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UVODNE INFORMACIJE 

Pred vami je letošnji katalog delavnic projektnega tedna, ki bo od torka, 23. 5., do petka, 

26. 5. 2017. V ponedeljek, 29. 5. 2017, bodo v dvoranah Cineplexxa v Tušu potekale 

predstavitve dela v delavnicah.  

Krovna tema letošnjega projektnega tedna so vrednote UNESCA (mir in nenasilje, strpnost 

in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj, ohranitev 

naravne in kulturne dediščine ter širše -  skrb za planet). 

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

štiridnevne.  

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

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

delavnici.  

Delavnice so v katalogu označene z različnimi barvami.  

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

 

Prijave na delavnice bodo potekale prek spleta.  

Na šolski spletni strani bo 20. 3. od 17.00 naprej odprta spletna aplikacija, v kateri  boste 

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

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

bo zaprl 24. 3. 2017 ob 24.00.  

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

katerih boste dobili dodatne informacije o delavnicah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Izdala: Gimnazija Novo mesto, zanjo Mojca Lukšič 
Gradivo zbrala, uredila in oblikovala: Branka Klemenčič 
Lektorirala: Natalija Petakovič 
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SEZNAM DELAVNIC  

št. 
delavnice Str. Letnik NASLOV DELAVNICE Izvajalci 

Št. 
dijakov 

1. izvedba 

Št. 
dijakov 

2. izvedba 
Št. dijakov 

4 dni izvedba 

1.  5 

1. 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 
Andreja Mohorčič, Verena 
Potočnik 

20 20 

2.  6 PROSTA VOLJA JE NAJBOLJA Maja Hren, Nina Arnuš 20 20 

3.  8 AFRIKAANS - AFRIKANŠČINA Robert Šupe 20 20 

4.  11 

2. 

JOGA IN AJURVEDA Matjaž Duh, Barbara Maznik 14 14 

5.  12 
GOLF 

Breda Vovko, Renata Nose, 
Bernard Mujič 

20 

6.  13 SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH Zlatka Butkovec Gačnik 14 14 

7.  14 MEN SE ROLA  Sandi Kostić 10 10 

8.  15 MAVRICA Primož Plazar 32 

9.  17 

1. 
 

2. 

NA OBEH STRANEH REKE MURE 
Eva Starič, Nataša Sekula 
Zupančič 

30 

10.  19 
ZLATI REZ 

Lojzka Hržica, Kristina 
Zakrajšek 

20 20 

11.  20 LEGO ROBOTIKA  Barbara Strnad 16 

12.  21 ŽIVALSKO KRALJESTVO Suzana Krvavica, Saša Lavrič 25 25 

13.  22 MACHOVA DEDIŠČINA V SLATENSKI DOLINI Natalija Petakovič 15 15 

14.  23 MEMO FACA V MEMO ŠOLI Branka Klemenčič, Blaž Zabret 20 20 

15.  25 

3. 

MEDICINA Tatjana Durmič 16 16 

16.  26 DAVNEGA, DAVNEGA LETA … Elsa Louis, Marko Kastelic 10 

17.  27 BRAZILIJA Polonca Centa 20 20 

18.  28 ČRPAMO IZ PRETEKLOSTI ZA ŽIVLJENJE - 
TUKAJ ZDAJ 

Janja Pust, Katarina Sluga 18 18 

19.  29 SPOZNAVANJE POKLICEV Petra Škof, Anica Kastelec 16 16 

20.  31 

2. 
 

3. 
 

BELA KRAJINA 
Suzana Malnar, Nevenka 
Malnarič Brulc 

18 18 

21.  32 
(R)EVOLUCIJA 

Barbara Bajc Šerovič, Matjaž 
Štih 

30 30 

22.  33 
GORSKA KOLOTURNICA 

Marko Arnuš, Jernej 
Cimperman 

8 / 

23.  34 
LIPICANCI IN ŠPORTNO JAHANJE 

Jana Hosta, Andrej Hosta, 
Tomaž Hosta 

6 6 

24.  35 VAMPIR Z GORJANCEV Tea Ribič, Tina Furlan-Turk 25 25 

25.  36 KAKO S POMOČJO INTERNETA SOSEDU 
UGASNEMO LUČ? 

Saša Saftić, Vanja Popov 15 15 

26.  38 

1. 
 

2. 
 

3. 

HOKEJ NA ROLERJIH Ivan Maričič, Nejc Maričič 16 

27.  39 MALA ŠOLA JAVNEGA NASTOPANJA Vasja Jakše 20 20 

28.  41 NARAVOSLOVNA FOTOGRAFIJA Miha Hadl 12 / 

29.  42 KRAJINSKA FOTOGRAFIJA Miha Hadl / 12 

30.  43 FILMI, RESNIČNEJŠI OD RESNIČNOSTI Uroš Lubej 30 30 

31.  44 PODJETNIŠKO-DIZAJNERSKA DELAVNICA Janez Gorenc, Željka Kitić 20 

32.  45 SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV 
BORILNIH VEŠČIN 

Mojca Rangus, KAF, Borut 
Kincl 

30 / 
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št. 
delavnice Str. Letnik NASLOV DELAVNICE Izvajalci 

Št. 
dijakov 

1. izvedba 

Št. 
dijakov 

2. izvedba 
Št. dijakov 

4 dni izvedba 

33.  46 
1. 

 

2. 
 

3. 

IREALND  Noel Fitzpatrick 20 20 

34.  47 PRIPRAVE NA WORLD'S SCHOLARS CUP Mirjam Skube 15 

35.  48 MOJ ODNOS DO KRUHA JE DRUGAČEN Kovač Marinka, Kočar Marija 30 

36.  49 UJEMI SONCE 2 Vinko Sladoljev 15 15 

37.  50 SALSA Saška Horvat 50 50 
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MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

Tematsko področje: izobraževanje za trajnostni razvoj 
 

Nosilci:  Andreja Mohorčič, Verena Potočnik 
 

 Število dijakov:  do 20 
 

Izvajalci: Andreja Mohorčič,  Verena Potočnik 
 

 Termin izvedbe: oba termina 

Trajanje delavnice:  2 dni  Predvideni stroški:    0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delavnica je namenjena dijakom od 1. do 3. letnika. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
Trajnostni razvoj,  sodelovanje z lokalno skupnostjo,  skrb za okolje,  medosebni odnosi. 
   
CILJI: 
- spoznati pot tekstila 
- kritično ovrednotiti potrošništvo   
- poiskati ideje za ponovno uporabo zavrženega         
tekstila, 
- narediti nekaj novega, uporabnega 
- povezovati se z lokalno skupnostjo 

 KOMPETENCE:  
- ročne spretnosti (šivanje) 
- ustvarjalnost 
- sodelovanje, timsko delo 
 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki poiščejo informacije o poti tekstila in o tem poročajo. 
Iščejo ideje o ponovni uporabi tekstila in jih predstavijo. 
Sledi delo z dežniki: blago, ločeno od ogrodja, bodo uporabili za 
izdelavo sedalnih blazin, primernih tudi za zunanjo uporabo. 
Kdor bo želel, se bo lahko naučil šivati s strojem. Blazine bomo 
kasneje podarili vrtcu ali pa jih zadržali za uporabo v atriju naše 
šole. 
 

Izvajalci: nosilki delavnice 
Prostor: učilnica  
Pripomočki:  
Dijaki: škarje, šivalni pribor 
(šivanko in sukanec, po 
možnosti tudi bucike), stare 
dežnike, staro blago, ravnilo, 
(telefon ali tablico). 
Mentorica:  šivalni stroj, 
penasta goba. 

2. dan 

Dijaki dokončajo izdelke. Obiskali bomo Reciklarno v središču 
mesta in se seznanili z njihovim delom. Po obisku dijaki nato 
skupaj izdelajo plakat o možni uporabi starih dežnikov, 
pripravijo pa tudi predstavitev delavnice. 

Izvajalci: nosilki delavnice 
Prostor: učilnica,  Reciklarna 
Pripomočki: enako kot prvi 
dan. Mentorici priskrbita 1 
veliko polo tršega papirja za 
plakat, flomastre in barvice. 

Zadolžitve dijakov:  
 
Dijaki predhodno zberejo in prinesejo stare dežnike in kose čistega blaga (bombaž, platno, jeans), ki ga ne 
potrebujejo. Aktivno sodelujejo na delavnici, poskrbijo za fotografsko gradivo in predstavitev delavnice. 
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PROSTA VOLJA JE NAJBOLJA 

Tematsko področje: prostovoljno delo 
 

Nosilci: Maja Hren, Nina Arnuš 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalci: DRPD, Mirovni inštitut 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice: / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Vzgoja za mir in nenasilje, sprejemanje drugačnosti, skrb za osebnostni razvoj, povezovanje z lokalno 
skupnostjo. 
   
CILJI: 
- spoznavanje pomena prostovoljnega dela, 
- širjenje vrednot prostovoljnega dela, 
- prepoznavanje potreb v lokalnem okolju, 
- spoznavanje različnih kultur, 
- učenje  timskega dela in dela s skupino, 
- osebnostni razvoj posameznika, 
- razvijanje socialnih veščin, 
- razvijanje empatije, 
- razvijanje strpnosti do drugačnih in 

drugačnosti, 
- razvijanje kreativnosti, 
- razvijanje samoiniciativnosti in vztrajnosti, 
- razvijanje sposobnosti predajanja znanja in 

izkušenj. 

 KOMPETENCE:  
- socialna,  
- komunikacijska, 
- kulturna. 
 

 
 

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

 

1. dan 

- Kratka predstavitev prostovoljnega dela in delovanja 
Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

- Spoznavanje skupine. 
- Mirovni inštitut – Sovražni govor (delavnica). 
- Predstavitev programa dnevnega centra DRPD (Dnevni 

center za otroke Brezje, Dnevni center za otroke na 
Rozmanovi ulici). 

- Obisk dnevnega centra DRPD (Dnevni center za otroke 
Brezje, Dnevni center za otroke na Rozmanovi ulici) in 
priprava za delo na terenu (izvajanje delavnice z romski 
otroki v naselju Brezje (Dnevni center za otroke Brezje); 
učna pomoč na Dnevnem centru za otroke na Rozmanovi 
ulici). 

Izvajalci: DRPD, Mirovni 
inštitut Ljubljana 
Prostor: učilnica, DRPD 

Pripomočki: / 

2. dan 
- Priprava delavnice za delo z romskimi otroki v Brezju in na 

Rozmanovi ulici. 
Izvajalci: DRPD 
Prostor: učilnica, DRPD 
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- Priprava predstavitve v Tušu. 
- Evalvacija delavnice. 
- Delo v dnevnem centru za otroke Brezje, Dnevni center za 

otroke na Rozmanovi ulici. 

Pripomočki: 

Zadolžitve dijakov:  
- dopolnitev in nadgraditev programa delavnice s predlogi in željami, 
- aktivno delo v delavnici in pri izvajanju terenskega dela, 
- fotodokumentacija, 
- priprava predstavitve v Tušu. 
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AFRIKAANS - AFRIKANŠČINA 
Tematsko področje: tuji jezik, geografija, zgodovina, kultura  

 
Nosilec: Robert Šupe 
 

 Število dijakov: 20 

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

  
Okvirni stroški: 0 €/dijaka 

Posebnosti delavnice:  
Ali ste vedeli … 
- da je zemeljska skorja, na kateri stoji Gimnazija Novo mesto, nekoč bila del afriške plošče, 
- da je ustanovna letnica naše šole  1746 tudi poštna številka kraja Krugersdorp, ki je dobil ime po 
ustanovitelju in prvem predsedniku Republike Južne Afrike  Paulusu  Krugerju, 
- da imata Novo mesto in Cape Town poštno številko 8000, 
- da Republiki – Slovenijo in Južno Afriko, veže isti poldnevniški krog  16° 36ʼ vzhodne  geografske  dolžine, 
- da se lahko z afrikanščino sporazumevamo tudi na Nizozemskem in v severni Belgiji,  
da Republika Slovenija in Južna Afrika ležita v enakem časovnem pasu, 
- da je afrikanščina najmlajši germanski jezik, ki temelji na nizozemščini iz 17. stoletja … 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Obeležitev svetovnih in UNESCO dni: dan jezikov, medkulturno učenje učinkovitega samoizražanja in 
komuniciranja z drugimi. 
   

CILJI: 
Dijaki/dijakinje razvijajo:  
- zmožnost poslušanja in razumevanja tujega 
govora v različnih okoliščinah (na ekskurzijah, 
potovanjih ipd.);  
- sposobnost branja in razumevanja poljudnih in 
preprostejših strokovnih vsebin ter uporabe 
ustreznih pripomočkov (branje in razumevanje 
knjižnih in elektronskih virov);  
- vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje 
za medkulturno (jezikovno) sporazumevanje 
(vključevanje v mednarodne projekte, izmenjave, 
sodelovanje ipd. na šolski ali osebni ravni). 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v tujih jezikih,  
- učenje učenja, 
- kulturna zavest zavest in izražanje  
(spoštovanje kulturne različnosti in 
medkulturnega dialoga). 
  

 

 
Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 

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

1. dan 

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

Izvajalec: 
Robert Šupe 
Prostor: 
Učilnica 

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

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

Izvajalec: 
Robert Šupe 
Prostor: 
Učilnica  

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

Zadolžitve dijakov:  
Aktivnost na delavnici, priprava predstavitve ostalim dijakom v dvorani Planeta Tuš.   
                                                                                                                                                        

 

 

Slika: Spomenik afrikanščini v mestecu Paarl  (vir: http://www.taalmuseum.co.za/) 

http://www.taalmuseum.co.za/
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JOGA IN AJURVEDA 

Tematsko področje: vzgoja za družino, mir in nenasilje  
 
Nosilci: Matjaž Duh, inštruktor joge in 
refleksoterapevt, Barbara Maznik 

 Število dijakov: 14 
 

Izvajalci: Matjaž Duh, Barbara Maznik 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice: / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: UNESCO je v začetku decembra 2016 uvrstil JOGO na 
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da "Jogo 
sestavljajo vrsta položajev, meditacije, nadzorovano dihanje, petje manter in druge tehnike, ki pomagajo 
posameznikom do samouresničitve, zmanjšanja trpljenja in dosege osvoboditve. 
   
CILJI: 
- dijaki spoznajo in uporabljajo starodavne 
jogijske tehnike za sproščanje, boljšo 
koncentracijo in spoznavanje sebe. 
 

 KOMPETENCE:  
- razvijanje medosebne kompetence. 
 

 
 

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

 

1. dan 

Dijaki se bodo seznanili z glavnimi prvinami joge in izvajali 
asane, ki blagodejno delujejo na hrbtenico. Inštruktor joge jim 
bo pokazal nekaj pranajama dihalnih tehnik, ki pomagajo pri 
obvladovanju stresa. Poleg dihalnih tehnik se bodo dijaki naučili 
še nekaj tehnik sproščanja. 

Izvajalci: Matjaž Duh, Barbara 
Maznik 
Prostor: učilnica  
Pripomočki: podloga za jogo, 
odeja, pisalo in list papirja za 
morebitne zapiske 

2. dan 

Dijaki bodo delali asane in spoznali tehniko za izboljšanje 
koncentracije tratak, meditacijo gledanja v svečo. Inštruktor 
joge jih bo popeljal v svet ajurvede. Dijaki bodo lahko določili 
svoj ajurvedski tip in se seznanili z vrsto prehrane, ki je značilna 
za njihovo došo. 

Izvajalci: Matjaž Duh, Barbara 
Maznik 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: podloga za jogo, 
odeja, pisalo in list papirja za 
morebitne zapiske 

Zadolžitve dijakov:   
Delajo asane, izvajajo različne tehnike, poslušajo inštruktorja in rešijo ajurvedski vprašalnik. Dva dijaka 
poskrbita za dokumentacijo (fotografiranje) in predstavitev delavnice na zaključnem dnevu projektnega 
tedna. 
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GOLF 

Tematsko področje: šport 
 

Nosilka: Breda Vovko 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalci: Breda Vovko, Renata Nose, Bernard 
Mujič  
 

 Termin izvedbe: prvi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Okvirni stroški: 32 €/dijaka (prevoz + žogice) 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delo na terenu, golf igrišče na Otočcu. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Leto turizma. 
   
CILJI: 
- spoznati tehniko udarca, 
- razvijati sodelovalen odnos do soigralca, narave, 
- naučiti se začetni udarec pri golfu, 
- spoznati osnovna pravila in obnašanje na 
zelenici, 
- znati odigrati igro v četvorkah in paru. 

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

 
 

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

 

1. dan 

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

Izvajalci: Breda Vovko, 
Renata Nose, Bernard Mujič 
Prostor: golf igrišče    
Pripomočki: Golf palice, 
žogice 

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

Izvajalci: Breda Vovko, 
Renata Nose, Bernard Mujič 
Prostor: golf vadbišče 
Pripomočki: Palice, žogice 

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

Izvajalci: Breda Vovko, 
Renata Nose, Bernard Mujič 
Prostor: igrišče 
Pripomočki: palice, žogice 

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

Izvajalci: Breda Vovko, 
Renata Nose, Bernard Mujič 
Prostor: igrišče za golf 
Pripomočki: palice in žogice 

Zadolžitve dijakov:  
Aljoša Kafol iz 2.š bo demonstrator izvedbenih udarcev … 
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SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH IGRAH 

Tematsko področje: Psihologija 
 

Nosilka: Zlatka Butkovec Gačnik 
 

 Število dijakov: 14 
 

Izvajalka: Zlatka Butkovec Gačnik 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice: / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Sodelovanje, strpnost, osebnostni razvoj. 
   
CILJI: 
- Spoznati značilnosti skupin in njihovo delovanje. 
- Spoznati nekatere svoje osebnostne značilnosti 
pomembne za delo v skupini. 
- Spoznati načine reševanja konfliktnih situacij v 
skupini. 
- Graditi zaupanje članom skupine. 

 KOMPETENCE:  
- socialna oz. medosebna kompetenca, 
- podjetniška kompetenca, 
- učenje učenja. 
 

 
 

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

 

1. dan 

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

Izvajalci: Zlatka Butkovec 
Gačnik 
Prostor: Učilnica 006    

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

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

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

Zadolžitve dijakov:  
Po skupinah v skladu z navodili samostojno pripravljajo igre. 
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MEN SE ROLA 

Tematsko področje: športna vzgoja 
 

Nosilec: Sandi Kostić 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalec: Sandi Kostić 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Dijaki potrebujejo svoje rolerje, čelado in ščitnike. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
- poglobljena skrb za osebnostni razvoj. 
   
CILJI: 
- spoznati osnovno oopremo za rolanje, 
- pridobiti osnovne informacije o vzdrževanju 
opreme, 
- naučiti se osnov rolanja, 
- izpopolniti znanje rolanja, 
- seznanitev s poškodbami in prva pomoč. 

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

 
 

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

 

1. dan 

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

Izvajalci: Sandi Kostić 
Prostor: zunanje igrišče    
Pripomočki: klobučki, stožci, 
palice, žoge, kolebnice … 

2. dan 

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

Izvajalci: Sandi Kostić 
Prostor: zunanje igrišče 
Pripomočki: stožci, klobučki, 
žoge, kolebnice, palice … 

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

Tematsko področje: Šport in socialne veščine 
 

Nosilci: Primož Plazar 
 

 Število dijakov: 32 (za dijake 2. d) 
 

Izvajalci: Primož Plazar s sodelavci 
 

 Termin izvedbe: prvi  

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: 40 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice: Delavnica je zaprtega tipa. Namenjena je dijakom 2. d in učencem OŠ Dragotin 
Kette. Izvajala se bo v planinskem domu Slatna (Rateče, Planica). 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
- poglobljena skrb za osebnostni razvoj. 
   
CILJI: 
- zdravo življenje (gibanje v naravi),  
- 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, 
lokostrelstvo, 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 … 

 KOMPETENCE:  
- 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). 

 

 
 

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 z avtobusom do Rateč, 
naprej peš do planinskega zavetišča Slatna.  Namestitev.  Kosilo. 
Orientacijsko tekmovanje in lokostrelstvo.  Priprava večerje. 

Izvajalci: Primož Plazar in 
sodelavec 
Prostor: dom 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. 

Izvajalci: Primož Plazar in 
sodelavec 
Prostor: dom Slatna z okolico 
Pripomočki:  

3. dan 
Zajtrk.  Izlet s terenskimi rolkami.  Socialne veščine.  Gozdarska 
večerja ob ognju.  Dnevna evalvacija.   Družabni večer.  Nočni 
pohod.  Počitek. 

Izvajalci: Primož Plazar in 
sodelavec 
Prostor: dom Slatna z okolico 
Pripomočki:  

4. dan 
Zajtrk.  Delavnice.  Priprava piknika s starši.  Pospravljanje in 
odhod s starši domov. 

Izvajalci: Primož Plazar in 
sodelavec 
Prostor: dom Slatna z okolico 
Pripomočki:  

Zadolžitve dijakov:  
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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NA OBEH STRANEH REKE MURE  

Tematska področja:  medkulturno sodelovanje, turizem, šolstvo, zgodovina, kultura (kulturne 
znamenitosti), gospodarstvo   

Nosilci: Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič 
 

 Termin izvedbe: 23. 5. – 26. 5. 2017  

Trajanje delavnice: 4 dni   Predvideni stroški: okvirno 60 - 70 €/dijaka (v 
primeru 30 prijavljenih udeležencev) 
(prevoz po obračunu; polpenzion v dijaškem domu 
Radenci 23,00 €; vstopnina v čokoladnico Zotter 
12,40 €; vstopnina v Radgonsko klet 3 €; kosilo v 
Bad Radkersburgu 5,30 € oz. po dogovoru. 

Izvedbene posebnosti delavnice: Prva dva dneva delavnice bo program izvajan celodnevno (dijaki tudi 
prenočijo v dijaškem domu Radenci), zato bodo imeli udeleženci delavnice v petek, 26. 5. 2017, prosto.   
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: spodbujanje strpnosti in medkulturnega sodelovanja, 
seznanjanje z izobraževalnim sistemom na avstrijskem Štajerskem, spoznavanje naravnih, kulturnih in 
turističnih znamenitosti na obeh straneh reke Mure.  
   
CILJI: 
- Dijaki se seznanijo s šolskim sistemom na 
avstrijskem Štajerskem;  
- prek sodelovanja z avstrijskimi dijaki 
poglabljajo medkulturno sodelovanje;  
- utrjujejo svoje znanje nemškega jezika in 
komunikacijske spretnosti v okviru smernic 
izpita DSD;  
- se seznanijo z zgodovinskimi okoliščinami 
krajev  na obeh straneh reke Mure (Bad 
Radkersburg, Gor. Radgona …);  
- se seznanijo s kulturnimi, z naravnimi in s 
turističnimi znamenitostmi na obeh straneh 
reke Mure.  
 

 KOMPETENCE:  
Dijaki razvijajo: 
- socialne in državljanske kompetence,  
- sporazumevanje v tujem jeziku,  
- samoiniciativnost in podjetnost,  
- kulturno zavest, 
- digitalno pismenost,  
- učenje učenja.  
 
 

 
 

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

 

1. dan 

23. maj: Odhod avtobusa s postajališča pri TUŠU ob 6.30. 
Vožnja proti mestu Bad Radkersburg do gimnazije BORG v 
Bad Radkersburgu. Tam nas bo sprejel ravnatelj gimnazije, 
dr. Eduard Fasching, nam predstavil delovanje šole ter tudi 
razkazal šolske prostore.  
Sledilo bo spoznavanje mesta. Pri odkrivanju mestnih 
znamenitosti se bo udeležencem delavnice pridružilo tudi 10 
do 15 dijakov omenjene gimnazije. Dijaki bodo reševali 
delovne liste in na ta način poglabljali svoje znanje o mestu 
ter šolskem sistemu na avstrijskem Štajerskem. Po ogledu 
mesta bo sledilo kosilo v internatu gimnazije BORG (po 
dogovoru).  
Ob približno 14.30 bo sledila vožnja z avtobusom v cca. 40 
km oddaljeni kraj, kjer se nahaja daleč naokoli znana 

Izvajalci: Nataša Sekula Zupančič 
in Eva Starič 
Prostor: Bad Radkersburg  

Pripomočki: fotoaparat 
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čokoladnica Zotter.  Tam si bomo najprej ogledali film o 
pridelavi kakava in izdelavi čokolade, sledila pa bo pokušina 
različnih čokoladnih dobrot. Če nam bo čas dopuščal, je 
možna še kratka vožnja do srednjeveškega gradu 
Riegersburg, od koder je krasen razgled po ravnini avstrijske  
Štajerske.  
Sledi vožnja na slovensko stran, in sicer do dijaškega doma 
oziroma mladinskega hotela Radenci, kjer bo tudi večerja.   

2. dan 

24. maj: Po zajtrku si bomo ogledali Radence, potem pa se z 
avtobusom odpeljali proti Gornji Radgoni. Ogledali si bomo 
alejo znamenitih Prlekov, nato nam bodo v Radgonski kleti 
predstavili pridelavo radgonske penine. Povratek v Novo 
mesto bo v poznih popoldanskih urah.   

Izvajalci: Nataša Sekula Zupančič 
in Eva Starič 
Prostor: Radenci, Gornja 
Radgona  
Pripomočki: fotoaparat 

3. dan 

25. maj: V šoli bomo strnili vtise prvih dveh dni, izvedli 
evalvacijo izvedenega programa in pripravili predstavitev 
delavnice.  

Izvajalci: Nataša Sekula Zupančič 
in Eva Starič 
Prostor: učilnica  
Pripomočki: šeleshamerji, pisala, 
računalnik, fotoaparat.  

4. dan 
26. maj: Prva dva dneva delavnice bo program izvajan 
celodnevno, zato bo petek prost.  / 

Zadolžitve dijakov:  
Zadolžitve dijakov bodo dogovorjene na predsestanku.  
(priprava kratkih prispevkov, izpolnjevanje delovnih listov, fotografiranje, priprava predstavitve).  
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ZLATI REZ 

Tematsko področje: Matematika 
 

Nosilci:  Lojzka Hržica, Kristina Zakrajšek 
 

 Število dijakov:  20 
 

Izvajalci:  Lojzka Hržica, Kristina Zakrajšek 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi  

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški:  0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
 
   
CILJI: 
- Dijaki spoznajo zlati rez in Fibonaccijeva števila, 
- opazujejo njegovo prisotnost v naravi, 
matematiki, umetnosti in arhitekturi., 
- konstruirajo pravilni petkotnik. 

 KOMPETENCE:  
-  prepoznajo Fibonaccijevo zaporedje, 
-  znajo konstruirati pravilni petkotnik, 
-  uvidijo povezanost matematike z naravo in 
umetnostjo. 

 
 

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

 

1. dan Definicija in lastnosti zlatega reza. 

Izvajalci: Lojzka Hržica, 
Kristina Zakrajšek 
Prostor: učilnica  209 
Pripomočki:  računalnik,  
geometrijsko orodje, pisala, 
šiviljski meter 

2. dan 
Uporaba in konstrukcije. 
Priprava plakatov in predstavitve. 

Izvajalci: Lojzka Hržica, 
Kristina Zakrajšek 
Prostor: učilnica 209 
Pripomočki:  računalnik, 
risalni listi, barvni šeleshamer,  
geometrijsko orodje, pisala, 
flomastri, barvice, škarje 

Zadolžitve dijakov:   
Aktivno sodelovaje v delavnici, priprava plakatov za matematične učilnice, priprava predstavitve. 
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LEGO ROBOTIKA 

Tematsko področje: robotika 
 

Nosilci: Barbara Strnad 
 

 Število dijakov: 12 
 

Izvajalci: Barbara Strnad 
 

 Termin izvedbe: / 

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: / 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Obisk vrtca, šole, doma starejših občanov. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Medkulturno, medgeneracijsko učenje. Izobraževanje za trajnostni razvoj. 
   
CILJI: 
- Seznaniti se z osnovami programiranja, 

popularizacija programiranja. 
- Sestavljanje lego robotov, opremljenih s servo-

motorji in senzorji za ultrazvok, svetlobo, 
dotik in nagib. 

- Upravljanje robota in sestavljanje programov s 
pomočjo ikon. 

- Reševanje misij na različnih FLL-poligonih. 
- Medgeneracijsko sodelovanje, podajanje 

znanja in veščin. 

 KOMPETENCE:  
- Reševanje problemov. 
- Uporaba računalnika. 
- Komuniciranje. 
- Kritično in analitično mišljenje. 
- Motivacija. 
- Timsko delo. 
- Vseživljenjsko učenje. 
 
 
 

 
 

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

 

1. in 2. 
dan 

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

- Udeleženci se poskusijo v programiranju in vodenju 
robota. 

- Priprava predstavitve lego robotov za zainteresirane 
zavode. 

Izvajalci: Barbara Strnad 
Prostor: učilnica 003 

Pripomočki: Lego Mindstorms in 
WeDo 2.0 roboti ter računalniki z 
ustrezno programsko opremo 

3.  dan 
- Obisk izbranih šol, vrtcev ali domov za starejše občane. 
- Evalvacija obiska. 

Izvajalci: Barbara Strnad 
Prostor: zainteresirani zavodi 
Pripomočki: Lego Mindstorms in 
WeDo 2.0 roboti 

4.  dan - Razgradnja modelov, inventura kock, sortiranje po 
škatlah. 

- Izdelava predstavitve, ki bo v Tušu, pisanje poročila in 
ureditev fotodokumentacije. 

Izvajalci: Barbara Strnad 
Prostor: učilnica 003 
Pripomočki: Lego Mindstorms in 
WeDo 2.0 roboti ter računalniki z 
ustrezno programsko opremo 

Zadolžitve dijakov: 
- dopolnitev ali nadgraditev programa delavnice s predlogi in željami, 
- aktivno delo v delavnici, priprava predstavitve.  
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ŽIVALSKO KRALJESTVO 

Tematsko področje: biologija, veterina, etika 
 

Nosilci: Suzana Krvavica, Saša Lavrič 
 

 Število dijakov: do 25 v vsaki skupini 
 

Izvajalci: Suzana Krvavica, Saša Lavrič s sodelavci 
(veterinarji, policisti, vodniki, skrbniki živali) 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: do 15 evrov na dijaka 
(vstopnina v ZOO in avtobusni prevoz) 

Izvedbene posebnosti delavnice:  
drugi dan delavnica poteka popoldne (za obe skupini), odhod ob 14.00, prihod v Novo mesto ob 19.30 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: nenasilje, strpnost in sodelovanje, skrb za planet, 
poglobljena skrb za osebnostni razvoj 
   
CILJI: 
- spoznati pravice živali, zakone, ki jih ščitijo, in 

inštitucije, ki se ukvarjajo  z njimi, 
- 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 veterinarjev, 
- spoznati delo zavetišč za živali. 
  

 KOMPETENCE:  
- znati ukrepati, če najdemo zapuščeno ali 

izgubljeno žival in če opazimo trpinčenje 
živali, 

- ozaveščati dijake za pomoč bolnim, 
trpinčenim in zapuščenim živalim , 

- spodbujanje timskega dela, 
- avtentično učenje. 
 
 
 
 

 
 

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), spoznavanje 
terapevtskih psov, izdelava različnega  gradiva za ozaveščanje 
 

Izvajalci: Društvo za zaščito 
živali Novo mesto, Suzana 
Krvavica, Saša Lavrič, vodniki 
psov 
Prostor: učilnica, zavetišče za 
živali na Zajčjem Vrhu 
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. 

 

Izvajalci: Gmajnice in/ali ZOO 
Ljubljana Policijska postaja 
vodnikov službenih psov 
Prostor: učilnica  
Zavetišče Gmajnice in/ali ZOO 
Ljubljana in Policijska postaja 
vodnikov službenih psov 
Ljubljana 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov: Fotografiranje, pisanje poročil, referati (po dogovoru)¸ priprave na predstavitev dela 
v delavnici. 
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MACHOVA DEDIŠČINA V SLATENSKI DOLINI 
Tematsko področje: zgodovina, ohranitev kulturne in naravne dediščine 

 
Nosilci: Natalija Petakovič  
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalci: Natalija Petakovič, član društva MDG 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 4 €/dijaka za lokalni 
prevoz do Malega Slatnika 

Izvedbene posebnosti delavnice: / 
Če bi bilo za delavnico prijavljenih več kot 15 dijakov, potrebujem še enega spremljevalca iz šole za pohod. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
ohranitev naravne in kulturne dediščine. 
   
CILJI: 
- spoznati življenje Johanna Macha in njegov 
pomen za področje Velikega Slatnika in Novega 
mesta, 
- navezati stike z društvom Machova dediščina 
pod Gorjanci in prehoditi Machovo učno pot,  
- povezati resnična dejstva o Machovi družini z 
literaturo, 
- proučiti možnosti za gojenje svile v 19. stol. in 
danes pod Gorjanci.  

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v maternem jeziku, 
- medosebne, medkulturne in družbene 
kompetence, 
- spoznavanje naravne in kulturne dediščine v 
lokalne okolju, sodelovalno učenje,  skrb za 
naravo, zdrav način življenja … 
 

 
 

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

 

1. dan 
Raziskovanje, iskanje podatkov po knjigah, internetu 
Izdelava plakatov. 

Izvajalci: Natalija Petakovič 
Prostor: učilnica  
Pripomočki: knjige, internet 

2. dan Pohod po Machovi učni poti.  

Izvajalci: Natalija Petakovič, 
član društva MDG 
Prostor: teren – učna pot  
Pripomočki: športna oprema 
za pohod po položni gozdni 
poti 

Zadolžitve dijakov:  
Fotografiranje, priprava predstavitve dela v delavnici. 
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MEMO FACA V MEMO ŠOLI 

Tematsko področje: Učenje učenja 
 

Nosilci: Branka Klemenčič 
 

 Število dijakov: 20  
 

Izvajalci: Branka Klemenčič, Blaž Zabret 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice: / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
Ena izmed vrednot UNESCA je tudi poglobljena skrb za osebnostni razvoj. V sklopu aktivnosti v delavnici 
bomo spodbujali miselne aktivnosti in krepili zavedanje pomembnosti »treniranja« možganov. V šolskem 
letu 2016/2017 se je Gimnazija Novo mesto pridružila mreži MemoŠOL®, ki širi energijo znanja po celem 
svetu in spodbuja ljudi v miselne treninge ter jim omogoča izboljšati sposobnost pomnjenja ter hitrega 
branja z razumevanjem.  
   
CILJI: 
- Osvojiti tehnike za urjenje spomina, s katerimi 
razvijamo boljši spomin in učenje.  
- Spoznati tehnike pomnjenja, ki jih uporabljajo 
svetovni veleumi, da so si sposobni v 5 minutah 
zapomniti 501 številko, 132 naključnih datumov, 
94 imen in priimkov ter v manj kot pol minute 
zaporedje 52 naključno zmešanih kart. 

 KOMPETENCE:  
- Uporaba različnih metod in mnemotehnik pri 
učinkovitem pomnjenju naključnih informacij 
(PDR, povezovanje, asociacije, metoda poti, 
sistem TELO, Romani soba, LOCI sistem, sistem 
Major …).  

 
 

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

 

1. dan 

Teoretično ozadje: 
- Uvod v spomin - zakaj se naši možgani tako težko zapomnijo 

informacije. 
- Ključni faktorji pomnjenja - ustvarjanje živahno/čustvene 

slike za zamenjavo težko zapomnljivih predmetov. 
- Vaje pozornosti - kako opaziti, kar si želimo zapomniti. 
 
Spoznavanje tehnik in orodij za učinkovito in hitro pomnjenje. 
 
Vaje pomnjenja: 
- imen in obrazov – (30 imen in obrazov), 
- naključnih števil – (50-mestno število), 
- naključnih besed – (20 naključnih besed), 
- binarnih števil – (30-mestno binarno število), 
- abstraktnih slik – (zaporedje 20 slik), 
- datumov zgodovine – (20 naključnih datumov). 

Izvajalci: Branka Klemenčič, 
Blaž Zabret 
Prostor: učilnica 215 

Pripomočki: gradivo 

2. dan 

Uporaba tehnik in orodij za hitro in učinkovito pomnjenje 
naključno zmešanih 52 igralnih kart v pravilnem zaporedju. 
Tekmovanje v pomnjenju. 
 

Izvajalci: Branka Klemenčič, 
Blaž Zabret 
Prostor: učilnica 215 
Pripomočki: igralne karte 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki poskrbijo za pripomočke (igralne karte, pisalo, zvezek) in pripravijo predstavitev delavnice. 
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MEDICINA 

Tematsko področje: znanost in praksa 
 

Nosilka: Tatjana Durmič 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalci: Tatjana Durmič, osebje Splošne 
bolnišnice Novo mesto ter osebje oddelka za 
prvo pomoč ZD Novo mesto 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Obiski oddelkov v SB Novo mesto in praktično delo v učilnici. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
 - učiti se, da bi vedeli, 
 - učiti se, da bi znali delati, 
 - povezovati se z lokalno skupnostjo. 
   
CILJI: 
Dijaki:  
- spoznajo nekaj  pomembnih, a manj znanih vej 
medicine, 
- se naučijo samostojno secirati nekaj živalskih 
organov, 
- s pomočjo sekcije živalskih organov ponovijo 
teoretične osnove človeške anatomije, 
- se seznanijo z delom nekaterih oddelkov v 
Splošni bolnišnici Novo mesto (dializa, 
transfuzija, patologija, pediatrija, kirurgija…), 
- Skupno pripravijo poročilo o delu in 
predstavitev svoje delavnice. 

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

 
 

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

 

1. dan 

Seznanitev s cilji delavnice. 
Obisk oddelkov v Splošni bolnišnici Novo mesto. 
Razgovor  in predstavitev posameznih oddelkov. 
Priprava materiala za predstavitev. 

Izvajalci: Tatjana Durmič in 
osebje bolnišnice 
Prostor: učilnica 211    
Pripomočki: mikroskopi 

2. dan 

Sekcija srca svinje, 
sekcija ledvice svinje, 
sekcija pljuč svinje, 
mikroskopiranje tkivnih preparatov (kri, ledvica, žile,  
pljuča …). 
Določanje krvnih skupin. 
Priprava materiala za predstavitev. 

Izvajalci: Tatjana Durmič 
Prostor: učilnica 211 

Pripomočki: secirni material, 
mikroskopi in trajni preparati. 

Zadolžitve dijakov:  
Fotografiranje in priprava predstavitev za ostale dijake 3. letnika. 
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DAVNEGA, DAVNEGA LETA … 

Tematsko področje: tuji jeziki, vzpostavitev dialoga, govorni nastop. 
 

Nosilci: Elsa Louis 
 

 Število dijakov: 10 
 

Izvajalci: Elsa Louis, Marko Kastelic 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: ? €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delavnica bo en dan izvajana v snemalnem studiu, en da v Splošni bolnišnici Novo mesto. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Delavnica spodbuja vse štiri stebre učenja, poudarja predvsem tretji steber – učiti se živeti z drugimi. 
Delavnica gradi na dobrodelnosti in skrbi za lokalno skupnost. 
   
CILJI: 
- izdelati zgoščenko, namenjeno otrokom, ki jo je 
mogoče podariti pediatričnemu oddelku 
novomeške bolnišnice. 

 KOMPETENCE:  
- urjenje jezikovne kompetence, 
- večjezičnost,  
- prevajanje in retorika, 
- igranje / sinhronizacija. 

 
 

Program delavnice (vsebine in dejavnosti): 
Z namenom obdarovanja otrok na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice bomo prevedli pravljico. 
Ob koncu prevoda nas bo obiskala študentka igre, ki nas bo učila igranja. Vadili bomo predvsem svoj glas, 

saj bomo v delavnici pravljico zvočno in glasovno oživeli, kar bo posneto v glasbenem studiu. Ob koncu 
delavnice bomo posnete CD-je odnesli otrokom na pediatrični oddelek novomeške bolnišnice in jim z 

branjem pravljice popestrili dan.  
 

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

1. dan Prevajanje pravljice in razdelava karakterjev. 
Izvajalci: Louis 
Prostor: učilnica  
Pripomočki: / 

2. dan 

Priprava na snemanje pravljice. Učili se bomo izgovorjave oz. 
sinhronizacije besedila, kar zajema igranje karakterjev, 
ustvarjanje atmosfere dogajanja z glasom, posebnimi zvočnimi 
efekti in glasbenim ozadjem. 

Izvajalci: Louis 

3. dan Dijaki v studiju posnamejo pravljico, izdelajo podobo zgoščenke. 
Izvajalci: Louis, Kastelic 
Prostor: snemalni studio 
Pripomočki: / 

4. dan 
Pravljico dijaki podarijo pediatričnemu oddelku novomeške 
bolnišnice. 

Izvajalci: Louis, Kastelic 
Prostor: Splošna bolnišnica 
Novo mesto 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Obvezna udeležba na predsestanku. Delo po navodilih izvajalcev. Priprava predstavitve v Tušu. 
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BRAZILIJA 

Tematsko področje: geografija 
 

Nosilci: Polonca Centa 
 

 Število dijakov: 20   
 

Izvajalci: Polonca Centa   Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški:  30 € /dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:   
Obisk Veleposlaništva Brazilije in brazilske restavracije v Ljubljani. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  medkulturno učenje, mednarodno leto turizma 
   
CILJI: 
- spoznati značilnosti Brazilije, 
- spoznati značilnosti brazilske kulture, 
- Brazilija kot turistična dežela. 

 KOMPETENCE:  
- medkulturno sodelovanje, 
- jezikovne kompetence, 
- govorni nastop (predstavitev). 

 
 

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

 

1. dan 

1. osebna izkaznica Brazilije, 
2. časovni trak brazilske zgodovine, 
3. medkulturno povezovanje iz prve roke: 
Brazilec v Sloveniji / Slovenka v Braziliji 

Izvajalci: Polonca Centa  
Prostor: učilnica 108 
Pripomočki: tablični 
računalniki, šeleshamer, 
flomastri 

2. dan 
1. obisk veleposlaništva Brazilije v Ljubljani 
2. obisk brazilske restavracije Rodizio do Brasil v Ljubljani 

Izvajalci: Polonca Centa 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
- dijaki pred delavnico poiščejo aktualne informacije o Braziliji, 
- izvedba intervjuja z gostoma,  
- zapis predstavitve na Brazilskem veleposlaništvu, 
- priprava zaključnega poročila in predstavitve delavnice v Tušu. 
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ČRPAMO IZ PRETEKLOSTI ZA ŽIVLJENJE - TUKAJ ZDAJ 

Tematsko področje: zgodovina in življenje z naravo, psihologija – spoznavanje sebe in svojih odzivov 
 

Nosilci: Janja Pust in Katarina Sluga 
 

 Število dijakov: 18 
 

Izvajalci: obe nosilki skupaj z zunanjimi izvajalci 
vodenih aktivnosti in delavnic 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 20 - 25 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  / 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, skrb za osebnostni razvoj, medsebojna pomoč, razumevanje in 
sodelovanje. 
   
CILJI: 
- spoznavanje življenja trapistov, 
- spoznavanje preprostosti življenja s praktičnimi 
delavnicami, 
- spodbujanje razmišljanja o sebi in svojem 
doživljanju sveta, 
- krepitev medsebojnega razumevanja in empatije, 
- spoznavanje stresnih situacij in odzivi nanje, 
- učenje različnih načinov sproščanja, 
- izražanje čustev v težkih situacijah, soočanje z 
izgubami, 
- razvijanje timskega dela in sodelovanja v skupini. 

 KOMPETENCE:  
- razumevanje različnosti sobivanja, 
- samozavedanje in osebni razvoj pri 
razumevanju in sprejemanju drugačnosti, 
- sposobnost izražanja čustev in reševanja 
problemov. 
 
 

 
 

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

 

1. dan 

- Obisk gradu Rajhenburg, ogled gradu in spoznavanje življenja 
in dediščine trapistov, ki so si vse za življenje ustvarili sami. 
- Ogled zeliščnega vrta in delavnica peke zeliščnih kruhkov. 
- Delavnica izdelave čokoladnih lizik, kot so jih izdelovali 
trapisti. 

Izvajalci: zaposleni na Gradu 
Rajhenburg 
Prostor: Grad Rajhenburg  

Pripomočki: / 

2. dan 

- Spoznavanje sebe skozi meditativne tehnike. 
- Pogovor o koristih meditacije in vplivih na sposobnost 
razmišljanja. 
- Krepitev medsebojnega razumevanja in emptije – praktična 
vaja izražanja čustev. 
- Stres in tehnike sproščanja s praktičnimi dihalnimi tehnikami. 
- Soočanje z negativnimi čustvi in izgubami ter učenje 
sprejemanja življenja. 

Izvajalci: Manja Balek 
Jurjavčič iz kluba Tukaj zdaj, 
prostovoljka društva Hospic, 
obe vodji delavnice 
Prostor: učilnica 

Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Sodelovanje v praktičnih delavnicah na Gradu Rajhenburg.  
Aktivno sodelovanje v delavnicah, pri praktičnih vajah in debatah na šoli.  
Priprava predstavitve delavnice. 
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SPOZNAVANJE POKLICEV 

Tematsko področje: karierna orientacija 
 

Nosilki: Petra Škof, Anica Kastelec 
 

 Število dijakov: 16 
 

Izvajalci: nosilci dejavnosti v podjetjih 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

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

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

 
 

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

 

1. dan 

Obisk delovne organizacije, podjetja, zavoda, društva … po 
navodilih koordinatorja v obiskani organizaciji. 
Zunanja podjetja, organizacije, zavodi, društva, ki jih bodo 
dijaki obiskali: 
- Okrožno sodišče Novo mesto 
- Radio Krka  in Dolenjski list 
- Arhabitat,  projektiranje in inženiring 
- Spina d.o.o. 
- Infotehna 
- Vrtec Ciciban in Pedenjped – romski oddelek 
- OŠ Dragotin Kette 
- Razvojna ambulanta, Zdravstveni dom Novo mesto 
- Stomatološke ambulante, Zdravstveni dom Novo mesto 
- JANG, Veterinarska klinika 
- Center za socialno delo Novo mesto 
- OŠ Drska 
- Kirurški in interni oddelek, Splošna bolnica novo mesto. 
- Dolenjski muzej 
- CUDV Draga, Center za usposabljanje, delo in varstvo Novo mesto 

Izvajalci: zunanji izvajalci v 
podjetjih 

Prostor: delovne organizacije, 
podjetja, zavodi, društva. 

Pripomočki: / 

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

Izvajalci: zunanji izvajalci v 
podjetjih 

Prostor: delovne organizacije, 
podjetja, zavodi, društva. 

Pripomočki: / 
Zadolžitve dijakov: Dela in naloge po navodilih predstavnikov v podjetjih.Priprava predstavitve 
delavnice.  
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BELA KRAJINA 

Tematsko področje: zgodovina 
 

Nosilci:  Suzana Malnar, Nevenka Malnarič Brulc 
 

 Število dijakov: 18 
 

Izvajalci: Suzana Malnar, Nevenka Malnarič Brulc 
in lokalne organizacije 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: približno 20 €/dijaka                      
(prevoz in vstopnine) 

Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delavnica je celodnevna – od 8.00 do 17.00.  
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
-  spoznavanje kulturne dediščine, 
-  razvijanje strpnosti, 
-  sodelovanje z lokalnim okoljem. 
   
CILJI: 
- dijaki spoznajo različno kulturno dediščino Bele 
krajine (Kočevarji, Uskoki, grško-katoliška cerkev, 
belokranjska pogača, domače obrti,…) 

 KOMPETENCE:  
- razvijanje socialne kompetence, 
- razvijanje digitalne kompetence, 
 -razvijanje ročnih spretnosti. 

 
 

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

 

1. dan 

Strokovna ekskurzija v Belo krajino: 
Odhod iz Novega mesta ob 8.00 
1. Kočevarji  
- predstavitev kočevarske kulture in njihove zgodovine, 
pogostitev s kočevarsko potico in ogled kočevarske hiše v 
Občicah. 
2. Domača obrt v Adlešičih 
- predstavitev predelave lanu in delavnica izdelave pisanic. 
3. Belokranjska pogača pri Mojci 
- delavnica peke belokranjske pogače in kosilo. 
4. Turki in Uskoki 
- predavanje o turških vpadih v Belo krajino in o Uskokih v  
Belokranjskem muzeju v Metliki. 
5. Ogled grško-katoliške cerkve in ikon v Metliki 
Prihod v Novo mesto ob 17.00. 

Izvajalci:  
Suzana Malnar,  
Nevenka Malnarič Brulc 
Darja Pečavar, Občice 
Nada Cvitkovič, Adlešiči 
Mojca Kramarič, Metlika 
Alenka Misja, Metlika, 
Mihajlo Hardi, Metlika 
Prostor: Bela krajina 

Pripomočki:  
Fotoaparat, pisala 

2. dan Priprava predstavitve delavnice. 

Izvajalci:  
Suzana Malnar,  
Nevenka Malnarič Brulc 
Prostor: učilnica 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Reševanje delovnega zvezka v muzeju. 
Aktivno sodelovanje na delavnicah. Priprava predstavitve v Tušu. 
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                                                          (R)EVOLUCIJA 

Tematsko področje: ZGODOVINA, BIOLOGIJA 
 

Nosilci: Matjaž Štih 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: Matjaž Štih, Barbara Bajc Šerovič 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški : 9 € in stroški prevoza 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Celodnevna izvedba na terenu, zato je potrebna primerna obutev. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
- ohranitev naravne in kulturne dediščine, 
- razvijanje duha kulture in nenasilja, strpnosti in sodelovanja. 
   
CILJI: dijaki : 
- spoznajo življenje v paleolitiku (neandertalec ) in 
najdišče najstarejše piščali, 
- seznanijo se z evolucijo človeka, 
- spoznajo pomen NOB in delovanje ilegalne 
bolnišnice v času okupacije. 

 KOMPETENCE:  

- socialne in državljanske kompetence 
- avtentično učenje, 
- krepitev narodne zavesti, 
- razvijanje humanizma. 
 

 
 

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

 

1. dan 
Odhod ob 8.00,  strokovno voden ogled partizanske bolnice 
Franja,  obisk arheološkega najdišča Divje Babe. 
Povratek v Novo mesto  med 19. in 20. uro 

Izvajalci: Matjaž Štih, Barbara 
Bajc Š. 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

2. dan Priprava poročila. 

Izvajalci: Matjaž Štih, Barbara 
Bajc Š. 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Izpolnjevanje delovnega lista. Priprava predstavitve delavnice v Tušu.  
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GORSKA KOLOTURNICA 

Gorska turno kolesarska delavnica 
 

Nosilci: Marko Arnuš 
 

 Število dijakov: 8 
 

Izvajalci: Jernej Cimperman, Marko Arnuš, 
Dolenjski muzej, Zavod RS za varstvo narave 
 

 Termin izvedbe: prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 25 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Dvodnevna kolesarska tura z nočitvijo. 
Pogoj udeležbe: 

- primerna telesna pripravljenost, 

- gorsko kolo, čelada, ostala športna oprema, 

- udeležba na dveh kolesarskih izletih v okviru OIV Turno kolesarjenje spomladi (kot priprava na 
delavnico). 

Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: ohranjanje naravne in kulturne dediščine, mednarodno 
leto turizma, inovativni učni pristopi. 
   
CILJI: 
- odkriti znane in nepoznane skrivnosti narave in  
zgodovine Kočevskega Roga in Gorjancev, 
-  osvojiti tri dolenjske tisočake. 

 KOMPETENCE:  
- načrtovanje in vodenje, 
- prilagajanje skupini, 
- vztrajnost, 
- »Vse je v glavi«. 

 
 

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

 

1. dan Novo mesto – Kočevski Rog – Mirna gora (nočitev) 

Izvajalci: Marko Arnuš 
Jernej Cimperman 
Prostor: teren 
Pripomočki:  / 

2. dan Mirna gora – Smuk – Vahta – Trdinov vrh – Novo mesto 

Izvajalci: Marko Arnuš 
Jernej Cimperman 
Prostor: teren 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
Priprava trase poti, navigacija na turi, vsebinski prispevki, A/V dokumentiranje. Priprava prestavitve 
delavnice v Tušu.  

 

  



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

 

 
34 

 

LIPICANCI IN ŠPORTNO JAHANJE 

Tematsko področje: kulturna dediščina, narava, šport  
 

Nosilci: Jana Hosta 
 

 Število dijakov: 6 
 

Izvajalci: Andrej Hosta, Tomaž Hosta 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 40 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Dijaki potrebujejo zaščitno čelado (lahko je kolesarska).  
Delavnica bo potekala na kmetiji Hosta, Sela 6 pri Šentjerneju. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
spoznavanje kulturne dediščine, veščine stika s konji – razvoj sposobnosti za ravnanje v praktičnih 
razmerah, stik in varovanje narave, turizem. 
   
CILJI: 
-  Spoznavanje lipicancev. 
-  Sodelovalno učenje pri delu s konjem. 
-  Osnovne veščine jahanja. 

 KOMPETENCE:  
- socialne veščine  
- varovanje kulturne dediščine 
- samoiniciativnost, turizem 

 
 

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

 

1. dan 
Seznanitev z rejo in oskrbo lipicanca, oprema, priprava in 
pravila jahanja. Jahanje v jahalnici. 

Izvajalci: Tomaž Hosta 
Prostor: jahalnica na kmetiji 
Pripomočki: zaščitna čelada 

2. dan 
Različni hodi: korak, kas in galop. Delo na lonži. Osnosvne drže 
v sedlu. Jahanje. 

Izvajalci: Tomaž Hosta 
Prostor: jahalnica na kmetiji 
Pripomočki: zaščitna čelada 

Zadolžitve dijakov: Zaradi varnosti poteka dejavnosti: dosledno upoštevanje navodil in dodatna oprema 
– zaščitna čelada. Vsak dijak pripravi en tematski sklop, ki se vsebinsko veže na naslov: Lipicanec – 
slovenska avtohtona pasma. Priprava predstavitve delavnice v Tušu.  
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VAMPIR Z GORJANCEV 

Tematsko področje: Film, literatura, fantazija  
 

Nosilci: Tea Ribič, Tina Furlan-Turk  Število dijakov: 25  
 

Izvajalci: Tea Ribič, Tina Furlan-Turk  Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški:  avtobus  
Izvedbene posebnosti delavnice:   
Prvi dan v učilnici, drugi dan na terenu (izlet). 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:   
Spoznavanje domačega kraja (naravne in kulturne dediščine). 
   
CILJI: 
- spoznavanje domačega kraja (naravne in 
kulturne dediščine), 
- utrjevanje kulturne identitete, 
- spoznavanje sodobne slovenske književnosti, 
- spodbujanje razmišljanja in likovne 
ustvarjalnosti. 

 KOMPETENCE:  
- delo v skupini, 
- načrtovanje, 
- vrednotenje umetniškega dela. 
 

 
 

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

 

1. dan 

- Predstavitev življenjepisa pisatelja Mateja Dolenca, 
predstavitev knjige Vampir z Gorjancev v obliki dijaških 
referatov, 

- ogled filma Vampir z Gorjancev, 
- debata o razlikah med filmom in knjigo, 
- simbolika lika vampirja, vampir v psihologiji, 
- evolucija vampirja, vampir v knjigah in stripih, vampir v 

glasbi in filmih; v obliki dijaških referatov. 
- vampir in jaz; refleksija, debata in ilustracija (delo v manjših 

skupinah), 
- načrtovanje Romanove poti (izleta). 

Izvajalci:  Tea Ribič, Tina 
Furlan-Turk 
Prostor: učilnica  
Pripomočki:  
Delujoč računalnik, dvd-
predvajalnik in projektor 
(mora biti dobra vidljivost za 
ogled filma), 
svinčene barvice, tempera 
barvice, voščenke, risalni listi 
A3. 

2. dan 

Ekskurzija »Po Romanovi poti«: 
Peljali se bomo proti Gorjancem in se ustavljali na točkah, kjer 
so se zgodili pomembnejši dogodki v zgodbi: Gradišče, 
Šentjernej, Pleterska kartuzija, Vratno itd. Na teh točkah bomo 
obnovili dogajanje z branjem odlomkov iz knjige. Pot bomo 
nadaljevali peš proti fiktivni vasi Zavratno in naredili prijetno 
krožno pot po naravi do doline Kobile.  

Izvajalci: Tea Ribič, Tina 
Furlan-Turk 
Prostor: izlet  

Pripomočki: avtobus, knjiga  

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki na predsestanku  dobijo zadolžitve priprave referatov na dane teme, ki jih na delavnicah 
predstavijo: Življenjepis Mateja Dolenca, knjiga Vampir z Gorjancev, Vampir v knjigah in stripih, Vampir v 
glasbi in filmih, Evolucija vampirja. Priprava predstavitve delavnice v Tušu 
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KAKO S POMOČJO INTERNETA SOSEDU UGASNEMO LUČ? 

Tematsko področje: informatika 
 

Nosilci: Vanja Popov 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalci:  Saša Saftić 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Vsak dijak mora imeti svoj laptop. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Drugi Delorsov steber: Učiti se, da bi znali delati.  
- Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah, 
- navajamo na skupinsko delo, 
- poudarjamo osebno predanost delu. 
   
CILJI: 
- Dijak spozna mikroprocesor in programski jezik. 
- Dijak spozna pasti spletnih aplikacij in kako se 
pred njimi zavaruje. 
- Sodelovanje pri izdelavi in testiranju spletne 
aplikacije. 
- Načrtovanje in izdelava prototipa za prižiganje 
luči. 

 KOMPETENCE:  
- Delo z IKT. 
- Delo v skupini. 
- Logično presojanje vzročno-posledičnih 
zakonitosti. 
- Samostojno odločanje in samostojno 
načrtovanje dela. 
 

 
 

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

 

1. dan 
- uvod v programiranje mikroprocesorja, 
- spoznavanje senzorjev in električnih komponent, 
- uvod v osnove spletnih aplikacij 

Izvajalci:  
Prostor: učilnica  
Pripomočki: laptop in 
mikroprocesor 

2. dan 

- prižiganje luči z mikroprocesorjem, 
- prižiganje luči s pomočjo interneta, 
- prižiganje sosedove luči, 
- zavarovanje naše luči pred sosedi, 

Izvajalci: 
Prostor: učilnica 

Pripomočki: laptop in 
mikroprocesor 

Zadolžitve dijakov:  
Sodelovanje pri izdelavi in testiranju spletne aplikacije. Načrtovanje in izdelava prototipa za prižiganje 
luči. Priprava predstavitve delavnice v Tušu 
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HOKEJ NA ROLERJIH 

Tematsko področje: šport 
 

Nosilci: Ivan Maričič  Število dijakov: 16 
 

Izvajalci: Nejc Maričič, študent hokejist  Termin izvedbe: 23. 5. – 26. 5. 2017 

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: 20 EUR/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Izvaja  s v ŠC KOŠENICE, pričakuje se osnovno znanje rolanja, obvezna oprema: rolerji in zaščitna oprema 
za rolerje, «prava« hokejska palica/lesena  (nekaj jih je na šoli). 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
Povezovanje z lokalnim okoljem. 
   
CILJI: 
- naučiti osnove hokejskega rolanja, 
- naučiti osnove tehnike in igre hokeja na rolerjih, 
- varno igrati hokej na rolerjih po pravilih te igre in v    
   duhu »fair playa«, 
-navdušiti dijake  za igranje hokeja v lokakalnih      
  hokejskih klubih in skupinah. 

 KOMPETENCE:  
- varno rolanje in igranje hokeja na rolerjih, 
- poznavanje pravil hokeja in igranje tekem  
  v športnem duhu. 
 
 
 

 
 

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

 

1. dan 
2. dan 

- osnove rolanja brez in s palico 
- vodenje paka s palico/vaje 
- igra 

Izvajalci: Ivan in Nejc Maričič 
Prostor:  ŠC Košenice 
Pripomočki: hokejska oprema, 
stožci, paki 

3. dan 
4. dan 

- rolanje /vaje, štafeta, nogomet z rolerji 
- podaja, strel na gol/vaje 
- igra 

Izvajalci:Ivan in Nejc Maričič 
Prostor:  ŠC Košenice 
Pripomočki: hokejska oprema, 
stožci paki 

Zadolžitve dijakov:   
Priprava osebne opreme (rolerji, zaščitna oprema za rolanje, hokejska palica), priprava predstavitve 
delavnice. 
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MALA ŠOLA JAVNEGA NASTOPANJA 

Tematsko področje: retorika, javno nastopanje, debata 
 

Nosilci: Vasja Jakše 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalci: Vasja Jakše 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delavnica je namenjena dijakom 1. – 3. letnika, ki bi radi postali bolj suvereni pri nastopanju ter odpravili 
tremo in strah pred nastopanjem v javnosti.  
Prav tako je namenjena dijakom, ki jih zanimajo aktualne teme, debata ter argumentirano zagovarjanje 
različnih stališč.  
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
učenje učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi, spoštovanja do sebe in drugih, poslušanja 
in odzivanja na izjave drugih, strpnost, sprejemanje drugačnega mišljenja 
   
CILJI: 
Dijaki  
- spoznajo elemente javnega nastopanja,  
- nastopajo v razredu, 
- podajajo povratno informacijo o nastopu, 
- se naučijo osnov debate, 
- vadijo sestavljanje argumentov in negacijo, 
- se soočajo z družbeno aktualnimi temami in o 
njih debatirajo, 
- spoznajo možnosti razvijanja debatnih veščin na 
debatnih turnirjih ali na MUN-konferencah. 

 KOMPETENCE:  
- socialne kompetence, 
- sporazumevalne kompetence, 
- razvijanje kritičnega mišljenja, 
- sposobnost izražanja stališč in argumentiranja,  
- sposobnost empatije,  
- strpnost, spoštovanje do sogovornika, 
- razvijanje sposobnosti poslušanja. 

 
 

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

 

1. dan 

Tema: Javno nastopanje 
Prvi dan bomo s spoznali elemente javnega nastopanja, si 
ogledali posnetke javnih nastopov in jih komentirali. 
Pogovarjali se bomo o tem, kaj naredi dobrega govorca, kaj je 
dober nastop pred javnostjo in kakšne so napake, ki jih delamo. 
Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako izboljšamo svoj nastop 
pred javnostjo.  
Nato bo imel vsak udeleženec delavnice kratek nastop pred 
ostalimi. O vsakem nastopu se bomo pogovorili in poiskali 
nasvet, kaj izboljšati. Pozorni bomo na mašila, stik s poslušalci, 
jasnost izgovorjave in sporočila. Z različnimi vajami bomo 
poskusili izboljšati strukturo besedila ter občutek za čas (Koliko 
besedila pravzaprav potrebujem za nekajminutni nastop?). 

Izvajalci: Vasja Jakše 
 
Prostor: učilnica  
 

Pripomočki: računalnik, 
projektor, papir, pisala 
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2. dan 

Tema: Debata in debatne tehnike 
Pogovarjali se bomo o tem, kaj sploh je debata in kako poteka. 
Naučili se bomo sestavljati argumente in jih negirati. Sestavljali 
bomo uvodni govor. Spoznali bomo različne načine 
argumentacije in napake, ki jih pri tem delamo. Ogledali si bomo 
tudi nekaj odlomkov iz debat. 
Nato se bomo pripravili na debato na izbrano temo, debato 
izvedli ter se o njej pogovorili.  
Sledila bo še kratka predstavitev možnosti, ki vam jih ponuja 
sodelovanje v debatnem klubu (srednješolski debatni turnirji, 
MUN konference) ter evalvacija delavnice. 

Izvajalci: Vasja Jakše 
 
Prostor: učilnica  
 

Pripomočki: računalnik, 
projektor, papir, pisala 

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki morajo biti pripravljeni aktivno sodelovati na delavnici ter se na nastope oz. debato tudi vsebinsko 
pripraviti. 
Na predsestanku bomo določili teme, ki vas zanimajo in o katerih bi radi debatirali. Vaša naloga bo 
zbiranje člankov in ostalega materiala na izbrane teme, kar nam bo olajšalo pripravo na debato. Material 
prinesete na delavnico. Dijaki se pripravijo tudi na krajši nastop za prvi dan delavnice. 
Na predsestanku se bomo dogovorili tudi, kdo bo izdelal predstavitev delavnice. 
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NARAVOSLOVNA FOTOGRAFIJA 

Tematsko področje: Fizika, biologija, fotografija uporaba teleobjektiva in makroskopske tehnike 
 

Nosilci: Miha Hadl 
 

 Število dijakov: največ 12 
 

Izvajalci: Miha Hadl 
 

 Termin izvedbe: prvi  

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Dijaki prinesejo svoje fotoaparate in objektive. (Telefoni s kamero niso primerni za izvedbo programa!) 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Varovanje okolja. 
   
CILJI: 
- Dijaki spoznajo in osvojijo tehnike, pomembne v 
naravoslovni fotografiji in jih znajo uporabiti kot 
pomoč pri dokumentiranju stanja okolja. 
- Dijaki se zavedajo pomena ohranjanja okolja za 
kakovost življenja. 
- Dijaki znajo sošolcem in širši javnosti predstaviti 
lepote in vrednosti naravnega okolja. 
- Dijaki se seznanijo z uporabo teleobjektivov in 
makro objektivov. 

 KOMPETENCE:  
- Delavnica razvija osnovne kompetence na 
področju naravoslovja in tehnologije. 
- Delavnica razvija 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). 
- Delavnica razvija samoiniciativnost in 
podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje 
pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 
odločitev).   

 
 

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

 

1. dan 

Spoznavanje področij, povezanih z naravoslovno fotografijo, 
pregled in spoznavanje opreme, potrebne za naravoslovno 
fotografijo. Prikaz uporabe teleobjektivov in makro-objektivov 
v naravoslovni fotografiji. 
Definiranje ciljev in tem, ki jih bodo dijaki fotografirali. 
Delo na terenu. 
Pregled fotografij, analiza rezultatov, nasveti za nadaljnje delo. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica in naravno 
okolje v bližini šole. 

Pripomočki: Fotoaparat z 
opremo. 

2. dan 

Pregled dela prvega dne. 
Delo na terenu. 
Pregled fotografij, analiza rezultatov, nasveti za nadaljnje delo. 
Priprava poročila. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica in naravno 
okolje v bližini šole. 
Pripomočki: Fotoaparat z 
opremo. 

Zadolžitve dijakov:  
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. Priprava predstavitve 
delavnice v Tušu. 
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KRAJINSKA FOTOGRAFIJA 

Tematsko področje: Fizika, fotografija – uporaba širokega kota in panoramskih tehnik 
 

Nosilci: Miha Hadl 
 

 Število dijakov: največ 12 
 

Izvajalci: Miha Hadl 
 

 Termin izvedbe: drugi  

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Dijaki prinesejo svoje fotoaparate in objektive. (Telefoni s kamero niso primerni za izvedbo programa!) 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Varovanje okolja. 
   
CILJI: 
- Dijaki spoznajo in osvojijo tehnike, pomembne v 
krajinski fotografiji, in jih znajo uporabiti kot 
pomoč pri dokumentiranju stanja okolja. 
- Dijaki se zavedajo pomena ohranjanja okolja za 
kakovost življenja. 
- Dijaki znajo sošolcem in širši javnosti predstaviti 
lepote in vrednosti naravnega okolja. 
- Dijaki se seznanijo z uporabo širokokotne optike 
in tehnik za panoramsko fotografijo. 

 KOMPETENCE:  
- Delavnica razvija osnovne kompetence na 
področju naravoslovja in tehnologije. 
- Delavnica razvija 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). 
- Delavnica razvija samoiniciativnost in 
podjetnost (razvijanje ustvarjalnosti, dajanje 
pobud, ocenjevanje tveganj, sprejemanje 
odločitev).   

 
 

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

 

1. dan 

Spoznavanje področij, povezanih s krajinsko fotografijo, pregled 
in spoznavanje opreme, potrebne za krajinsko fotografijo – 
predvsem uporaba širokokotne optike in tehnik za panoramsko 
fotografijo. 
Definiranje ciljev in tem, ki jih bodo dijaki fotografirali. 
Delo na terenu. 
Pregled fotografij, analiza rezultatov, nasveti za nadaljnje delo. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica in okolje v 
bližini šole. 

Pripomočki: Fotoaparat z 
opremo. 

2. dan 

Pregled dela prvega dne. 
Delo na terenu. 
Pregled fotografij, analiza rezultatov, nasveti za nadaljnje delo. 
Priprava poročila. 

Izvajalci: Miha Hadl 
Prostor: Učilnica in okolje v 
bližini šole. 
Pripomočki: Fotoaparat z 
opremo. 

Zadolžitve dijakov:  
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. Priprava predstavitve 
delavnice v Tušu. 
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FILMI, RESNIČNEJŠI OD RESNIČNOSTI 

Tematsko področje: film, filozofija, jaz in drugi, družba 
 

Nosilci: Uroš Lubej 
 

 Število dijakov: 30 
 

Izvajalci: Uroš Lubej 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: 0 €/dijaka 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Potrebujemo učilnico s čim boljšim projektorjem in e-tablo s čim boljšo ločljivostjo.  
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Filmska umetnost razkriva skrivnosti našega jaza, družbe in sveta. Razumevanje filma tako podpira vse 
štiri stebre Unesca.   
   
CILJI: 
- Globje razumevanje jaza, drugih in sveta.   
 

 KOMPETENCE:  
- Uporaba filma kot orodja za razumevanje jaza, 
drugih in sveta 
 
 

 
 

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

 

1. dan 

 
- Ogled dveh filmskih klasik. 
- Refleksija. 
 

Izvajalci: Uroš Lubej 
Prostor: učilnica z dobrim 
projektorjem in e-tablo 
Pripomočki: filmi, članki, 
eseji 

2. dan 

- Ogled dveh filmskih klasik. 
- Refleksija. 
 
 

Izvajalci: Uroš Lubej 
Prostor: učilnica z dobrim 
projektorjem in e-tablo 
Pripomočki: filmi, članki, 
eseji 

Zadolžitve dijakov:  
- zbrano si ogledajo film, 
- sodelujejo v razgovoru o filmu, 
- berejo eseje o izbranih filmih, 
- napišejo lastno refleksijo/esej o filmu/filmih, ki si jih bomo ogledali. 
- Priprava predstavitve delavnice v Tušu. 
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PODJETNIŠTVO-DIZAJNERSKA DELAVNICA 

Tematsko področje: podjetništvo, dizajn 
 

Nosilec: Janez Gorenc 
 

 Število dijakov:  
 

Izvajalci: Janez Gorenc, Željka Kitić 
 

 Termin izvedbe: samo prvi 

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

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

 
 

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

 

1. dan 

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

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

2. dan 

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

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

3. dan 

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

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

4. dan 

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

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

Zadolžitve dijakov:  
Dogovor na uvodnem sestanku. 
Opazovanje, intervjuvanje vrstnikov, izdelava anketnika, analiza rezultatov, oblikovanje rešitve, 
sodelovanje z dizajnerji, priprava prototipa, priprava in izvedba predstavitve. 
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SEMINAR SAMOOBRAMBE IN PREDSTAVITEV BORILNIH VEŠČIN 

Tematsko področje: šport in socialne veščine 
 

Nosilka: Mojca Rangus 
 

 Število dijakov: 30 
 

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

 Termin izvedbe: samo prvi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Okvirni stroški: 0 €/dijaka 
Posebnosti delavnice:  
Potrebujemo veliko telovadnico, v kateri bomo po tleh položili tatami blazine. 
Športna oprema: športni copati, trenirka. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA:  
Mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje. 
   
CILJI: 
- 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. 
 

 KOMPETENCE:  
- sposobnost uporabe znanja elementov 
samoobrambe, 
- sposobnost za delo v timu in skupini, 
- občutek za prostor, 
- zavedanje drugih kultur in tradicij in njihovo 
spoštovanje, 
- zavzetost za doseganje rezultatov in 
prevzemanje odgovornosti. 
 

 
 

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

 

1. dan 

- spoznavanje, kaj so borilne veščine, kaj je kempo, kaj je stres in 
kako se z njim soočamo, 
- spoznavanje in uporaba osnovnih elementov samoobrambe. 
 

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

2. dan 

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

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

Zadolžitve dijakov:  
Dijaki morajo biti primerno oblečeni in obuti, podobno kot pri športni vzgoji. Od dijakov se pričakuje 
poslušnost in koncentracija. Zaželena je motiviranost na področju spoznavanja borilnih veščin. 
Priprava predstavitve delavnice v Tušu. 
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IREALND 

Tematsko področje: umetnost, angleščina 
 

Nosilec: Noel Fitzpatrick 
 

 Število dijakov: 20 
 

Izvajalec: Noel Fitzpatrick  
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

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

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

 
 

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

 

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

Izvajalci: Noel Fitzpatrick 
Prostor: 124 
Pripomočki: / 

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

Izvajalci: Noel Fitzpatrick 
Prostor: 124 
Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
participate in different activities 
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PRIPRAVE NA WORLD'S SCHOLARS CUP 

Tematsko področje: angleščina 
 

Nosilci: Mirjam Skube 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalci: Mirjam Skube 
 

 Termin izvedbe: prvi  

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: / 
Predvideni stroški delavnice za šolo:/ 
 
Izvedbene posebnosti delavnice: delavnica je zaprtega tipa 
 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: / 
 
   
CILJI: 
- priprava dijakov na tekmovanje v Vietnamu, 
- dijaki se urijo v pisanju esejev, debatiranju, 
- pridobivajo in razširjajo znanje s področja 
zgodovine, umetnosti, znanosti in tehnologije.  

 KOMPETENCE:  
- sodelovalno učenje, 
- digitalna, 
- pismena, govorna. 
 

 
 

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

 

1. - 4. 
dan 

pisanje esejev, debatne trojice, učenje in poglabljanje tematskih 
sklopov 

 
Prostor: 123 
Pripomočki: računalnik, 
prenosni računalniki 

Izvajalka: Mirjam Skube 

Zadolžitve dijakov: Pisanje, debatiranje, uporaba računalnika in drugih pisnih virov. 
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MOJ ODNOS DO KRUHA JE DRUGAČEN 

Tematsko področje: kulturna dediščina 
 

Nosilci: Kovač Marinka, Kočar Marija   Število dijakov: Največ 30 
 
Izvajalci: Marinka Kovač, Marija Kočar 
 

  
Termin izvedbe: 23. -26. 5. 2017 

Trajanje delavnice: 4 dni  Predvideni stroški: 20-30 evrov 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Tri dni izvedba poteka izven šole (Bela krajina, Bela cerkev, Grosuplje). 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
- strpnost in sodelovanje, 
- poglobljena skrb za osebnostni razvoj,  
- ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše - skrb za planet. 
   
CILJI: 
- Naučiti se pripraviti razne vrste testa za kruh. 
- Spoznati sestavine, ki jih dodajamo in vplivajo na 
vonj in okus ter dajejo kruhu osebno noto. 
- Spoznati zgodbe in običaje, ki so nastajale ob 
setvi, žetvi, mlačvi, peki in uporabi kruha kot 
darila. 
- Seznaniti se s pripomočki, ki so jih uporabljali pri 
vseh zgoraj naštetih opravilih  (pehar, omelo, 
lopar …). 
- Spoznati , kako pomembno je bilo včasih timsko- 
sodelovalno (pomoč in sodelovanje vseh sosedov) 
delo pri vseh zgoraj naštetih opravilih. 

 KOMPETENCE:  
- sporazumevanje v maternem jeziku, 
- kulturna zavest in izražanje, 
- samoiniciativnost in podjetnost, 
- digitalna pismenost. 
 

 
 

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

 

1. dan 

Bela krajina: 
- Obisk mlina na kamen v Krajinskem parku Lahinja in 
seznanitev z naravno in kulturno dediščino parka in mlinarstva. 
- Obisk ekološke kmetije Klepec na Krasincu. Seznanitev z 
vrstami žit , setvijo, pridelavo in predelavo žit. 

Izvajalci:  
Prostor: / 

Pripomočki: / 

2. dan Peka kruha v Hiši žive dediščine v Beli cerkvi. 
Izvajalci: 
Prostor: / 
Pripomočki: / 

3. dan Obisk industrijske pekarne v Grosuplju.  

4. dan  

V šoli: 
- problemi  v prehrani zaradi alergij na gluten. Ostale sestavine 
v kruhu.  
- problem zavrženega kruha in lakota po svetu. 
- priprava predstavitve . 

Izvajalci: 
Prostor: učilnica 211 

Pripomočki: 

Zadolžitve dijakov:  
Mesenje in peka kruha, priprava poročila za predstavitev. 
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UJEMI SONCE 2 

Tematsko področje: fizika 
 

Nosilci: Vinko Sladoljev 
 

 Število dijakov: 15 
 

Izvajalci: Vinko Sladoljev, Ivan Potočar 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: / 
Izvedbene posebnosti delavnice: Potrebujemo predsestanke za organizacijo, nabavo materiala in 
pripravo za izvedbo delavnice. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: varčevanje - energije je tudi ena od smernic UNESCA, še 
posebej, če naprava pri tem ne potrebuje nobene druge energije. 
   
CILJI: 
- 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. 
- Tema je podobna prejšnji –UJEMI SONCE 1, le da 
je bolj zahtevna kar je lahko izziv. Po potrebi lahko 
tudi pripeljemo koncentrator iz Ljubljane, ki ga že 
poznamo iz  Ujemi Sonce 1. 

 KOMPETENCE:  
- projektno delo,  
- delo v skupini, 
- zavest o varčevanju z energijo in varstvo 
narave. 
 

 
 

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: 
Sladoljev, Potočar 
Prostor: 
F1 
Pripomočki: 
200 kom 0,5L pločevink 
(praznih), vodoodporna 
vezana plošča, toplotna 
silikonska masa, izolacija 
stirodur 20mm 

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. 

Izvajalci: Sladoljev, Potočar 
Prostor: učilnica 

Pripomočki: / 

Zadolžitve dijakov:  
4-5 dijakov dela plakat, 4-5 jih opravlja montažo in preizkušanje, 4-5 pripravlja dokumentacijo, 
predstavitev, fotodokumentacijo. 
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NASLOV DELAVNICE: SALSA!!! 

Tematsko področje: ples 
 

Nosilci: Saška Horvat 
 

 Število dijakov: do 50 
 

Izvajalci: Plesni studio Novo mesto 
 

 Termin izvedbe: prvi in drugi 

Trajanje delavnice: 2 dni  Predvideni stroški: / 
Izvedbene posebnosti delavnice:  
Delavnica se bo izvajala v prostorih PSNM. 
Povezovanje delavnice z vrednotami UNESCA: 
Sprejemanje drugačnosti, kulturne dediščine, nenasilja. 
   
CILJI: 
- dijaki se naučijo osnove salse,  
- dijaki se naučijo plesnega bontona, 
- dijaki sprejemajo svoje telo,  
- dijaki se naučijo koordinirati telo ob glasbeni 
spremljavi, 
- dijaki spoštujejo razlike med spoloma, 
- razvijanje spoštovanja do soplesalca, spoštovanje 
telesne bližine soplesalca. 

 KOMPETENCE:  
- prostorska,  
- glasbena, 
- telesno-gibalna, 
- medosebna, 
- znotrajosebna, 
- (med)kulturna, 
- spodbujanje medsebojnega zaupanja  ob vstopu 
v tuji osebni prostor.  

 
 

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

 

1. dan PLES, salsa 
Izvajalci: PSNM 
Prostor: PSNM 
Pripomočki: čisti čevlji 

2. dan PLES, salsa 
Izvajalci: PSNM 
Prostor: PSN 
Pripomočki: čisti čevlji 

Zadolžitve dijakov:  
Priprava predstavitve delavnice v Tušu. 

 

 


