekaj veščin, ki človeku pomagajo pri samooskrbi 

- spodbujanje k samostojnemu delu doma 

- spodbujanje iznajdljivosti in inovativnosti 

- razvijati timsko delo in sodelovalno učenje 
 

Prostor izvajanja: Kmetijska šola Grm, Kuhinja pri sestrah HMP, Dom starejših občanov, bio kmetija 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Spoznavanje in ustvarjanje po receptih tradicionalne slovenske 
kuhinje 

Izvajalec/-ci:  
s. Angelca Vozelj,  
Karmen Čarman 
 

Prostor: 
kuhinja na 
Smrečnikovi 60, 
Novo mesto/bio 
kmetija 

Pripomočki priskrbijo 
izvajalci sami. 
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2. 
dan 
 
 

Spoznavanje osnov šivanja. Izvajalec/-ci:  
Karmen Čarman, 
Vladimira Korošec, 
Renata Čampelj 
Jurečič 
 

Prostor: 
Dom starejših 
občanov, Glavni 
trg/bio kmetija 

Pripomočki: 
gumbi, nekaj blaga 

3. dan Spoznavanje in opravljanje del na vrtu/njivi/sadovnjaku, vinogradu. Strokovne 
sodelavke na 
Kmetijski šoli/bio 
kmetija 

Kmetijska šola 
Grm/bio kmetija 

Priskrbijo izvajalci 
sami.  

4. dan Spoznavanje in opravljanje del na vrtu/njivi/sadovnjaku, vinogradu. Strokovne 
sodelavke na 
Kmetijski šoli/bio 
kmetija 

Kmetijska šola Grm/ 
bio kmetija 

Priskrbijo izvajalci sami 

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

Vsak dan sproti ob predložitvi načrta dela za določen dan. 
Vsi dijaki bodo aktivno vključeni omenjene dejavnosti. 
 
Stroški delavnice: material za kuhanje, plin, elektrika, prostor, vozovnice za javni prevoz. 
Če se bomo na prvem sestanku odločili za bivanje na kmetiji, bo potrebno pokriti tudi stroške bivanja. 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 



 

 
 

40 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

Delavnica za dijake 2. letnika 

IDRIJA- zibelka naravoslovja 

naslov delavnice 

Predmetno področje: biologija Maks. št. dijakov: 18 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Marija Kočar  
Akvarij Idrija, TIC Idrija, Tatjana Bartolj 

Cilji delavnice: 

 
- dijaki spoznajo naravoslovce zaslužne za razvoj Idrije 
- srečajo se z znamenitostmi mesta Idrije 
- obiščejo Idrijski akvarij 
- obiščejo Scopolijev botanični vrt 
- individualno rešujejo delovni list 
- srečajo se s klekljarico 
- pri izdelavi poročila razvijajo sodelovalno učenje, spodbujanje sodelovalnega učenja in projektnega dela 
 

Prostor izvajanja: prvi dan v Idriji, drugi dan delavnica v šoli 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
- Obisk mesta in ogled Idrijskega akvarija in Scopolijevega botaničnega vrta 

Izvajalec/-ci: 
Mestni akvarij, Tic Idrija 

Prostor: 
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Pripomočki: 
fotoaparat 

2. 
dan 

 
 

 -ogled drugih naravoslovnih zanimivosti Idrije na reklamnem filmu in priprava 
predstavitve naravoslovnih znamenitosti Idrije. 
- obisk klekljarice na šoli in predstavitev izdelave čipk. 
 

Izvajalec/-ci: 
Marija Kočar, Tatjana Bartolj, klekljarica 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
računalnik  

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

 
Dijaki pripravijo predstavitev. Delo si bomo razdelili na predsestanku . 
V sami delavnici bodo dijaki sodelovali pri reševanju nalog v akvariju in iskanju podatkov o znamenitih naravoslovcih na 
spletu. 
 

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

POMOČ IZ NARAVNE LEKARNE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: kemija, farmacija, zeliščarstvo, kozmetika Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Janja Pust, Katarina Sluga 

Cilji delavnice: 

 
Uporabnost znanj različnih področij za življenje (zeliščarstvo, farmacija in  naravna zdravila, kemijski postopki pri 
pridobivanju eteričnih olj rastlin, zelišča in kozmetika,…) 
Spodbujanje timskega dela in sodelovalnega učenja 
Spodbujanje iniciativnosti in podjetništva 
 

Prostor izvajanja: 
Gimnazija Novo mesto – kemijski laboratorij 
Obisk dvorca Trebnik z aktivno udeležbo na delavnici Zdravilna zelišča  

Posebnosti: 
cena delavnice bo med 15 in 20 € (delavnica na dvorcu Trebnik 6 € ter avtobusni prevoz Novo mesto – Slovenske Konjice 
– Novo mesto) 

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

 

1. 
dan 

 

Delo v laboratoriju:  
 
Pridobivanje eteričnega olja rastlin, katerih eterična olja so odlična za nego kože 
ali las (npr. cvet kamilice, rastlina sivke, rastlina rožmarina, cvetovi vrtnic). Pri 
tem bomo uporabljali  kemijske postopke destilacije, ekstrakcije, odparevanja. 

 
Izdelava kavnega mila s čokolado, ki je zelo dobro za čiščenje in piling kože. 

Izvajalec/-ci: 
Janja Pust, Katarina Sluga 
 

Prostor: 
kemijski laboratorij 

Pripomočki: 
Laboratorijski pripomočki za izdelavo eteričnega 
olja ter ustrezne kemikalije;  
Posoda in modeli za izdelavo domačega kavnega 
mila s čokolado, kemikalije in snovi: olivno olje 
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1L, kokosovo olje 250 mL, ricinusovo olje 100 
mL, kakavovo maslo 50 g,NaOH 200 g, 100 g 
čokolade (85% kakava), mleta kava  

2. 
dan 

 
 

Voden obisk dvorca Trebnik in praktično delo na delavnici Zdravilna zelišča:  

- predstavitev najpogostejših zdravilnih zelišč, njihov pomen, značilnosti in 
uporaba 

- postopki nabiranja in sušenja zdravilnih zelišč 

- predstaviev Zeliščne galerije, zeliščnih izdelkov ter možnosti uporabe zelišč  v 
vsakdanjem življenju  (napitki, poparki, tinkture, mazila) 

- samostojna izdelava zeliščne kreme za lastno uporabo 

-  poudarek na problematiki mladostniške kože in pomoči iz zdravilnih zelišč 
 

Izvajalec/-ci: 
zunanji sodelavci  - zaposleni na dvorcu Trebnik 

Prostor: 
dvorec Trebnik Slovenske Konjice 

Pripomočki: 
po programu delavnice 

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

 
Dijaki pripravijo predstavitev zelišč po predhodnem dogovoru, s poudarki na zeliščih za nego kože. 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš: nekaj zadolženih dijakov izdela kratek film, ki ga ob besedilu 
predstavijo na predstavitvi. 
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Delavnica za dijake 2. letnika 

BRIHTNA GLAVA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: zgodovina Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Nevenka Malnarič Brulc 

Cilji delavnice: 

 

- dijaki razvijajo sodelovalno učenje, spodbuja se timsko delo, projektno delo in digitalna pismenost, 

- spoznavajo razlike med šolskim sistemom nekoč in danes v različnih deželah 

Prostor izvajanja: učilnica 107, Metlika 

Posebnosti: stroški prevoza, delavnice lepopisja in ura pouka v stari šoli  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

Predstavitev pouka v osnovnih šolah od 1850 do danes: 

- šolski red 

- šolski predmeti z vajami iz lepopisja, računskimi nalogami, slovnico 

- šolske knjige 

- ocenjevanje 

- vloga učitelja 
Pouk v gimnaziji nekoč (šolska pravila, predmetnik, ocenjevanje) 
Šolski sistemi po svetu danes 

Izvajalec/-ci: 
Nevenka Malnarič Brulc 

Prostor: 
učilnica 107 

Pripomočki: 
delovni listi 

2. 
dan 

 

8.00: odhod iz Novega mesta v Metliko 
8.45 – 11.00: delavnica lepopisja pri mojstrici kaligrafije Jolandi Jereb 
                        (3€ na dijaka) 

Izvajalec/-ci: 
Jolanda Jereb 
Andrej Bajuk  
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 11.00 – 12.00: kmečka malica 
12.00 – 13.00: pouk v stari osnovni šoli »Brihtna glava« na Radovici 
                       (5€ na dijaka, po končani uri udeleženci prejmejo spričevalo) 
13.00 – 13.45: prihod v Novo mesto 
                            

Prostor: 
Metlika 

Pripomočki: 

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

 
Dijaki aktivno sodelujejo na delavnicah ter rešujejo delovni zvezek. 
Pripravijo predstavitev delavnice. 
 
 

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

PREVAJALSKA DELAVNICA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Angleščina Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Mirjam Skube, Noel Fitzpatrick 

Cilji delavnice: 

- Dijaki se bodo seznanili z osnovami prevajanja 
- Ogledali si bomo različne tekste, ki so bili že prevedeni, jih analizirali in jih poskušali izboljšati (turistične 

publikacije, prevedena literarna dela, šolska spletna stran v angleščini, razna navodila za uporabo predmetov, 
recepti, televizijski podnapisi) 

- Primerjali bomo slovenščino in angleščino in spoznavali zakonitost stavčne strukture 
- Prevajali bomo nove tekste v angleščino in slovenščino 
- Uporabljali bomo spletne povezave, slovarje, prevajalnike 
- Srečali se bomo s kulturo ciljnega jezika, saj je poznavanje le-te bistvenega pomena za dobro prevajanje 

Prostor izvajanja: 123 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Prevajanje tekstov 
Ogled filmov 
 

Izvajalec/-ci: 
Mirjam Skube, Noel Fitzpatrick 

Prostor: 
123 
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  Pripomočki: 
 

2. 
dan 

 
 

Analiza tekstov 
Branje, pisanje, poslušanje 
 

Izvajalec/-ci: 
Mirjam Skube, Noel Fitzpatrick 

Prostor: 
123 

Pripomočki: 
 

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

 
Dogovor o delu in željah na predsestanku 
 
 
 
 

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

SPOZNAJ SE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: psihologija Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Zlatka Butkovec Gačnik 
študentke psihologije na praksi 

Cilji delavnice: 

 
Dijaki v dveh dneh spoznavajo svoje: 

- osebnostne značilnosti,  
- vlogo v skupini, 
- stopnjo zaupanja članom skupine, 
- načine reševanja konfliktnih situacij…. 

 

Prostor izvajanja: Učilnica  

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Spoznavanje strukture osebnosti 
Psihološka etika 
Spoznavanje psiholoških vprašalnikov in testov 
Reševanje psiholoških vprašalnikov in testov 

Izvajalec/-ci: 
Zlatka Butkovec Gačnik  
študentke psihologije 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
vprašalniki 
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2. 
dan 

 
 

Reševanje psiholoških vprašalnikov in testov 
Interpretacija rezultatov. 
Oblikovanje kritičnega odnosa do rezultatov. 

Izvajalec/-ci: 
Zlatka Butkovec Gačnik  
študentke psihologije 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
vprašalniki 

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 



 

 
 

50 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

 

Delavnica za dijake 2.  letnika 

UJEMI SONCE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fizika Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

 Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 

 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:  

 
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: 
Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 

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: 
Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 

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 plakar, 4-5 jih opravlja montažo in preizkušanje, 4-5 pripravlja dokumentacijo, predstavitev, 
fotodokumentacijo 
 
Predvideni stroški delavnice so okoli 200€ 
 
 

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, socialne veščine Maks. št. dijakov: 25 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Primož Plazar, Marko Arnuš 

Cilji delavnice: 

- Zdravo življenje (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 € 
- Trajanje 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 s kolesi do planinskega 
zavetišča Slatna. 

- Namestitev. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar, Marko Arnuš 
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 - 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,  
- Socialne veščine na poti. 
- Priprava večerje. 
- Družabni večer. 
- Počitek. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar, Marko Arnuš 

Prostor: 
Slatna z okolico 

Pripomočki: 
 

3. 
dan 

 

- Zajtrk. 
- Klesarski izlet Belopeška jezera ali po panoramski cesti v Karavankah (do 

Jureževe planine), nato peš do Vošce. 
- Socialne veščine. 
- Gozdarska večerja ob ognju. 
- Dnevna evalvacija. 
- Družabni večer. 
- Nočni pohod. 
- Počitek. 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar, Marko Arnuš 

Prostor: 
Slatna z okolico 

Pripomočki: 
 

4. 
dan 

 

- Zajtrk. 
- Delavnice. 
- Priprava piknika s starši 
- Pospravljanje in odhod s starši domov 

 

Izvajalec/-ci: 
Primož Plazar, Marko Arnuš 

Prostor: 
Slatna z okolico 
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Pripomočki: 
 

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 

Z GEOGEBRO DO ZNANJA 

naslov delavnice 

Predmetno področje: matematika in drugo Maks. št. dijakov: 15 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 

Cilji delavnice: 

 
Dijaki se seznanijo s programom Geogebra in spoznajo možnosti uporabe. 
Naučijo se uporabljati Geogebro v matematične namene (geometrija, funkcije). 
Izdelajo interaktivni učni pripomoček za kak drug predmet. 
 

Prostor izvajanja: računalnica ali  razred s prenosniki 

Posebnosti: 
 
 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
1. Spoznavanje Geogebre - osnova 
2. Reševanje geometrijskih problemov brez svinčnika in papirja (dinamične konstrukcije, 
raziskovanje lastnosti …) 
3. Reševanje nalog s funkcijami (prilagoditvene funkcije, preseki grafov …) 

Izvajalec/-ci: 
Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
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2. 
dan 

 
 

1. Spoznavanje Geogebre - nadgradnja 
2. Vključevanje slik v Geogebro, pogojno prikazovanje slik in komentarjev, izdelava 
interaktivnih dodatkov 
3. Izdelovanje  interaktivnega učnega pripomočka po lastni ideji. 

Izvajalec/-ci: 
Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 

Prostor: 
 

Pripomočki: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 



 

 
 

57 Gimnazija Novo mesto – PROJEKTNI TEDEN 2014 

Delavnica za dijake 3. letnika 

DEŽELA KRVI ALI MEDU? 

naslov delavnice 

Predmetno področje: zgodovina, sociologija Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Suzana Malnar, Eva Starič 
Faila Pašić Bišić 

Cilji delavnice: 

- dijaki spoznajo zgodovino in kulturo Bosne in Hercegovine 

- razvijejo spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritične presoje le-teh 

- razvijejo sposobnost komunikacije 

- razvijejo socialne spretnosti pri sodelovalnem učenju 

- razvijejo pozitiven odnos o pomenu vzpostavljanja medkulturnega dialoga in tolerance 

- presegajo stereotipe in predsodke 

Prostor izvajanja: učilnica 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

- spoznavajo zgodovinski razvoj Bosne in Hercegovine 
- spoznajo islam 
- spoznajo turcizme v bosanskem jeziku 
- predstavitev in ogled filma (V deželi krvi in medu ali Nikogaršnja zemlja), sledi 
debata o filmu 
- glasba, literatura, šport in hrana Bosne in Hercegovine 

 
 

Izvajalec/-ci: 
Suzana Malnar, Eva Starič 

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki:  
računalnik 
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2. 
dan 

 
 

- ogled filma Kajmak in marmelada ali Čefurji raus! 
- spoznavajo stereotipe o Bosancih in jih primerjajo s stereotipi o Slovencih 
- poiščejo šale o Bosancih 
- pogovor z gospo Failo Pašić Bišić o kulturi, vplivu vere v vsakdanjem življenju, o njenih 
aktivnostih… 

Izvajalec/-ci: 
Suzana Malnar, Eva Starič,  Faila Pašić Bišić                 
 

Prostor: 
učilnica 

Pripomočki:  
računalnik, šeleshamerji, flomastri 
 

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

 

- dijaki pripravijo predstavitve, sodelujejo pri debati in izdelajo plakat 
 
 
 
 
 

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 
- 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: 108 in atrij (za capoeiro) 

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…) 
 

1. 
dan 

 

 
1. Geografija Brazilije 
2. Plesna delavnica – capoeira - uvod 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Capoeira Slovenia 
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 3. Brazilija – moja dežela ali biti Brazilec v Sloveniji Gost iz Brazilije 

Prostor: 
108 / atrij 

Pripomočki: 
CD predvajalnik, projektor, računalnik 
šeleshamer, barvni flomastri 

2. 
dan 

 
 

1. Zgodovina Brazilije 
2. Plesna delavnica - capoeira – nadaljevanje 
3. Kulinarika Brazilije 

Izvajalec/-ci: 
Polonca Kukec 
Capoeira Slovenia 
Gost iz Brazilije 

Prostor: 
108 / atrij 

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. 2014 (vsi) 

- en recept za brazilsko jed (vsi) 

- priprava na fotoreportažo in intervju z gosti delavnice (največ po dva dijaka) 

- 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 

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 

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 

- 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 

Izvajalec/-ci: 
Robert Šupe 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
računalnik, 
atlasi za srednje šole, 
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  3. Hoe groot is jou gesin? v premoru glasbeni spot 
- intervju pevca Robbija Klaya ob izidu svojega novega CD(YT) 
- utrjevanje in ponavljanje 

pripravljena gradiva za dijake 
 

2. 
dan 

 
 

    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: Afriška kraljica ali Black Butterflies 
   -   zaključek in simbolično darilce za vsakega udeleženca delavnice  

Izvajalec/-ci: 
Robert Šupe 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
računalnik, 
atlasi za srednje šole, 
pripravljena gradiva za dijake 
 

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

Spoštovane dijakinje in dijaki, 
če ste odprte glave in srca ter vedoželjni, Vas vabim, da se udeležite moje delavnice. Z učenjem tujega jezika 
spoznavamo kulturo naroda in gradimo mostove med ljudmi. Svoje znanje 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 

 Muizenberg 1795, Suid-Afrika 

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 v času od 1848 do 1918: 

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

Prostor izvajanja: Šola, Dolenjski muzej Novo mesto, mesto 

Posebnosti:  

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
1. Predstavitev razstave »Novo mesto od 1848 – 1918«. 
2. Film o Novem mestu. 
3. 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: 

2. 
dan 

 

1. Analiza dela v muzeju in življenja v obdobju, ki ga opisuje razstava. 
2. Opis kulturnozgodovinskih znamenitosti Novega mesta. 
3. Poročilo za predstavitev dela v Tušu in poročilo za spletne strani oziroma kroniko 

Izvajalec/-ci: 
Zoran Poredoš 
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 šole. Prostor: 
učilnica v šoli 

Pripomočki: 
literatura 

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

 
 

1. Navodila za delo na predsestanku 
2. 2. dan samostojno delo  

 
 

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

TIŠINA, SNEMAMO! 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Filmska kultura (ev. tuji jeziki) Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Boris Petković (režiser, gost) 
Elsa Louis, Verena Potočnik 

Cilji delavnice: 

Dijaki: 
- se izobražujejo na področju filmske kulture.  
- poslušajo teorijo o filmu (predavanje). 
- režirajo, snemajo, montirajo kratek film. 
- skladajo filmsko glasbo 

 
 Če bodo dijaki zainteresirani, bo film nastal v tujem jeziku ali več jezikih. 

Prostor izvajanja: 1./2. dan: učilnica 125, 3./4. dan: snemanje na terenu (šola, mesto) 

Posebnosti: 
Drug del delavnice (3./4. dan) zahteva časovno fleksibilnost dijakov zaradi morebitnih  nepredvidljivosti, povezanih s 
snemanjem filma. 3. dan morajo biti dijaki pripravljeni na popoldansko snemanje, izven uradnega časa delavnice. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Predavanje o filmu: dijaki se bodo seznanili s filmom tako na umetnostnem 
(zgodovina, žanri, filmska glasba…) kot na strokovnem oz. tehnološkem področju 
(snemanje filma,režija, montaža…) 

Izvajalec/-ci: 
Boris Petković, Elsa Louis, Verena Potočnik  

Prostor: učilnica 125 

Pripomočki: 
računalnik, projektor 
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2. 
dan 

 
 

Predavanje o filmu, nadaljevanje 
 
 

Izvajalec/-ci: 
Boris Petković, Elsa Louis, Verena Potočnik 

Prostor: učilnica 125 

Pripomočki: 
računalnik, projektor 

3. 
dan 

 

Snemanje na terenu. Če bo zanimanje dovolj veliko, se lahko snema v tujem jeziku ali v 
več jezikih (mentorstvo je zagotovljeno za francoščino in nemščino!) 

Izvajalec/-ci: 
Boris Petković, Elsa Louis, Verena Potočnik 

Prostor: katerakoli učilnica, šola, mesto 

Pripomočki: 
snemalna oprema, po možnosti klavir 

4. 
dan 

 
Snemanje na terenu, montaža, priprava končnega izdelka za predstavitev 

Izvajalec/-ci: 
Boris Petković, Elsa Louis, Verena Potočnik 
 

Prostor: katerakoli učilnica, šola, mesto 

Pripomočki: 
snemalna oprema, po možnosti klavir 

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

Predsestanek: Glede na zanimanje in potreb snemanja bodo med predsestankom vloge delno razdeljene (snemalec, 
režiser, igralci, skladatelji itd.) 
Tudi o žanru filma, ki ga bomo posneli, se bomo dogovorili oz. vsaj določali okvir.  
 

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

V FILMSKEM LABIRINTU MITOV IN ZGODOVINE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: Filmska vzgoja  Maks. št. dijakov:  30 

Izvajalki: 
Sodelavci: 

Tina Furlan Turk, Tea Ribič 
profesorica psihologije 

Cilji delavnice: 

 

- Dijaki se seznanijo s špansko državljansko vojno in Francovim režimom; 

- seznanijo se s prvinami mitov in pravljic; 

- na primeru spoznajo, kako se miti in pravljice spreminjajo skozi čas, spoznajo kronosov kompleks in njegove 
posledice za posameznika in družbo;  

- spoznajo nastanek mističnih junakov in pravljičnih bitij;  

- spoznajo velikega španskega pesnika Lorco in slikarja Goyo; 

- spoznajo nekaj španskega besedišča (vezanega na film).  
 

Prostor izvajanja: Šola 

Posebnosti: Brez 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 

- Razlaga ozadja filma Favnov labirint, pogovor o Španiji. 
 

- Dijaki predstavijo kratko zgodovino Španije v 20. stoletju, predvsem pred 
državljansko vojno, med in po njej. 

 

Izvajalki: 
Tina Furlan – Turk, Tea Ribič  

Prostor: 
Šolska učilnica  
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- Dijaki predstavijo osnove o mitih in legendah,  
 po skupinah napišejo obnovo neke Grimmove pravljice in nato primerjajo med 
seboj napisane zgodbe. 
 

- Ogledamo si film Favnov labirint. 
 

- Dijaki doma strnejo svoje vtise o filmu in napišejo lastno mnenje/oceno. 

Pripomočki: 
Računalnik z delujočim dvd predvajalnikom in 
projektorjem 

2. 
dan 

 
 

- Preko debate naredimo psihološko analizo filma s poudarkom na Kronosovem 
kompleksu. 
 

- Spoznajo antični mit o Kronosu in sliko Francisca Goye Saturn. 
 
  

- Dijaki analizirajo filmsko zgodbo in glavne like. 
  

- Dijaki  spoznajo nekaj  španskega besedišča, vezanega na film. 

Izvajalci: 
Tina Furlan – Turk, Tea Ribič, profesorica 
psihologije 

Prostor: 
Šolska učilnica 

Pripomočki: 
Računalnik z delujočim dvd predvajalnikom in 
projektorjem 

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

 
Dijaki pripravijo referate o španski državljanski vojni, Francovem režimu in Lorci.  
Referati se razdelijo na predsestanku za projektni teden.  
 
 
 
 

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

ANKETA JE multi-KUL-ti 

naslov delavnice 

Predmetno področje: sociologija Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Nina Arnuš 
Nejc Berželak ali dr. Katja Lozar Manfreda 

Cilji delavnice: 

- Izdelava lastne ankete, spoznavanje orodja 1ka.si. 
- Spoznavanje destruktivne moči stereotipov, rasizma, diskriminacije, nasilja, spodbujanje k strpnosti, kritična 

analiza filma. 
- Soočanje različnih mnenj, argumentov, spodbujanje k ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, spodbujanje 

timskega dela, digitalna pismenost. 
 

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 

 
 

 
- Kratke predstavitve dijakov 
- Ogled filma CRASH (Usodna nesreča) 
- Analiza filma 
- Izbor tematskih sklopov, ki izhajajo iz filma in okvirno oblikovanje anketnih 
vprašanj vezanih na temo (v kolikor ima dijak že izbrano temo za maturitetno nalogo 
za naslednje šolsko leto lahko pripravi vprašanja tudi za svojo izbrano temo) 
- Osnove ankete kot metode spraševanja 

Izvajalec/-ci: 
Nina Arnuš 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
računalnik, projektor 
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2. 
dan 

 
 

Izdelava spletne ankete 
 
Odločitev, da bi za šolsko/maturitetno/raziskovalno nalogo podatke zbral z anketo, je 
lahka. Vendar uresničitev ideje ni tako enostavna. Lahko ti pomagamo! 
 
Ker imaš verjetno omejene oz. nimaš finančnih virov, pa tudi malo časa, je odločitev za 
spletno anketo na mestu. Spletne ankete so danes najcenejši, najhitrejši in 
najenostavnejši način anketiranja, dostopen vsakemu uporabniku svetovnega spleta. 
Tudi tebi. Pridi na delavnico, pa boš izvedel, kako se naredi dobra anketa. 
 
Na delavnici ti bomo ponudili brezplačno orodje 1ka.si in te naučili: 

- Kako se z anketo lotiti svojega raziskovalnega problema. 
- Pravilno postaviti anketna vprašanja in se izogibati pogostim napakam pri tem. 
- Izbrati najprimernejše oblike vprašanj. 
- Uporabljati naprednejše zmožnosti računalniških vprašalnikov.  
- Vstavljati v anketo slike in videoposnetke. 
- Narediti vprašalnik, ki je oblikovno lep in hkrati enostaven za anketirance. 
- Izbrati in poiskati prave anketirance za tvoj raziskovalni namen. 
- Izdelati in poslati e-poštna vabila, ki bodo anketirance prepričala k sodelovanju. 
- Analizirati zbrane podatke ter jih pravilno prikazati v obliki tabel in grafov. 

Izvleči iz podatkov tisto, kar te zanima. 

Izvajalec/-ci: 
Nejc Berzelak ali dr. Katja Lozar Manfreda (FDV), 
Nina Arnuš 

Prostor: 
računalniška učilnica 

Pripomočki: 
računalnik z dostopom do interneta za vsakega 
udeleženca 

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

Predstavitve izbranih dijakov 
Aktivno sodelovanje dijakov 
Izdelava lastne spletne ankete 
Priprava predstavitve delavnice 

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  
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,  
Splošna bolnišnica 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 

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 

 ARHABITAT,  projektiranje in inženiring 

 SPINA d.o.o. 

 INFOTEHNA 
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  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.. 

Pripomočki: 
 

opis zadolžitev dijakov (se 
razdelijo na predsestanku ali 
začetku PT 

 
Zadolžitve bodo dijaki dobili v posameznih organizacijah. 
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Delavnica za dijake 3. letnika 

PADALSKI TEČAJ – nadaljevalni 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport Maks. št. dijakov: 10 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Špela Debeljak  
Padalska šola 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 (31.5. in 1.6.2014). 
Posebni pogoji:    
* opravljen začetni tečaj padalstva (lansko šolsko leto na projektnem tednu) 
* denarni prispevek dijaka za skok/e (po 33 eur na skok) 

 
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 (31. maj in 1. junij 2014) – 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) 
 

 
 
Obvezen predsestanek. 
 
Fotografiranje, snemanje, obdelava slik in posnetkov. 
 

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

NAUČIMO SE DEBATIRATI 

naslov delavnice 

Predmetno področje: retorika, javno nastopanje Maks. št. dijakov: 15  (min. 6 dijakov) 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Vasja Jakše  
predavatelji iz zavoda Za in proti 

Cilji delavnice: 

 
Dijaki bodo spoznali 
- debato, 
- debatne tehnike, 
- sestavo argumenta, 
- srednješolski debatni format ter delovanje debatnega kluba. 
 
Dijaki se bodo urili v javnem nastopanju in debatirali o aktualnih temah. 
 
Kompetence, ki jih bodo dijaki razvijali na delavnici: timsko delo, sodelovalno učenje, kritično mišljenje, podjetnost in 
inovativnost, javno nastopanje, jezikovna kompetenca. 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: - 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Prvi dan delavnice bo potekal v obliki pogovora, delno kot predavanje o tem, kaj je 
debata, kako je strukturirana, kaj je pomembno pri javnem nastopanju, kako oblikujemo 
argumente in kakšne so argumentativne napake, ki jih delamo. Dijaki bodo sestavljali 
argumente in se preizkusili v krajših debatnih formatih.  

Izvajalec/-ci: 
Vasja Jakše in zunanji predavatelj 

Prostor: 
učilnica  
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Pripomočki: 
papir,  zvezek in pisalo , računalnik 

2. 
dan 

 
 

Drugi dan bo namenjen izvedbi debate. Dijaki bodo dobili debatno trditev. Imeli bodo 
nekaj časa za pripravo v skupini, nato bomo izvedli debato/e in se o njej/njih pogovorili.  
 
Dijaki se bodo seznanili z delovanjem debatnega kluba ter z aktivnostmi v okviru le-tega. 
 
Priprava predstavitve delavnice. 

Izvajalec/-ci: 
Vasja Jakše 

Prostor: 
učilnica  

Pripomočki: 
papir, zvezek in pisalo, računalnik 

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

 

- aktivno sodelovanje na delavnici 

- aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi debate 

- priprava predstavitve 

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

delavnice (vsebine in dejavnosti): Program 

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 

Izvajalec/-ci: 

Uroš Lubej 

Prostor: 

 

Pripomočki: 
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- Tisk 

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. -  3. letnika 

UGRIZNIMO V ZNANOST 

naslov delavnice 

Predmetno področje: kemija, fizika Maks. št. dijakov: 28 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Branka Klemenčič, Anita Nose 

Cilji delavnice: 

 

- Približati znanost dijakom. 

- Dijaki:  
- obiščejo interaktivni multimedijski center Svet energije v okviru informacijskega središča GEN, 

- se seznanijo o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah proizvodnje 

električne energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih, 

- samostojno načrtujejo, pripravijo in izvedejo eksperiment, 

- razvijajo sodelovalno učenje, timsko delo in projektno delo. 

 

Prostor izvajanja: Krško, Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: Plačilo avtobusnega prevoza, samo prva izvedba 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 

- Ogled interaktivnega multimedijskega centra Svet energije v okviru 
informacijskega središča GEN. 

- Glede na interes dijakov, ogled enega izmed naslednjih objektov:  Nuklearna 
elektrarna Krško, Mestni muzej Krško, Termoelektrarna Brestanica, HE Krško. 

Izvajalec/-ci: 
GEN 

Prostor: 
 

http://www.nek.si/sl/obiscite_nas/
http://www.nek.si/sl/obiscite_nas/
http://www.mestnimuzejkrsko.si/
http://www.teb.si/
http://www.he-ss.si/
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Pripomočki: 
/ 

2. 
dan 

 
 

- Predstavitve in izvedbe eksperimentov s področja kemije in fizike. 

- Izdelava predstavitve delavnice. 

Izvajalec/-ci: 
Branka Klemenčič, Anita Nose 

Prostor: 
kemijski laboratorij ali fizikalna učilnica v 
Gimnaziji Novo mesto 

Pripomočki: 
material potreben za izvedbo eksperimentov 

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

 
Dijaki že pred delavnico naredijo natančen načrt izvedbe eksperimenta in pripravijo vse potrebno za izvedbo. 
 
 

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

ZGODOVINSKI ZAČETKI FOTOGRAFIJE 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fizika, kemija Maks. št. dijakov:  8 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Miha Hadl 

Cilji delavnice: 

 
Cilji in kompetence: 
 
Dijaki : 

 se sistematično seznanjajo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki se nanašajo na fotografijo,  

 spoznavajo naravo fizikalnega mišljenja in njegov pomen za razvoj fotografije,  

 se učijo natančno opazovati, beležiti rezultate opazovanj, analizirati pojave in procese, kompleksno razmišljati in 
reševati probleme, se navajajo uporabljati strokovno literaturo in sodobne elektronske medije za pridobivanje 
informacij in podatkov,  

 se učijo komunicirati na področju  naravoslovja in še posebej fizike. To pomeni, da usvojijo jezik naravoslovja, da 
znajo razpravljati o svojih izkušnjah,   

 spoznavajo nepogrešljivost fizikalnega znanja ter temeljno vlogo fizike pri razvoju naravoslovnih znanosti, ter za 
življenje nasploh, s posebnim poudarkom na optiki in fotografiji, 

Delavnica 'Zgodovinski začetki fotografije' razvija predvsem:  

 osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji   
Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov ima pomembno vlogo v razvoju več tehničnih strok in je 
nujno za uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega življenja. Ob tem pri delu v delavnici razvijamo pomembne 
prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmožnost reševanja problemov, ustvarjalno zmožnost ter zmožnosti 
dajanja pobud, sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

 
Delavnica 'Zgodovinski začetki fotografije' omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih ostalih kompetenc, 
predvsem: 

 matematično kompetenco – razvijamo jo z  uporabo matematičnega zapisa pri preučevanju naravnih pojavov ter pri 
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razlagi pojavov iz vsakdanjega življenja, 

 kompetenco digitalne pismenosti – dijaki jo pridobijo z rokovanjem z napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji 
(digitalni fotoaparati) ter z uporabo računalniških programov in interneta. Nekatera znanja, ki  jih pridobijo na 
delavnici, so direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov, katerih delovanje je povezano z 
digitalno tehnologijo oz. računalnikom (npr. osebni računalnik, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon 
s kamero itd);  

 sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na naravoslovnem in tehničnem področju, 
natančno bralno razumevanje, pisno sporočanje in govorno sporočanje); 

 sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in interaktivnih računalniških animacij ter);  

 učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v tujih jezikih s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, 
samoocenjevanje znanja);  

 samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 
odločitev).  Mnogo človekovih dejavnosti je potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe 
energije ter količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih razvija pouk fizike, 
poudarjamo jih tudi na delavnici; 

 kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco   
- razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo 

povezano z osnovnimi znanji iz fizike in kemije,   
- pri delu dijaki pridobijo veščine varnega dela, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih tehničnih 

pripomočkov. 
 

Prostor izvajanja: Učilnica za fiziko, okolica šole, temnica (glede na dogovor o okviru delavnice). 

Posebnosti: 

Dijaki bodo v okviru delavnice izdelali preprost funkcionalni model fotoaparata ter ob njem spoznali osnove delovanja 
fotoaparata. Spoznali bodo osnovna načela optike in optičnih preslikav.  
Najbolje je, če imajo dijaki na razpolago fotoaparat z možnostjo menjave objektivov in možnostjo ročne nastavitve 
osvetlitve. Po dogovoru si preskrbijo dodatni pokrovček za fotoaparat, ki ga pretvorijo v pripomoček za fotografijo brez 
leče (pinhole). Obvezen je čimprejšnji dogovor z izvajalcem delavnice glede nabave in priprave opreme. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

 
 

Predstavitev dela in osnov klasične fotografije (fizika in kemija). 
Priprava in izdelava pokrovčka z luknjico (pinhole). 
Glede na želje in sposobnosti udeležencev delavnice priprava in izdelava 
preprostega modela fotoaparata (črna škatla) ter spoznavanje njegovega delovanja, 
priprava na osvetlitev. Seznanjanje z načeli in postopki osvetlitve za svetlobo 
občutljivega papirja.  
Priprava kemikalij. 

 

Izvajalec/-ci: Miha Hadl 

Prostor: 
učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Karton, aluminijeva folija, razpršilec z nesvetlečo 
črno barvo, ravnilo, rezila, igla, lepilni trak, leča. 
Po potrebi tudi vrtalnik. 
Risalni listi, voda, sol, srebrov nitrat, fiksir, 
papirne brisače, lateks rokavice. 

2. 
dan 

 
 

Priprava papirja, občutljivega na svetlobo. Osvetlitev papirja in razvijanje slike. 
Fotografiranje brez leče (pinhole). Obdelava fotografij in njihovo tiskanje. 

Izvajalec/-ci: Miha Hadl 

Prostor: 
učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Glej zgoraj! 
Dodatno še tiskalnik za tiskanje fotografij. 

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

O podrobnostih in poteku dela (ter opremi) se bomo dogovorili na OBVEZNEM predhodnem sestanku. Natančen potek 
dela bo določen na sami delavnici glede na vremenske razmere. 
 
 

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

CIANOTIPIJA IN SOLNI TISK 

naslov delavnice 

Predmetno področje: fizika, kemija Maks. št. dijakov:  8 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Miha Hadl 

Cilji delavnice: 

 
Cilji in kompetence: 
 
Dijaki : 

 se sistematično seznanjajo z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki se nanašajo na fotografijo ter z 
osnovnimi kemijskimi postopki, ki omogočajo trajni  zapis slike,  

 spoznavajo naravo fizikalnega mišljenja in njegov pomen za razvoj fotografije,  

 se učijo natančno opazovati, beležiti rezultate opazovanj, analizirati pojave in procese, kompleksno razmišljati in 
reševati probleme, se navajajo uporabljati strokovno literaturo in sodobne elektronske medije za pridobivanje 
informacij in podatkov,  

 se učijo komunicirati na področju  naravoslovja in še posebej fizike. To pomeni, da usvojijo jezik naravoslovja, da 
znajo razpravljati o svojih izkušnjah,   

 spoznavajo nepogrešljivost fizikalnega znanja ter temeljno vlogo fizike pri razvoju naravoslovnih znanosti, ter za 
življenje nasploh, s posebnim poudarkom na optiki in fotografiji, 

Delavnica 'Cianotipjia in solni tisk' razvija predvsem:  

 osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji (fizika in kemija), 
Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in pojavov ima pomembno vlogo v razvoju več tehničnih strok in je 
nujno za uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega življenja. Ob tem pri delu v delavnici razvijamo pomembne 
prvine ključnih kompetenc: kritično mišljenje, zmožnost reševanja problemov, ustvarjalno zmožnost ter zmožnosti 
dajanja pobud, sprejemanja odločitev, ocenjevanja tveganj. 

 
Delavnica 'Cianotipija in solni tisk' omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih ostalih kompetenc, predvsem: 

 matematično kompetenco – razvijamo jo z  uporabo matematičnega zapisa pri preučevanju naravnih pojavov ter pri 
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razlagi pojavov iz vsakdanjega življenja, 

 kompetenco digitalne pismenosti – dijaki jo pridobijo z rokovanjem z napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji 
(digitalni fotoaparati) ter z uporabo računalniških programov in interneta. Nekatera znanja, ki  jih pridobijo na 
delavnici, so direktno prenosljiva na uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov, katerih delovanje je povezano z 
digitalno tehnologijo oz. računalnikom (npr. osebni računalnik, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, mobilni telefon 
s kamero itd);  

 sporazumevanje v maternem jeziku (pravilno uporabo maternega jezika na naravoslovnem in tehničnem področju, 
natančno bralno razumevanje, pisno sporočanje in govorno sporočanje); 

 sporazumevanje v tujih jezikih (pri uporabi računalniških programov in interaktivnih računalniških animacij ter);  

 učenje učenja (samostojno učenje, razvijanje delovnih navad, iskanje virov v tujih jezikih s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, 
samoocenjevanje znanja);  

 samoiniciativnost in podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 
odločitev).  Mnogo človekovih dejavnosti je potrebno kvantitativno ovrednotiti, predvsem z vidika varčne rabe 
energije ter količine in vrednosti porabljenih materialov – kar sodi k osnovnim znanjem, ki jih razvija pouk fizike 
in kemije, poudarjamo jih tudi na delavnici; 

 kompetenco varovanja zdravja , ki je vključena v socialno kompetenco   
- razumevanje navodil za rokovanje in opozoril za varovanje zdravja pri sodobnih napravah in izdelkih je neločljivo 

povezano z osnovnimi znanji iz fizike in kemije,   
- pri delu dijaki pridobijo veščine varnega dela, uporabe zaščitnih sredstev in varne uporabe sodobnih tehničnih 

pripomočkov. 
 

Prostor izvajanja: učilnica za fiziko, okolica šole, temnica (glede na dogovor o okviru delavnice). 

Posebnosti: 

Dijaki bodo v okviru delavnice spoznali postopek cianotipije, to je uporabe železovih soli za trajni zapis slike (postopek, ki 
ga je izumil W. Herschel 1842). Lahko bodo izdelali fotogram (oblikovanje slike s pomočjo neprozornih predmetov), za 
osvetlitev bodo uporabili naravno sončno svetlobo. Možna bo tudi izdelava 'prave' fotografije iz digitalno pripravljenega 
negativa (kombinacija tehnologije 21. in 19. stoletja). 
Spoznali bodo tudi postopek priprave in izdelave fotografij s pomočjo solnega tiska. Dijaki bodo lahko opazovali 
postopek nastajanja fotografije na papirju, občutljivem za svetlobo.  
Dijaki bodo spoznali uporabo postopkov za obdelavo fotografij in pripravo materialov za uporabo v starodavnih 
fotografskih postopkih.  
(Glede na vreme (sonce!) bomo morda morali uporabiti bolj občutljiv že pripravljen fotografski papir.) 
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Priporočljivo je, da vsaj nekateri dijaki s seboj prinesejo svoj prenosni računalnik s programom za obdelavo fotografij. 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

Predstavitev zgodovine cianotipije in osnov kemije ter fizike, potrebnih za 
razumevanje postopka. 
Priprava papirja, občutljivega na svetlobo. 
Priprava materialov za preslikavo in oblikovanje motiva oziroma priprava 
digitalnega negativa. 
Osvetlitev papirja in njegovo razvijanje. 
Analiza rezultatov, sklepanje o uspehih in pomanjkljivostih, odpravljanje napak. 
 

 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Papir, ravnilo, rezila, lepilni trak. Risalni listi, 
voda, sol, srebrov nitrat, fiksir, papirne brisače, 
lateks rokavice. Posode za razvijanje in nekaj 
steklovine. 

2. 
dan 

 
 

Predstavitev osnov solnega tiska. 
Priprava papirja, občutljivega na svetlobo.  
Osvetlitev papirja in razvijanje slike.  
Obdelava fotografij in njihovo tiskanje. 
Analiza rezultatov, sklepanje o uspehih in pomanjkljivostih, odpravljanje napak. 

 

Izvajalec/-ci: 
Miha Hadl 

Prostor: 
učilnica za fiziko, okolica šole 

Pripomočki: 
Glej zgoraj! 
Dodatno še optični čitalnik (skener) in tiskalnik 
za tiskanje fotografij. 

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

 
O podrobnostih in poteku dela (ter opremi) se bomo dogovorili na OBVEZNEM predhodnem sestanku. Natančen potek 
dela bo določen na sami delavnici glede na vremenske razmere. 
 

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

PODJETNIŠKI KROŽEK 

naslov delavnice 

Predmetno področje:  medpredmetno Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Željka Kitić  
Janez Gorenc 

Cilji delavnice: 

- Dijaki se seznanijo s principi podjetništva (podjetniška kompetenca) 

- Dokončajo projekt, začet na Startup GimmNm vikendu (timsko delo, sodelovalno učenje, avtentični pouk, 
digitalna kompetenca) 

- Naučijo se osnov pitcha (jezikovna in tujejezična kompetenca, avtentični pouk) 

- Naučijo se narediti dobro ppt predstavitev (digitalna kompetenca) 

- Seznanijo se z delovanjem podjetniškega krožka (podjetniška kompetenca) 
 

Prostor izvajanja: Gimnazija Novo mesto 

Posebnosti: Štiridnevna delavnica 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. 
dan 

 
 

 
Predstavitev krožka, predstavitev dosedanjega dela 
Scavenger Hunt 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: učilnica 

Pripomočki: 
Post-it papirčki 

2. 
dan 

 

 
Dodelava projekta, začetega na Startup GimNm vikendu 
Izziv app 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: učilnica 
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 Pripomočki: 
Post-it papirčki, računalnik 

3. 
dan 

 
Delo na projektu 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: učilnica 

Pripomočki: 
računalnik 

4. 
dan 

 
Delo na projektu in priprava na pitch 

Izvajalec/-ci: 
Janez Gorenc, Željka Kitić 

Prostor: učilnica 

Pripomočki:  
računalnik 

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

- Veterani podjetniškega krožka dobijo zadolžitve vnaprej, na krožku 
1. Razmislijo o predstavitvi za ostale dijake 
2. Razmislijo o načinu dopolnjevanja projekta 
3. Razmišljajo o realizaciji pitcha 

- Ostali dijaki bodo dobili zadolžitve na krožku samem 
1. Spremljajo delo veteranov 
2. Jim pomagajo 
3. Se učijo 
4. Izdelajo pitch po navodilih 
5. Pripravijo predstavitev za na finalni dan 

 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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Delavnica za dijake1. - 3. letnika 

SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV BORILNIH VEŠČIN 

naslov delavnice 

Predmetno področje:  Maks. št. dijakov: 30 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Mojca Rangus 
Kempo Arnis Federacija, Borut Kincl 

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 

2. 
dan 

 

- spoznavanje natančnejših elementov samoobrambe  

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

Izvajalec/-ci: 
KAF, Borut Kincl, Mojca Rangus 
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 nasilja 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 1. -  3. letnika 

PLEZALNI TABOR 

naslov delavnice 

Predmetno področje: športna vzgoja Maks. št. dijakov: 12 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Jernej Cimperman 

Cilji delavnice: 

 
Dijak spozna športno plezanje, gibanje na umetni plezalni steni in skalni steni, načine uporabe športnoplezalne opreme, 
tehnike varovanja. Dijak se nauči samostojnega bivanja v kampu (postavljanje šotora, priprava obrokov, skrb za 
opremo). Dijak spozna poleg plezališč Primorske tudi geografijo področja v grobem. Od socialnih veščin je izpostavljeno 
predvsem sodelovanje, delo v parih (plezalna naveza)in medsebojno zaupanje. 
 

Prostor izvajanja: Kamp Tura Vipava, plezališča primorske (Črni Kal, Vipava, Vipavska Bela) 

Posebnosti: 
Pred izvedbo delavnice se morajo dijaki spoznati s športnim plezanjem v okviru dejavnosti OIV-športno plezanje, ki se bo 
izvajala v marcu, aprilu in maju na šolski plezalni steni! 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

Program delavnice se lahko prilagodi naknadno (vreme, različni interesi…) 
 

1. 
dan 

 
 

 
Zbor in odhod, prevoz v Vipavo v kamp Tura, postavljanje šotorov, plezanje v 
plezališču nad Vipavo – spoznavanje s skalnim plezanjem 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Cimperman 

Prostor: 
Vipava 

Pripomočki: 

2. 
dan 

 

Odhod v Črni Kal, plezanje, pohod po kraškem robu nad Črnim Kalom, ogled velike 
plezalne stene v Ospu 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Cimperman 
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 Prostor: 
Črni Kal, Osp 

Pripomočki: 
 

3. 
dan 

 
Plezanje v plezališču Vipavska Bela, ogled balvanskega plezališča v Vitovljah 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Cimperman 

Prostor: 
Vipavska Bela, Vitovlje 

Pripomočki: 
 

4. 
dan 

 

Vzpon po zavarovani planinski poti na Gradiško Turo, zabavno tekmovanje na umetni 
plezalni steni v kampu Tura 

Izvajalec/-ci: 
Jernej Cimperman 

Prostor: 
Gradiška Tura 

Pripomočki: 
 

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

Dijaki poskrbijo za osnovno opremo za kampiranje (šotor – po 2 ali 3 skupaj, spalna vreča, podloga za spanje, kuhalnik,  
posoda, pribor…) Plezalno opremo bo priskrbel športni pedagog (vrvi, plezalni pasovi). Točneje o tem na uvodnem 
sestanku. 

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

PADALSKI TEČAJ – osnovni 

naslov delavnice 

Predmetno področje: šport Maks. št. dijakov: 20 

Izvajalci: 
Sodelavci: 

Špela Debeljak  
Padalska šola Paranoia, Simon Hočevar  

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 (31.5. in 1.6.2014). 
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 in skok (120 - 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 
Izredni postopki (teoretični in praktični) – postopki v sili, postopek odklapljanja glavnega 
padala 

Izvajalec/-ci: 
Špela Debeljak in zunanji 

Prostor: 
učilnica, telovadnica 
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 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 (31. maj in 1. junij 2014) – 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 – prvo srečanje in predavanje pred projektnim tednom. 
 
Fotografiranje, snemanje, obdelava slik in posnetkov. 
 

Priprave na predstavitve in predstavitve dela v posameznih delavnicah Tuš 
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