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OBELEŽITEV DNEVA MIRU NA CERJU, 21. september 2018 
 
 
 
SEZNAM DELAVNIC: 
 
1. PEVSKI ZBOR: priprava na nastop na kulturni prireditvi 
Mentor: Staša Peršolja, prof. 
Program: Program: dijaki bodo pri delavnici sodelovali pri pevski vaji, kjer se bodo učili dihalne 
tehnike, upevalne vaje, sledilo bo še učenje izbrane skladbe, s katero bodo nastopili na zaključni 
prireditvi 
Primerno za osnovnošolce (zadnja triada) in srednješolce 
 
2. ZGODOVINSKO UMETNIŠKA DELAVNICA: Podobe časa 
Mentor: mag. Jurij Žagar, prof. 
Tema: Podobe časa - čas pred vojno, med in po vojni, skozi umetniške slike, razglednice, fotografije ... 
Primerno za osnovnošolce (9. razred) in srednješolce 
 
3. ZGODOVINSKO- LITERARNA  DELAVNICA: Zaživim zgodovino, kliknem za prihodnost 
Mentor: Tomaž Komel, prof. 
Mentor: Ana Ogrič, prof. 
Program: 
1. Udeleženci bodo stopili v za človeka viharni čas 1. svetovne vojne. Oživila ga bo zgodovinska 

pripoved in literarni pogled Ivana Cankarja (pripravita mentorja).  
2. Ustvarjanje izdelkov (sporočilo, pismo, mail,  twit). 
3. Kolaž: Iz zgodovine kliknem za prihodnost. 
Primerna za osnovnošolce (tretja triada)  in srednješolce. 
Dijaki/učenci potrebujejo: primerna obutev za pohod, trda mapa, pisalo 
 
4. LITERARNA DELAVNICA  
Mentor: Simona Stres, prof. 
Program: 
1. naloga: uvodna motivacija – naslov Dneva miru je Iz roda v rod … za vse čase, verz nedavno 

preminulega pesnika Krasa Cirila Zlobca:  
"Vso pot iz roda v rod, od dne do dne  
vsi skupaj in vsak zase. Za vse čase." 
Udeleženci delavnice nanizajo asociacije ob obeh ključnih besedah preteklost in prihodnost, kajti 
kljub veri v prihodnost, ki jo predstavlja graditev novega, moramo negovati arhiv spomina. Iz 
besed razbiramo, kako sta oba pojma povezana. Nato izberemo 10-15 besed: vsak dijak izbere 
svoje. Za tem določimo najpogosteje pojavljajoče se (delamo kljukice na tablo).  

2. naloga: samostojno ustvarjanje dijakov – napiši esejsko razmišljanje, pesem ali haiku na temo 
Arhiv spomina in gradnja novega ter v besedilu uporabi izbrane besede.  

3. naloga: nadaljuj pesem oz. napiši zgodbo:  
4. naloga: lepljenka oz. kolaž na temo Arhiv spomina in gradnja novega. 
Primerno za osnovnošolce (9. razred) in srednješolce 
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5. LITERARNA DELAVNICA V TUJIH JEZIKIH (francoščina, angleščina, nemščina, ruščina in 
italijanščina) 
Mentorji: Ines Vižin, prof., Nataša Munih, prof., Renata Bone, prof., Vesna P. Crosatto, prof. in Jana 
Fajt, prof. 
Tema:  LJUBEZEN DO DOMOVINE PREMAGA VSE 
Skupine bi oblikovali glede na zanimanje za tuje jezike. Pri skupini 4 -5 učencev iz osnovnih šol je vsaj 
po en dijak ali več. Postopek: 

1. Viharjenje možganov. Kaj vam pomeni domovina?  Na kateri poglavje iz slov. zgodovine ste 
najbolj ponosni? Katero obdobje zgodovine vas najbolj žalosti? 

2. Ustvarjanje besedišča v posameznih tujih jezikih. 
3. Branje izhodiščnih besedil in pogovor in njihovo preoblikovanje. 
4. Literarno ustvarjanje 

Delavnice so primerne za osnovno in srednjo šolo. 
 

6. POGOVOR V ANGLEŠKEM JEZIKU 
Mentor: Maks Pavlica, prof. 
Program:  Dijaki/-nje se bodo v angleščini pogovarjali o osrednji temi srečanja: »Iz roda v rod, od dne 
do dne,  vsi skupaj in vsak zase. Za vse čase." Drugače povedano, razmišljali bomo o pomembnosti 
poznavanja lastnih korenin in preteklosti za razreševanje dilem skupne prihodnosti v globalnem svetu. 
Osnovni cilj delavnice je razvijanje spretnosti uspešne komunikacije v tujem jeziku, saj nam prav ta 
omogoča, da lahko vzpostavimo dialog z drugimi v globalnem svetu, jim prisluhnemo, razumemo 
njihova stališča in posredujemo svoja.   
Delavnica je primerna za vse – dijake in njihove spremljevalce –  ki radi komunicirajo v angleščini. 
Govorne dejavnosti bodo potekale v parih oz. manjših skupinah in na nivoju cele skupine, v zaprtem 
prostoru in na prostem.  
Prav vsakdo je dobrodošel! Ne bojte se, v primeru kakršne koli jezikovne zagate, vam bomo priskočili 
na pomoč. 
 
7.  MESTI NA MEJI – ITALIJANSKI JEZIK 
Mentor: Vlasta Lukman, prof. 
Vsebina: 
Sodelujoči dijaki/-nje se bodo v italijanščini pogovarjali o temi letošnjega srečanja: "Di generazione in 
generazione di giorno in giorno tutti insieme e ognuno per sé, per tutto il tempo, per sempre."  Osnovni 
cilj delavnice je poudariti pomen znanja tujih jezikov, saj nam le-to omogoča, da spoznamo misli, 
vrednote in  pričakovanja drugega. Poudarek bo tudi na pomenu bližine obeh Goric, dveh mest, ki sta 
si tako blizu in obenem tako daleč. 
V delavnici bodo sodelovali tudi dijaki italijanskih srednjih šol  Šolskega centra Dante Alighieri  iz Gorice. 
Delovni jezik delavnice bo italijanščina. Pogovorili bodo potekali v parih ali manjših skupinah.  
Primerno za dijake, ki se učijo italijanski jezik. 
 
8. NARAVOSLOVNA DELAVNICA  
Mentor: Janina Žorž prof. 
Teme: Spoznavanje kraških združb, pregled adaptacij na abiotske dejavnike kraške pokrajine, 
ekološka sukcesija kraškega ekosistema nekoč in danes, ter vpliv vnosa tujerodnih invazivnih vrst na 
avtohtono kraško živelj.  
Delavnica je primerna za srednješolce. 
Dijaki potrebujejo primerno obutev in trdo mapo. 
 
 
 
 
 



3 
 

9. ORIENTACIJA Z REŠEVANJEM MATEMATIČNIH, NARAVOSLOVNIH IN GEOGRAFSKIH NALOG 
Mentor: Mojca B. Zgonik, Liba Čubej, prof. in Miran Tratnik, prof. 
Vsebina: Tekmovalci bodo razdeljeni v 8 skupin po 5 članov. Vsaka skupina bo dobila učni list z 
zemljevidom, opisom poti in navodili za delo. Začetek poti in cilj bosta na  parkirišču za avtobuse. 
Tekmovalci naj bodo primerno oblečeni in obuti. S seboj naj imajo manjši nahrbtnik s pijačo (vodo) in 
pisalom. Ostale pripomočke bodo dobili na terenu. 
Delavnica je namenjena učencem tretje triade in srednješolcem. 
 
10. FOTOGRAFSKA DELAVNICA  
Mentor: Jaka Jagrič, prof. 
Program: Zapis dogodkov na prireditvi skozi fotografski objektiv.  
Dijaki fotografirajo, snemajo delavnice, naredijo izbor najboljših posnetkov in jih objavijo. Oblikujejo 
album dogodkov in ga pripravijo za tisk in objavo.  
Hkrati pa raziskujejo s fotografskim fotoaparatom mikro fotografijo, s katero zabeležijo živež in 
rastlinje na planoti Kras. 
Sodelujoči dijaki naj prinesejo s seboj fotoaparat. 
 
11. GIBALNA DELAVNICA 
Mentor: Igor Sviderski, mag. um. giba, profesor  
Tema: OSMICA V GIBANJU-GIBANJE V OSMICI 
Ideja   
Idejna zasnova delavnice bo zasnovana na simboliki in pomenu upora. Vsem letnicam, ki obeležujejo 
burne dogodke slovenske zgodovine, je skupni imenovalec upor. Upor kot znamenje in element 
sprememb, prodora in doseganja ciljev. Upor kot element prebujanja in sodelovanja. Upor kot sredstvo 
revolta. Upor kot sredstvo sprememb. Ta ideja bo determinirala koreografsko dinamiko in kvaliteto 
gibanja.  
Lotili se bomo postavljanja skupinske sekvence v obliki kroga, spirale in števila 8 kot simbola 
neskončnosti, prebujanja, združevanja in razdruževanja. S pomočjo metode vodene improvizacije 
bomo raziskovali oblike in gibalne zmožnosti telesa v prostoru in njegove odzive na spiralno in okroglo 
gibanje s premiki v prostoru. Improvizacija bo večinoma skupinska.  
Ustvariti bi želeli enotno krožno sekvenco, ki spreminja obliko in se v prostoru odpira, zapira, prekriža 
in razpusti. Rezultat delavnice bi naj bila krajša gibalna sekvenca, ki bo pripravljena za predstavitev na 
zaključni prireditvi. 
Opis in potek delavnice 
Improvizacija 1: raziskovanje telesnih (z)možnosti z metodo plesne improvizacije v prostoru. Teme 
raziskovanja: osmično gibanje, gibanje v krogu, spirala kot oblika in dinamika gibanja, iskanje kvalitete 
gibanja in prostorska improvizacija.  
Improvizacija 2: postavljanje osnovne krožne gibalne sekvence, ki jo bomo s pomočjo koreografskih 
metod razstavili in sestavili novo, drugačno sekvenco v prostoru. Osnova ustvarjanja bodo rezultati 
raziskovanja iz prve improvizacije. 
Naloga 1: določili bomo vrstni red posameznih koreografskih slik, dinamiko, trajanje in obliko gibanja 
in ustvarili končno gibalno sekvenco v prostoru. 
Naloga 2: Vadba sekvence, komentarji in refleksije. Morebitne spremembe.  
Primerno za srednješolce. 
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12. LIKOVNA DELAVNICA  - za srednješolce 
Mentor: Bogdan Vrčon, prof. 
Tema:   
Oblikovanje plakatov - grafik na temo zgodovinskih dogodkov in slogana prireditve s poudarkom na 
likovno »udarnost« vizualnega sporočila. Izdelava matrice in tiskanje - kolažni tisk. 
Razstava plakatov - grafičnih odtisov v stolpu. 
 
13. LIKOVNA DELAVNICA – za osnovnošolce nižjih razredov 
Mentor: Jelena Uršič, prof. 
Naslov delavnice: NESKONČNA USTVARJALNOST 
Likovno področje in tehnika:  plastično oblikovanje, mešana tehnika 
Likovno ustvarjanje z uporabo modula bo vsem udeležencem omogočilo, da pustijo svoj "odtis". Vsi 
odtisi skupaj pa bodo tvorili še večjo in boljšo celoto, ustvarjalno prostorsko instalacijo. 
Učenci bodo razdeljeni v dve skupini. Vsaka skupina se bo udeležila likovne delavnice (ena ura) in 
nato plesne delavnice pri prof. Lutman. 
 
14. PLESNA DELAVNICA – za osnovnošolce nižjih razredov 
Mentor: Lidija Lutman, prof. 
Tema: Gibanje za energijo 
Vsebina: Vodeno povezovanje osnovnih korakov aerobike v lažjo skupinsko koreografijo z glasbo. 
Otroci naj imajo oblačila in obutev, ki jim omogoča neovirano gibanje in stabilen korak. 
Delavnica se izvaja v kombinaciji z likovno delavnico za OŠ. 
 
15.  GLASBENA DELAVNICA 
Mentor: Natalija Arčon, prof. 
Vsebina: Učenci bodo aktivno sodelovali pri ritmičnih in ritmično-melodičnih igrah, ustvarjali in 
izvajali bodo krajše ritmične in ritmično-melodične motive („body percussion“ ter na Orffova glasbila) 
ter izvajali skladbe na Orffova glasbila. Največje število sodelujočih je 12 do 14 učencev.  
Delavnica je primerna za osnovnošolce. 
 


