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Koordinatorica PIV: 

Veronika SUŠNIK, univ. dipl. inž.  

KATALOG INTERESNIH 
DEJAVNOSTI –  

prosta izbira dijaka  
 



 
 DRAGE DIJAKINJE IN DRAGI DIJAKI! 

 
Tudi letos vam bodo v okviru prostih izbirnih vsebin na voljo različne dejavnosti, za katere se boste 
odločili sami. Izbirne vsebine se delijo na obvezni (OIV) in prosti del (PIV), ki ga organizirajo Veronika 
Sušnik in mentorji. Izraz "prosti del" naj vas ne zavede, saj je tudi ta del izbirnih vsebin obvezen, 
prosto izbirate le vsebine dejavnosti, ki jih želite v okviru določenih ur opraviti. 
 
Proste izbirne vsebine so torej del učne obveznosti in so poleg pozitivnih ocen pogoj za 
napredovanje v višji letnik. 
 
Postopek izvajanja prostega dela izbirnih vsebin 
 
✓ V katalogu izberete ENO dejavnost, ki vas najbolj zanima, in v seznam vpišete le šifre teh 

dejavnosti. Na prvo mesto vpišete šifro dejavnosti, ki bi jo najraje opravljali. Seznami, v katere 
boste vpisovali šifre, so priloženi katalogu. 

 
✓ Dijaki E4, GTT2, GTT3, PV2, PV3, OT2 in OT3 morajo zaradi števila ur opraviti DVE dejavnosti, 

razen če se odločijo za mladinsko raziskovalno dejavnost, pevski zbor, obiskovanje evropskih 
prestolnic, šolski ekovrt, promocijo šole, ekošolo, sodelovanje, nastopanje, promoviranje ter 
sodelovanje na pogostitvah, projekt Erasmus+ ... 

 
Dijakom T1, GH1 in M1 prostih izbirnih vsebin v prvem letniku ni potrebno izvesti.  

 
✓ Pri nekaterih dejavnostih je treba pokriti tudi del stroškov. Zavedajte se tega že sedaj, ko boste 

izbirali med dejavnostmi, in ne pozabite na to takrat, ko bo čas za plačilo. 
 
✓ V oktobru bo objavljen seznam dijakov po dejavnostih, na katerem bo razvidno, kam ste 

razporejeni. Pri nekaterih dejavnostih je število dijakov omejeno, zato se lahko zgodi, da boste 
razporejeni po drugi ali tretji šifri, ki ste jo vpisali v seznam.  

 
✓ Na oglasni deski spremljajte obvestila, kdaj se bo kakšna dejavnost pričela. Praviloma je najprej 

uvodni sestanek dijakov in mentorja, kjer se boste dogovorili, kako bodo potekala vaša srečanja. 
 
✓ Tisti, ki boste opravili svoje obveznosti med letom, boste konec šolskega leta prosti šolskih 

obveznosti že teden dni pred počitnicami. 
 
✓ Mentor vodi seznam prisotnosti in na koncu odda poročilo, kdo je opravil ter kdo ni opravil 

prostih izbirnih vsebin.  
 
✓ Če dijak ne opravi prostih izbirnih vsebin do konca šolskega leta, ima popravni izpit. To je 

dodatno organizirana dejavnost (ne več po želji dijakov) v času popravnih izpitov. Kdor ne opravi 
svoje obveznosti, ne more nadaljevati šolanja v naslednjem letniku. 

 
✓ Če ima dijak status vrhunskega špornika, glasbenika ali kuturnika, če je v skupini za reševanje ali 

opravlja CPP, mora prinesti dokazilo in je opravičen opravljanja PIV. 
 
Vse informacije dobite pri Veroniki Sušnik.



IZKORISTITE   DAN 
 
 

 

SEZNAM DEJAVNOSTI 
 
I KULTURA 

 

K 1: FILMSKI ABONMA  

K 2: TUJEJEZIČNA BRALNA ZNAČKA (angleška, nemška in italijanska) 

K 3: ŠTUDIJSKO RISANJE  

K 4: PRAVLJIČNI GOZD RDEČA KAPICA 
 
K 5: PEVSKI ZBOR – MISMOMI  

K 6: SODELUJEM, NASTOPAM IN PROMOVIRAM TER SODELUJEM  

       NA POGOSTITVAH 

K 7: OBISK ČOKOLADNICE  ZOTTER V GRAZU 

      K 8: EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (EKOBRALNA ZNAČKA) 

K 9: DRAMSKO-PLESNA DELAVNICA SEM, KAR SEM 

K 10: ZLATA PRAGA 

K 11: CANKARJEVO TEKMOVANJE 

K 12: BRALNA ZNAČKA 

 K 13: TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE 
  

      K 14: MODROSTI VZHODA 

K 15: POJDIMO V GLEDALIŠČE! 

K 16: OD LIVERPOOLA DO LONDONA 

       K 17: MINI ZOO LAND IN TEMATSKI PARK V SLOVENSKIH KONJICAH 
 
       K18: DRŽAVLJANSKA  VZGOJA 
 
      K19: MALA ŠOLA MANEKENSTVA 
 

 
II ŠPORT 
 

Š 1: ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

Š 2: RAFTING V POSOČJU 
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III DRUGO 
 

D 1: IZDELAVA NARAVNIH KOZMETIČNIH IZDELKOV  

D 2: KAKO NAJ SE UČIM 

D 3: AROME ZA VSAK DAN 

D 4: MLADINSKA RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

D 5: ŠOLSKI EKOLOŠKI VRT  

D 6: PEDAGOŠKA AKCIJA ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 

D 7: TEKMOVANJE DIJAKOV V ZNANJU MATEMATIKE 

D 8: TEKMOVANJE EKOKVIZ 

D 9: TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE 

D 10: TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 

D 11: SODELOVANJE V PROJEKTIH ERASMUS+  
           
 

 

 

 

 

 



IZKORISTITE   DAN 
 

 

 

 

 

5 

 

OPIS DEJAVNOSTI 
 

I KULTURA 
 
 

 K 1: FILMSKI ABONMA 

 
Dijaki si boste ogledali osem filmskih predstav, praviloma eno na mesec, od oktobra do maja. S to 

dejavnostjo so seveda povezani stroški nakupa abonmajske karte (20 evrov). 

 

 

 

Ugodnosti: 

➢ zagotovljen sedež, 

➢ nižja cena vstopnic, 

➢ brezplačen ogled vseh filmov ob torkih, 

➢ 1x mesečno brezplačen ogled poljubne filmske predstave. 

 

Čas izvedbe: po programu, ki ga boste dijaki dobili domov. 

Kraj izvedbe: Kulturni dom Slovenj Gradec 

 

Stroški: 20 evrov 

Mentorici: Nataša Osojnik, prof. (Slovenj Gradec), Verica Jaušovec, prof. (Muta) 
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 K 2: TUJEJEZIČNE BRALNE ZNAČKE IN TEKMOVANJA 
(angleška, nemška in italijanska) 

 
 

TUJEJEZIČNA BRALNA ZNAČKA (angleška, nemška in italijanska)  

V tem šolskem letu boste lahko sodelovali pri osvajanju angleške bralne 

značke – BOOKWORM, nemške bralne značke – PFIFFIKUS in italijanske 

bralne značke – TOPO DI BIBLIOTECA.  

 
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 2020/21 

  
-       Dijak mora sam v nemškem jeziku prebrati dve kratki knjigi po lastnem izboru, ki si 
ju izposodi v knjižnici (na voljo so tudi zvočni posnetki). Za 1. in 2. letnik dijaki izberejo 
čtivo na nivoju A1, v 3. in 4. letniku pa na nivoju A2/B1. Dijaki učitelju oddajo kratko 
vsebino knjige v nemščini in pripovedujejo o knjigi. 
  
-       Dijaki nimajo stroškov. 
  
-       Čas izvedbe: od oktobra do maja 2021. 
  
-       Število dijakov ni omejeno. 
  
-       Če bo dijak prebral obe knjigi in uspešno opravil obe nalogi, se mu priznajo vse ure 
PIV, ki jih ima v programu. 

  
-       Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki, ki imajo osnovno znanje nemščine. 
  
 

S to dejavnostjo se vam priznajo PIV. 

 

BOOKWORMS 2020/2021 

·         Tekmovanje v angleškem jeziku bo potekalo na spletu (online). 
·         Spletno tekmovanje je časovno prilagodljivo in omogoča reševanje od doma. 
·         Tekmovanje je brezplačno. 
·         Izvedba tekmovanj od 1. decembra 2020 do 15. aprila 2021. 
·         Tekmovalci lahko preberejo eno, dve ali tri izbrane knjige (odvisno do vrste 
tekmovanja in stopnje pričakovanega znanja). Za vsako knjigo je pripravljena svoja 
tekmovalna pola. 
·           Končni rezultat je seštevek doseženih točk s posameznih tekmovalnih pol. 
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·           Po zaključku tekmovanja vsi tekmovalci in mentorji prejmejo priznanja oz. 
potrdila o sodelovanju. 
·          Med tekmovalci, ki so dosegli vsaj 50 % možnih točk, pa se izžreba 
posameznike, ki prejmejo privlačne knjižne nagrade. 
·         Število dijakov ni omejeno. 
·         Če bo dijak prebral vse tri knjige in uspešno sodeloval na tekmovanju, se mu 
priznajo vse ure PIV, ki jih ima v programu. 

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki. Knjige so določene glede na letnik, ki ga dijak 
obiskuje. 

Pridružite se, berite in tekmujte z nami ter s tem bogatite svoj besedni zaklad in slovnične 
strukture. 

 
BRALNO TEKMOVANJE CENTRA OXFORD V ITALIJANSKEM JEZIKU 2020/21 
 

- IL TOPO DI BIBLIOTECA, bralno tekmovanje v italijanskem jeziku. 
 

- Dijak oz. dijakinja mora sam v italijanskem jeziku prebrati dve kratki knjigi po izboru 
Centra Oxford v Ljubljani, prilagojeni sta za učence, ki so se učili italijanskega jezika 
vsaj eno leto in so na začetni stopnji A1. Knjige za tekmovanje bodo na izposojo v 
knjižnici. Sledi priprava na tekmovanje v šoli do pet šolskih ur, nato lahko dijaki sami 
tekmujejo na spletu od doma. 
 

- Dijaki nimajo stroškov. 
 

- Čas izvedbe: februar in marec 2021. 
 

- Število dijakov ni omejeno. 
 

- Če bo dijak prebral obe knjigi in uspešno sodeloval na tekmovanju, se mu priznajo vse 
ure PIV, ki jih ima v programu. 

  
- Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki oz. dijakinje, ki imajo osnovno znanje 

italijanskega jezika. Na naši šoli tekmovanje priporočamo dijakom iz oddelkov GTT3 in 
GTT4. Možno je tudi tekmovanje na stopnji B1, ki pa je namenjeno samo tistim 
dijakom, ki imajo že dobro znanje italijanskega jezika in so to znanje pridobili sami oz. 
v kakšni drugi šoli. 
 

- S to dejavnostjo se vam priznajo PIV. 
 

Mentorji: Nataša Uranc, prof., Janja Žigart, prof., Janko Uršnik, prof., Tomana Es Podpečan, 

prof., Tomaž Šoster, prof., Jelka Samec Sekereš, prof., in Nataša Špegelj, prof.  
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 K 3: ŠTUDIJSKO RISANJE 
 
PROGRAM OZIROMA OPIS DEJAVNOSTI:  

- ateljejsko risanje  
- spoznavanje risarskih tehnik 
- prostoročno risanje 
- tehnika viziranja in določanja proporcev 
- postavitev predmetov in iskanje najboljšega pogleda 
- spoznavanje zakonitosti kompozicije in perspektive 
- risanje tihožitja in risanja portreta ter figure po živem modelu 

 

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE: od novembra do aprila. 

PREDVIDENI ČAS TRAJANJA: po dve uri na teden, od 16.00-18.00 enkrat tedensko po 
dogovoru. 

CENA ZA DIJAKE IN KAJ VSE CENA VKLJUČUJE: Dijaki s sabo prinesejo škatlico oglja za risanje 
in pet pol nepreloženega rjavega ovojnega papirja. 
Oboje lahko kupijo v Mladinski knjigi na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Stroški tega 
materiala znesejo približno od 3–5 evra. 
 
ŠTEVILO UR: dijakom se za opravljeno dejavnost priznajo vse ure, predvidene za dejavnosti 
PIV v letniku. 

MENTOR: Peter Hergold 

MAKSIMALNO ŠTEVILO DIJAKOV: 15 

KRITERIJ V PRIMERU PREVELIKEGA ŠTEVILA PRIJAV: prednost imajo v tem primeru dijaki 
gimnazije. 

 
 

 K 4: PRAVLJIČNI GOZD RDEČA KAPICA 

 
… nekoč, pred davnimi, davnimi časi … 

Vabiva vas na čudovit sprehod skozi pravljični gozd Rdeče kapice, kjer bomo srečali tudi ostala 

pravljična bitja, si ogledali njihove hišice, gradove, stolpe, v katerih živijo … Po tej skrivnostni poti nas 

bodo spremljali hudobni volk, teta Pehta in še kdo … 

Pravljični gozd se nahaja v okolici Ptuja, ki se imenuje  Mohorkova graba. Obsega dva hektarja, na 

katerih najdete: hudourniško grapo s potokom (vidna je dolina hudourniškega značaja), travnate in 

gozdne površine. 



IZKORISTITE   DAN 
 

 

 

 

 

9 

           

V pravljičnem gozdu si lahko ogledamo pravljične hišice v naravnem okolju, izdelane iz naravnih 

materialov. Vsaka  hišica je tudi pravljično opremljena in predstavlja eno od najrazličnejših scen 

pravljice s pravljičnimi osebami. Tako v pravljičnem gozdu najdete naslednje hišice: Sneguljčica in 

sedem palčkov, Janko in Metka, Volk in sedem kozličkov, Muca Copatarica, Bedančevo in 

Kosobrinovo domovanje, Trnuljčica in Rdeča kapica. Pravljična pot se konča z ogledom živali. 

 

Kdaj: pomlad, predvidoma april 2021 

Pri izvedbi dejavnosti se bodo spoštovala navodila NIJZ. Če bi se epidemiološka slika za 
Slovenijo poslabšala, se dejavnost ne bo izvedla. Nadomestna dejavnost za prijavljene 
dijake bo tematski pohod v občini Muta. 
 

Kraj: Vurberk pri Ptuju 

Cena po osebi in stroški prevoza (cena bo znana v mesecu oktobru). 

V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost dijaki  zaključnih oz. višjih letnikov. 
 
Mentorica: Nataša Špegelj, prof. 

 

 
 

 K 5: PEVSKI ZBOR – MISMOMI 
 
 

VABIMO TE, DA SE NAM PRIDRUŽIŠ, ČE ZNAŠ ZAPETI IN SI LJUBITELJ USTVARJANJA NA 
GLASBENEM PODROČJU! 

 
 

Program dela zbora je zelo privlačen, s poudarkom na 

kakovostni, sodobni zborovski literaturi. V svojem kratkem 

času delovanja je zbor že dokazal, da ni kar tako. 

KJE? V amfiteatru gimnazije. 
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KAKO? Ustvarjalno, z glasom in instrumenti, poustvarjalno, z zanosom, veseljem, z jasno začrtanimi 

potmi … 

 

KDAJ?  Vsako sredo od 13.40 do 14.25 v amfiteatru. 

(Za druge termine vaj boš izvedel, ko se boš prijavil.) 

Priznano število ur: 30 

Mentorica: Almira Rogina, prof. (tel. 041 627 028) 

 

 
 

 K 6: SODELUJEM, NASTOPAM, PROMOVIRAM  IN SODELUJEM NA 
POGOSTITVAH 

 
Dejavnost je namenjena dijakom, ki z veseljem sodelujejo pri promociji šole s pevskimi, plesnimi in 
instrumentalnimi nastopi ter s povezovanjem prireditev. Del promocije vseh programov naše šole 
pomeni tudi snemanje oddaj o dogajanju, zanimivostih in uspehih na šoli. Takšnega izziva si moramo 
želeti, se preizkusiti in nabrati izkušnje tudi na tem področju, saj vemo, da še tako odlična ideja brez 
ustrezne promocije ni učinkovita. Vabimo vas k sodelovanju, četudi si boste izbrali še kakšno drugo 

dejavnost iz bogate ponudbe kataloga PIV. 
 
 
Dejavnost je namenjena dijakom na obeh lokacijah.  
 
 
Število udeležencev ni omejeno. 
 
 
Priznano število ur: 30 
 
 
 
 
 
Mentorice: Berta Komprej, prof., Petra Straunik, prof., Jana Sterže, prof., Alenka Helbl, prof., 
Bernarda Klančnik, prof., Dragomira Šavc, Roman Založnik, prof., Suzana Planšak, univ. dipl. inž., 
Matjaž Štraser, prof., Milan Strmčnik, Andrej Otto, Boris Pajer, Štefan Pirnat, Irenja Bevcl, prof., 
Alenka Rapuc, prof. 
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K 7: OBISK ČOKOLADNICE  ZOTTER V GRAZU 
 

         

Ogledali si bomo prestolnico avstrijske Štajerske Graz in obiskali čokoladnico Zotter. Predstavili nam 

bodo proizvodnjo od pridelave kakava do čokolad najrazličnejših okusov, saj s številnimi 

kombinacijami kakava, sladkorja, kave, sadja, začimb in naravnih dodatkov izdelujejo veliko vrst 

čokolade . 

In še najboljše za sladkosnede – v čokoladnici boste lahko pojedli toliko čokolade, kolikor boste želeli 

in zmogli.  

V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost dijaki  zaključnih oz. višjih letnikov. 
 

Predvideni datum izvedbe: december 2020, lahko tudi pomlad 2021. 
 
Pri izvedbi dejavnosti se bodo spoštovala navodila NIJZ. Če bi se epidemiološka slika za 
Slovenijo poslabšala, se dejavnost ne bo izvedla. Nadomestna dejavnost za prijavljene 
dijake bo tematski pohod v občini Muta. 
 
 
Okvirna cena: 40 evrov 

Mentorica: Nataša Špegelj, prof.  

 

K 8: EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (EKOBRALNA ZNAČKA) 
 

Projekt preko branja in ustvarjalnega mišljenja v 

dialogu z velikimi misleci in literati krepi ekološko 

zavest.  

Dijaki bodo prebirali knjige z ekološko vsebino in 

obravnavali članke iz raznih revij in časopisov. 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKBqqKvhsgCFaXwcgodrXwBOw&url=http://www.bolha.com/knjige-revije-stripi/strokovna-literatura-prirocniki/naravoslovje/al-gore-neprijetna-resnica-mk-2007-1296778340.html&psig=AFQjCNEintXBYrEmwaWHqhCBwP2Rcw8SRQ&ust=1442864491012457
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Na priporočenem seznamu so navedene knjige, ki so posebej ekološko naravnane. V njih je ekologija 

razumljena široko ‒ kot odnos do vsega okrog nas. Torej ne zajema le odnosa do narave, temveč tudi 

do živali, soljudi, do samega sebe … Gre za posebno držo človeka do vsega, kar ga obdaja. 

 

Uspešen zaključek  projekta pomeni prikaz usvojenega znanje skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. 

obnov in ustvarjalni izdelek (risba, sporočilni plakat, zgodba, obnova, pesem, dramski nastop, 

razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike, zbiranje medijskih 

prispevkov in dokumentarnih filmov ter predstavitve sošolcem …). 

 

Trajanje projekta: 30 ur 

Mentorica: Andreja Breznik, prof., Alenka Helbl, prof.  

 
 K 9: DRAMSKO-PLESNA DELAVNICA SEM, KAR SEM 

 

»Sem, kar sem. In nihče me ne more spremeniti. Grem in vem, da bom hodil vedno naprej. Obložen 

s prtljago poguma in težav, ki mi stojijo ob poti. In se ne ustavljam. Kajti moj kočijaž je pogum in 

moja vodnica priložnost.« 

Kaj bomo počeli? Poskušali bomo priti v stik s svojo igralsko in plesno žilico, se preleviti v različne 
vloge za različne potrebe in spustiti ustvarjalno energijo na plano. To bo ustvarjalnica skečev, kratkih 
iger, plesnih točk in iger za otroke ter hkrati priložnost za pridobivanje veščin javnega nastopanja na 
raznih prireditvah, promocijah. 

Prostor in čas izvajanja: po dogovoru z dijaki 
 

Namenjeno dijakom na Muti. 

Priznano število ur: 30  

Mentorica: Andreja Breznik, prof. slov. 

 
K 10: ZLATA PRAGA 

V petek se bomo po pouku z avtobusom odpravili do Prage, kjer bomo prenočili. V soboto sledi ogled 
mesta z njegovimi znamenitostmi od glavnega trga do Hradčanov s slikovitimi uličicami, židovska 
četrt nas bo pozdravila s sinagogo. Po ogledih se bomo lahko okrepčali, v katerem od številnih 
lokalov. Po nočitvi bomo v nedeljo po zajtrku odpotovali proti domu (vmesni postanki).  

ORGANIZATORICA: Nataša Uranc, prof. 

ČAS: jesen 2020 ali pomlad 2021 
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TRAJANJE: 3 dni 

OKVIRNA CENA: 150 evrov  (prevoz in 2 polpenziona), odvisno od števila dijakov 

 

 
 K 11: CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 
 
 
Vsako leto na tem tekmovanju sodelujejo tudi naši dijaki, ki so zelo uspešni. Tekmovanje zahteva 

veliko priprav, zato lahko dijakom, ki aktivno sodelujejo na šolskem, regijskem in državnem 

tekmovanju, priznamo 24 ur (za vsako tekmovanje 8 ur, kar vključuje tudi sodelovanje na pripravah 

za tekmovanje).   

Letošnje tekmovanje ima naslov: 

  

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE 

Temelji pa na naslednjih književnih besedilih: 

1. in 2. letnik – GIM/SSI 

Veronika Simoniti: Ivana pred morjem in Štefan Kardoš: Vse moje Amerike, mentorica Verica 

Jaušovec (za obe lokaciji). 

 

1., 2. in 3. letnik – SPI 

Feri Lainšček: Mislice in Feri Lainšček: Ne, mentorica Alenka Helbl. 

 

3. in 4. letnik – GIM/SSI 

Marjan Rožanc: Ljubezen in Drago Jančar: Galjot, mentorica Nataša Osojnik (za obe lokaciji).  

 

           Roki tekmovanj: – torek, 17. 11. 2020 – šolsko tekmovanje  

                                         – četrtek, 14. 1. 2021 – regijsko tekmovanje 

                                         –  sobota, 13. 3. 2021 – državno tekmovanje  
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 K 12: BRALNA ZNAČKA 
 
 
Tudi letos boste lahko sodelovali pri osvajanju slovenske bralne značke. Prebrali boste pet knjig s 

priloženega seznama in to sporočili profesorici slovenščine, ki vas uči. Njej boste predstavili vsebino 

knjige in se o tem pogovorili. 

 

Rok: najpozneje do 1. maja 

Število ur: 12  

 

Mentorice: Nataša Osojnik in Verica Jaušovec (Slovenj Gradec), Alenka Helbl in Andreja Breznik 

(Muta) 

 
 

 K 13: TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE 
 

• Državno tekmovanje iz angleščine in nemščine vseh turističnih šol Slovenije – za 3. 

letnike programa GTT, marec 2021 

  

Mentorja: Roman Živič, prof., in Janja Žigart, prof.  

 

• Tekmovanje iz nemščine za srednje strokovne šole in gimnazije – DMFA – za 2. in 3. 

letnike – vsi programi 

Šolsko tekmovanje – januar 2021  

Državno tekmovanje – februar 2021 

Z udeležbo na tekmovanju se vam priznajo PIV. 

  

Mentorica: Janja Žigart, prof. nem. 
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 K 14: MODROSTI VZHODA 

 
 

MODROSTI VZHODA so predavanja o brezčasnem vedskem znanju, ki obravnava 

človeški obstoj celostno in pomaga posamezniku pri njegovem osebnostnem ter 

poklicnem razvoju. Usmerja ga k zdravemu, uravnoteženemu življenjskemu slogu z 

vidika skrbi za telesno, intelektualno in duhovno dobrobit človeka. 

MODROSTI VZHODA 

     1. SPOZNAJMO SEBE IN SVOJO NARAVO   
         Ali smo le skupek kemikalij? Ali obstaja duša? 
 
      2. KARMA IN REINKARNACIJA   
          Kaj me čaka v prihodnosti? Ali se s smrtjo vse konča? 
 
      3. ZAVEST IN ČAS   
          Kakšna je stopnja moje zavesti? Ali lahko presežemo vpliv časa? 
 
      4. KAJ JE JOGA    
          Kako skozi jogijsko povezavo z višjim jazom do notranje zmage? 
 
      5. IZVOR ŽIVLJENJA   
          Od kod ideja o Bogu in kakšno povezavo ima to z nami? 
 
Izvajalka petih predavanj je Karmen, izvedenka bhakti yoge. 
 
Čas izvajanja: november in december 2020 oz. po dogovoru z dijaki 
Predvideni čas trajanja: vsakemu poglavju bomo namenili dve šolski uri (po pouku) 
Kraj izvajanja: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta 

Priznano št. ur:  10 
Cena: vključuje povračilo potnih stroškov za izvajalko predavanj 

Mentorica: Alenka Rapuc, univ. dipl. psih. 
Maksimalno število dijakov: 15 
 
V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost dijaki višjih letnikov. 

 

K 15: POJDIMO V GLEDALIŠČE! 

"Prava umetnost je predvsem tista, ki v nas premakne kako čutečo struno, tista, ki nas razburi v 

najbolj intimnih čustvovanjih." Ingmar Bergman 
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… in dobro je oditi kdaj v hišo gledališke umetnosti, navsezadnje smo sami glavni igralci v filmu 

svojega življenja … 

Dijaki, ki vas zanima svet gledališča, se nam pridružite pri štirih predstavah v tem šolskem letu. Izbira 

predstav v slovenskih klasičnih in alternativnih gledališčih bo odvisna od vas, izbrali jih bomo skupaj 

na prvem srečanju (po vaših oddanih prijavah), kar bo odvisno tudi od stroškov predstav in prevozov.  

Število ni pomembno, tudi lokacija šole ne! 

Naša 1. predstava bo decembra 2020 v Ljubljani (SNG Drama ali MGL). 

Priznano število ur: 30  

P. S.  
Recimo, da nam bo uspelo, da bomo lahko vstopili v svet gledališke umetnosti tudi v tem 
šolskem letu; morda bomo vanj vstopili virtualno … 
 
Mentorica: Alenka Helbl, prof.  

 
 
 

K 16:  OD LIVERPOOLA DO LONDONA 

Petdnevno potovanje se bo izvedlo kot nadomestno potovanje, ki ga v lanskem šolskem 

letu zaradi razmer nismo uspeli realizirati. 

Zato se ga lahko udeležite le dijaki, ki ste se prijavili v lanskem šolskem letu. 

Opis: Liverpool in obisk stadiona Anfield, Stratford-upon-Avon , Lladudno in Conwy (Wales), 

univerzitetni Oxford, last but not least   ̶ London. 

Termin:  predvidoma april, maj 2021   

 

Predvideni program ekskurzije: 

1. DAN: Transfer iz Slovenj Gradca na letališče Dunaj in ob 11. uri polet v Manchester. Po pristanku 
vožnja v Liverpool, ki je bilo nekoč najpomembnejše pristanišče na svetu. Sprehod skozi mesto bomo 
začeli ob pomolu, kjer se nahajajo tri veličastne zgradbe s skupnim imenom Three Graces. Tukaj se 
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lahko tudi fotografirate s štirimi fanti (John, Paul, George in Ringo), ki so glasbeno slavo pod skupnim 
imenom The Beatles ponesli po vsem svetu. Za doplačilo možnost ogleda The Beatles Story, muzeja, 
ali obisk stadiona Anfield. Ogledali si bomo stadion, garderobe, muzej in tunel, ki vodi na igrišče, ob 
spremljavi himne navijačev “You’ll Never Walk Alone”. Nekaj prostega časa in vožnja v hotel. 
2. DAN: Po zajtrku se bomo odpeljali v severni Wales. Llandundo je eno najbolj priljubljenih 
viktorijanskih letovišč v Walesu, ki so ga vsaj enkrat obiskali vsi, ki so kadarkoli živeli v Združenem 
kraljestvu. Predlagamo sprehod po dolgi promenadi, opazovanje otrok, kako gradijo peščene 
gradove, ki jih (če niso dovolj utrjeni) nekoliko kasneje odnese voda. Otrok potem dobi sladoled   ̶ vi si 
ga boste kupili sami in se nato sprehodili po dolgem pomolu, kjer vam bo galeb morda ukradel 
kornet, saj vas bodo morje, veter ter gore v okolici tako očarali, da boste na sladoled za trenutek 
pozabili. Alice (v čudežni deželi) je kot otrok tukaj preživljala počitnice in prav tukaj dobila navdih za 
svoje zgodbe. Popoldan bomo obiskali še mestece Conwy, ki je še danes v celoti obdano z mestnim 
obzidjem, kraljuje pa mu istoimenski grad, ki je verjetno eden najbolj fotografiranih gradov v Walesu. 
Prosto za večerjo in nočitev. 
3. DAN: Po zajtrku se sprehodimo po Birmighamu, ki leži v osrčju Anglije. Ogledali si bomo odlični 
Birmingham Museum, ki stoji na glavnem trgu in na začetku nakupovalne ulice New Street (peš 
cona). Ta v manj kot 9 minutah hoje pripelje do enega največjih ultra modernih nakupovalnih središč 
v Angliji – Bullring & Grand Central. Kosilo bo v samopostrežni restavraciji, kjer boste lahko 
preizkušali hrano iz različnih držav sveta, če boste hoteli. In na koncu še »otok« sladic. Z vlakom se 
odpeljemo v bližnji Stratford. »All the world's a stage«, še posebej v rojstnem kraju Williama 
Shakespeara. Ob prihodu v očarljivi Stratford-upon-Avon se bomo podali na informativno oz. 
orientacijsko potepanje po mestu – ker je majhno, kar peš. Spoznali bomo njegovo rojstno hišo, se 
ustavili pri šoli, v katero je hodil William, in z ogledi zaključili pri njegovem spomeniku ob reki Avon. 
Nekaj prostega časa in povratek v hotel ter nočitev. 
4. DAN: Zajtrk. Dopoldan se bomo v Oxfordu na sprehodu mimo collegov seznanili z načinom študija 
v tem svetovno znanem univerzitetnem mestu. Popoldan vožnja v London in po želji obisk muzeja 
voščenih lutk Madame Tussaud's. Sledi večerja po sistemu »Jej in pij, kolikor hočeš« v Pizza Hutu. Še 
nekaj prostega časa na Piccadilly Circusu in filmskem Leicester Squaru. Nočitev. 
5. DAN: Po zajtrku bomo izstopili na slavnem Trafalgar Squaru in se nato sprehodili mimo konjeniške 
straže do Downing Streeta, Big Bena s Houses of Parliament, skozi park St. James in že bomo pri 
Buckinghamski palači. Prosto za kosilo in nakup zadnjih spominkov na Oxford Streetu. Popoldan 
prevoz na letališče in polet ob predvidoma 17. uri. Po pristanku na letališču Dunaj avtobusni prevoz v 
Slovenj Gradec. 
 
Cena znaša 573 evrov in vključuje: • letalski prevoz Dunaj ̶ Manchester in London  ̶Dunaj samo z 

ročno prtljago (do 10 kg) • letališke pristojbine • povratni transfer Slovenj Gradec  ̶letališče Dunaj  ̶

Slovenj Gradec • vse prevoze po Angliji in Walesu z busom ali vlakom v 2. razredu • štiri nočitve z 

zajtrkom v hotelu 2* oz. ibis budget (sobe za 3 oz. 4 osebe s TWC) • eno kosilo in ena večerja po 

sistemu »Jej, kolikor hočeš« • vstopnina za Beatles Story ali Anfield, javni prevoz v Londonu • odlično 

vodstvo. 

Možnost plačila na obroke! 

Minimalno število potnikov: 25 

Rok prijave: dijaki, ki ste se prijavili v lanskem šolskem letu 

Organizatorji in izvajalci potovanja so potovalna agencija TWIN ter učitelja spremljevalca, Roman 

Založnik in Mateja Gorišek. 
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K 17: MINI ZOO LAND IN TEMATSKI PARK V SLOVENSKIH KONJICAH 
 

 
 

 
 

V živalskem vrtu in tematskem parku Mini Zoo Land vas čakajo dogodivščine, ki jih otroci, dijaki in 
odrasli še dolgo ne boste pozabili. Ob vstopu v zabaviščni park vas animatorji popeljejo skozi živalski 
vrt, ob tem predstavijo živali in habitate, v katerih živijo. Ponujajo možnost koriščenja kmečke hiše, 
kjer lahko pomalicate. Možen je tudi nakup napitkov iz ZANZI BARA po zelo ugodnih cenah. 

Videli boste tropske ptice, ki se spreletavajo z drevesa na drevo nad vašimi glavami. Ogledate si lahko 
lenega krokodila, ki se nastavlja soncu, govorečega papagaja Jako in njegovo novo prijateljico Suzi 
ter razigrane himalajske koze. 

Takoj na vhodu vas bo pričakala avstralska pokrajina s poskočnimi kenguruji, pozdravil vas bo 
pritlikav zebu (ki sploh ni tako zelo majhen!), tako, malo izpod čela, pa vas bo premerila tudi gospa 
alpaca. Ogledate si lahko tudi nosate medvedke, rakune, želve, hranite lahko zajčke in občudujete 
številne vrste ptic. Oglejte si tematska prizorišča skozi oči otroka in uživajte v dnevu polnem čudes. 
Zapodite se v skrivnostno džunglo s strašnimi krokodili in obiščite afriški safari s pravima levoma ali 
pa se nastavljajte sončnim žarkom na izgubljenem otoku, kjer je nasedla gusarska ladja. 

Pričakuje vas tudi hiša strahov, groze … Vas je že kaj strah? 

Vstopnica nad 14 let znaša 5 evrov + stroški prevoza 

Odhod: mesec november 2020 ali pomlad 2021 
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Pri izvedbi dejavnosti se bodo spoštovala navodila. Če bi se epidemiološka slika za Slovenijo 
poslabšala, se dejavnost ne bo izvedla. Nadomestna dejavnost za prijavljene dijake bo tematski 
pohod v občini Muta. 
 
 V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost dijaki  zaključnih oz. višjih letnikov. 

Št. dijakov: 30 

Mentorica: Nataša Špegelj, prof.  

 

K 18: DRŽAVLJANSKA  VZGOJA 
 
Dijaki spoznajo pojem in vlogo države ter njenih organov, politični sistem, obliko vladavine in 
političnega sistema ter vlogo Evropske unije in njenih organov. Spoznajo tudi pojem 
državljanstva in človekovih pravic ter se preizkusijo v tehniki debatiranja. Cilj državljanske 
vzgoje pri tej dejavnosti je pridobitev občutka za strpen in argumentiran dialog ter aktivno 
državljanstvo in razvoj kritičnega mišljenja.  
Pri izvedbi dejavnosti se bodo spoštovala navodila NIJZ. Če bi se epidemiološka slika za 
Slovenijo v drugi polovici novembra poslabšala in druženje ne bi bilo dovoljeno, se 
dejavnost ne bo izvedla. 
 
Mentorica in spremljevalka: Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
Maksimalno število dijakov: 15 
Vsak dijak, ki se prijavi, mora razredniku oddati motivacijsko pismo, v katerem navede svoje 
osebne podatke, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, razlog, zakaj se prijavlja na 
izbrano vsebino in en predlog o tem, kaj ga v zvezi z državljansko vzgojo še posebej zanima. 
Motivacijsko pismo se pošlje razredniku in je priponka k seznamu prijavljenih kandidatov za 
PIV, ki ga odda razrednik organizatorju PIV. 
Šteje se, da je dijak prijavljen, če do 20. oktobra 2020 na  račun št. SI56 0247 0001 0628 
123, referenca NFC, namen: PIV Državljanska vzgoja, nakaže 60 evrov.  
Dejavnost se bo izvedla, če bo do 20. oktobra 2020  vseh 15 dijakov vplačalo zneske izvedbe 
dejavnosti. 
Če bo prijavljenih dijakov več kot 15, bo mentorica dokončno izbrala 15 dijakov na podlagi 
motivacijskega pisma. 
Dijaki boste o tem, ali ste izbrani na dejavnost državljanska vzgoja oz. o tem, ali se bo 
dejavnost sploh izvedla, obveščeni 23. oktobra 2020. 
 
Predvideni čas izvedbe: 20. (petek popoldne) in 21. (sobota) november 2020 
Kraj izvedbe: Šoštanj (udeleženci poskrbijo za lasten prevoz do objekta izvedbe dejavnosti v 
Šoštanju in za prevoz nazaj domov v soboto) 
 
 
Trajanje:  
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• 20. 11. 2020: od 16. do 20. ure, nočitev 

• 21. 11. 2020: od 9. do 17. ure, odhod domov. 
 

Cena na dijaka: 60 evrov, vključena nočitev in prehrana (enostavna večerja, zajtrk, 
enostavno kosilo, vmes kava, čaj, pecivo, sadje).  
 
Mentorica: Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
 
 
 

K 19: MALA ŠOLA MANEKENSTVA 
 
Predvideni čas izvedbe: 22. (petek popoldne) in 23. (sobota) januar 2021 
Kraj izvedbe: Šoštanj (udeleženci poskrbijo za lasten prevoz do objekta izvedbe dejavnosti v 
Šoštanju in za prevoz nazaj domov v soboto) 
Trajanje: 22.1. 2021: od 16. do 20. ure, nočitev 
                 23.1.2021: od 9. do 17. ure, odhod domov. 
Cena na dijaka: 150 evrov, vključena nočitev in prehrana (večerja, zajtrk, kosilo, vmes kava, 
čaj, pecivo, sadje).  
Vsebina: 
Dijaki spoznajo pravila obnašanja, ličenja, oblačenja, gibanja in izražanja. V vsem tem se tudi 
praktično preizkusijo. Učijo se pravilne hoje, poziranja in komuniciranja. Pri obrokih se učijo 
pravilnega obnašanja. 
Dejavnost bo izvajala priznana manekenka, ki bo nadarjenim tudi omogočila stik z modnimi 
agencijami. 
Pri izvedbi dejavnosti se bodo spoštovala navodila NIJZ. Če bi se epidemiološka slika za 
Slovenijo v drugi polovici januarja poslabšala in druženje ne bi bilo dovoljeno, se dejavnost 
ne bo izvedla. 
Spremljevalka: Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
Maksimalno število dijakov: 15 
Vsak dijak, ki se prijavi, mora razredniku oddati motivacijsko pismo, v katerem navede svoje 
osebne podatke, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, razlog, zakaj se prijavlja na 
izbrano vsebino in en predlog o tem, kaj ga v zvezi z manekenstvo še posebej zanima. 
Motivacijsko pismo se pošlje razredniku in je priponka k seznamu prijavljenih kandidatov za 
PIV, ki ga odda razrednik organizatorju PIV. 
Šteje se, da je dijak prijavljen, če do 20. oktobra 2020 na račun št. SI56 0247 0001 0628 123, 
referenca NFC, namen: PIV Mala šola, nakaže 70 evrov.  
Dejavnost se bo izvedla, če bo do 22. decembra 2020 vseh 15 dijakov vplačalo celoten 
znesek izvedbe dejavnosti, torej še preostalih 80 evrov. 
Če bo prijavljenih dijakov več kot 15, bo mentorica dokončno izbrala 15 dijakov na podlagi 
motivacijskega pisma. 
Dijaki boste o tem, ali ste izbrani na dejavnost Mala šola manekenstva oz. o tem, ali se bo 
dejavnost sploh izvedla, obveščeni 23. oktobra 2020. 
 
Mentorica: Dora Najrajter, univ. dipl. prav. 
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II ŠPORT 

 
Š 1: ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 
Vsako leto z dijaki sodelujemo na šolskih, področnih in državnih tekmovanjih v različnih 
športih. Tekmovanje zahteva veliko priprav, zato lahko dijaki, ki jih bodo športni pedagogi 
povabili v šolsko ekipo, aktivno sodelujejo na šolskem, področnem in državnem tekmovanju 
ter s tem opravijo 24 ur PIV. Za vsako tekmovanje dijaku priznamo 8 ur, kar vključuje tudi 
sodelovanje na pripravah za tekmovanje. 
 
Termin: šolsko leto 2020/2021 
 
Priznano število ur: za vsako tekmovanje 8 ur 
 
Mentorici: Alenka Recko, prof., in Marija Dretnik, prof. 
 

Š 2: DOLINA SOČE  ̶  RAFTING  in TRDNJAVA KLUŽE 
 
Program:   
Odhod iz Slovenj Gradca ob 5.00. Vožnja preko avstrijske Koroške v Trbiž. Po želji postanek 
za krajši ogled Mangrtskih jezer. Pot nas bo dalje vodila preko prelaza Predil v dolino Soče. 
Obiskali bomo TRDNJAVO KLUŽE. Po ogledu bomo prisostvovali še polurni igrani predstavi. 
Člani „Društva 1313“ oblečeni v uniforme avstro-ogrskih vojakov vam bodo na šaljiv način 
predstavili življenje vojakov med prvo svetovno vojno. Nato pa se bomo podali na rafting po 
reki Soči. Oblekli boste neoprensko obleko in prisluhnili napotkom izkušenih inštruktorjev. 
Sledil bo adrenalinski spust z rafti po Soči. 
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Domov se vračamo skozi Most na Soči, Idrijo (po želji postanek za krajši ogled), Logatec. 
Prihod domov v kasnejših večernih urah.   

 

CENA: 82 EUR/min 45 dijakov, 
 86 EUR/min 40 dijakov, 
 91 EUR/min 35 dijakov. 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, oglede po programu, rafting, cestnine in 
pristojbine, vodenje ter organizacijo. 

Vključena vstopnina: za Trdnjavo kluže vključno s polurno igrano predstavo. 
Plačilo bo izvedeno v dveh obrokih, marca in aprila. 
 

ODHOD: predvidoma v aprilu ali maju 2021  
 

Rafting na reki Soči:  
Cena vključuje: inštrukcije, rafting, vso potrebno opremo (obleko, gumijaste čevlje, čelado, rešilni 
jopič), prevoz do izhodišča in nazaj.        
S seboj potrebujete: kopalke, rezervno majico, brisačo.   

Ponudba velja do zasedbe kapacitet v željenem terminu. Izhodišče in trajanje sta odvisna tudi od 
vodostaja Soče. Če bi razmere narekovale daljši ali krajši spust, se temu ustrezno spremeni tudi cena.  
 
 

Z ekskurzijo opravite vse ure, predvidene za prosti del IDE. 
Prijave sprejemamo na elektronski naslov roman.zivic@sc-sg.si. 
Upoštevali bomo vrstni red prijav. 
 

Mentorja: prof. Roman ŽiviČ, prof. Darja Sovinc  
 

 

III DRUGO 
 

 D 1: IZDELAVA NARAVNIH KOZMETIČNIH IZDELKOV 

 

Lokacija: Slovenj Gradec 

 

Iz naravnih zelišč bomo izdelovali naslednja kozmetična sredstva: 

➢ dišečo sol za kopanje, 

➢ ustno vodico, 

➢ mleko za telo, 

➢ masažno olje proti celulitu …  

Vse izdelke boste ustrezno opremili in jih boste lahko odnesli domov.  

Čas izvedbe: med šolskim letom na šoli na Štibuhu 

Predvideni stroški: 5 evrov 

mailto:roman.zivic@sc-sg.si
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Število udeležencev: 10 dijakov z lokacije Štibuh. V primeru večjega števila prijav imajo prednosti 

dijakinje/dijaki, ki na delavnici še niso sodelovali. 

Trajanje: 6 ur 

Mentorici: Simona Hudrap, prof., in Vanja Banfro  

 

 

D 2: AROME ZA VSAK DAN 

 
OPIS:  

V delavnici se boste spoznali z aromami in zelišči ter eteričnimi 
olji. Naučili se boste, kaj so eterična olja in kako delujejo na 
nas. Katera eterična olja so najprimernejša za sproščanje in 
kako jih uporabimo. Katera eterična olja ti bodo pomagala pri 
fokusu in koncentraciji ter kako lahko z eteričnimi olje v svoje 
življenje vneseš več radosti in veselja. Spoznali bomo, kako 
lahko z zdravilnimi zelišči blažimo prehlade, prebavne motnje 
in še kaj. Izdelali bomo nekaj pripravkov, ki jih boste lahko vzeli 
domov. Delavnice bodo potekale na obeh lokacijah šole. 

 

Trajanje: 24 ur 

Cena: 8 evrov 

Število udeležencev: 14 

Mentorica: mag. Damijana Meža 

 

 

 D 3: KAKO NAJ SE UČIM? 
 

Snovi v šoli je ogromno. Poskušate se naučiti, vendar znanje nikakor noče 

v vašo glavo. V tej delavnici boste spoznali, kaj storiti, da bo znanje šlo v 

vašo glavo in bo tam tudi ostalo. Naučili se boste, kako se učiti in kako se 

tudi naučiti. Pogovarjali se bomo o: 

➢ motivaciji za učenje, 

➢ delovnih navadah, 

➢ metodah učenja, 

➢ učnih korakih, 

➢ uporabi miselnih vzorcev, 

➢ vaših načinih učenja. 

Naredite nekaj zase in za svoj uspeh v šoli. Pridružite se nam. 
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Čas izvedbe: med šolskim letom 

Trajanje: 24 ur 

Število udeležencev: ni omejeno 

Mentorica: Anita Voler, svetovalna delavka 

 

 

 D 4: MLADINSKA RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Če ste radovedni, polni energije in ste se odločili, da boste raziskali določeno področje, ki vas zanima, 

izdelajte raziskovalno nalogo. Nikar si ne mislite, da tega ne zmorete. Treba je le zavihati rokave in 

pod vodstvom izbranega učitelja   ̶ mentorja opraviti delo. Najprej se lahko prijavite na regijsko 

gibanje Mladi raziskovalci Koroške. Od tam pa se lahko uvrstite na državno tekmovanje, ki poteka 

vsako leto v Murski Soboti. Dijaki naše šole so v preteklosti že dokazali, da lahko na področju 

raziskovalne dejavnosti uspešno konkurirajo tudi gimnazijcem, osvojili pa so že veliko zlatih in 

srebrnih priznanj. Vsi udeleženci MRK-a za nagrado prejmejo knjižne ali praktične nagrade ter 

udeležbo na nagradni ekskurziji v neznano.   

 

Koordinatorica: Lidija Ajtnik, prof. 

 
 
 

 D 5: ŠOLSKI  EKOLOŠKI VRT 
 

 

Aktivnosti: urejanje zelenjavno jušnega, cvetličnega, sadnega in mokriščnega vrta, priprava komposta 

(če je mogoče vse po biodinamični metodi), priprava hotelov za koristne žuželke ter priprava in 

urejanje dveh močvar. 
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Čas trajanja: od začetka septembra 2020 do konca avgusta 2021 

Priznano število ur: 24  

 

Mentorica: mag. Karmen Ketiš 

 

   
 D 6: PEDAGOŠKA AKCIJA  ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 

 

Akcija želi dijake spodbuditi k razmišljanju o položaju invalidov v družbi. Naši dijaki že nekaj 
let uspešno sodelujejo v tej akciji – njihovi spisi in pesmi so vsako leto nagrajeni in objavljeni 
v zborniku Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
 
Predlagane teme so: 
 

• Moja izkušnja z delom na daljavo 

• Kako sem pomagal drugim med epidemijo 

• Prostočasne dejavnosti med epidemijo 

 

 
Dijaki lahko na te teme ustvarite  pesmi, spise in likovne izdelke (do 6. 10. 2020). Najboljši in 
objavljeni izdelki so tudi nagrajeni s knjižno nagrado. Na pripravah boste prejeli gradivo, ob 
katerem se bomo pogovarjali o invalidnosti – kdo je invalid, odnosi do invalidnosti nekoč in 
danes, naš odnos do invalidnosti, delež tujega in domačega slovstva o tej problematiki. 
Število ur: 15  
Mentorica: Andreja Breznik (za obe lokaciji oz. po dogovoru profesorice, ki učijo dijake) 

 

 

 D 7: TEKMOVANJE DIJAKOV V ZNANJU MATEMATIKE  
 

 
Uspešnost na tekmovanju v znanju matematike od dijakov zahteva veliko priprav, kar jim 

prinese določeno število ur: 

 Šolsko tekmovanje – 8 ur (če dosežejo najmanj polovico točk)  

 Državno tekmovanje – dodatnih 16 ur (za dijake, ki so se uvrstili na državno tekmovanje) 

 

Roki tekmovanj: 18. 3. 2021 – šolsko tekmovanje  

                              17. 4. 2021 – državno tekmovanje 
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Mentorji: Renata Gradišnik, Andreja Preglav Verdinek, Janez Harum, Sonja Ferk, Kristina Vošner, 

Petra Klančnik in Aleksander Camlek. 

 D 8: TEKMOVANJE EKOKVIZ   
 

S tekmovanjem o ekoznanju želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko 

novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju 

oziroma v širšem okolju ponuja narava.   

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega 

poklicnega izobraževanja (SPI) in dijaki srednjega in poklicno-tehničnega izobraževanja (SSI in PTI). 

Dijaki bodo pisali test v dveh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz vseh treh vsebin. 

Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja se bodo uvrstili na državno tekmovanje v 

ekoznanju. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase. 

Šolsko tekmovanje – 8 ur (za doseženih najmanj 15 točk od 30 možnih) – namenjeno je vsem 

dijakom SŠSGM. 

 Državno tekmovanje – dodatnih 16 ur (za dijake, ki bodo na šolskem tekmovanju dosegli najmanj 23 

točk in se bodo uvrstili na prva tri mesta v vsaki tekmovalni skupini. 

 

 Mentorici: mag. Damijana Meža in Simona Hudrap, prof. 

 

 D 9: TEKMOVANJE DIJAKOV V ZNANJU EKONOMIJE 

 
 
Vsako leto se dijaki preizkusijo v znanju ekonomije. Na šoli se izvede šolsko tekmovanje, in sicer 

konec meseca januarja oz. v začetku meseca februarja. V mesecu marcu pa se prvi trije dijaki z 

največjim številom točk na šolskem tekmovanju udeležijo državnega tekmovanja.  

Zelo pomembo pri tem je, da dijaki, ki osvojijo na državnem tekmovanju zlata priznanja, ta priznanja 

štejejo za pridobitev Zoisove štipendije. Tekmovanje je v pisni obliki in se organizira v sodelovanju z 

Zvezo ekonomistov Slovenije. 

Stroške državnega in šolskega tekmovanja pokrije šola. 

Udeleženci tekmovanja: dijaki četrtih (SSI) oz. drugih (PTI) letnikov. 
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Tekmovanje zahteva priprave, zato lahko dijaki, ki aktivno sodelujejo na pripravah in tekmovanju, 

svoje sodelovanje uveljavljajo kot opravljanje ure PIV, in sicer: 

- priprave in udeležba na šolskem tekmovanju: 12 ur,  

- priprave in udeležba na državnem tekmovanju pa dajejo dijakom možnost pridobiti še 

dodatnih 18 ur. 

  

Mentorica: Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 

 

D 10: TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 
 

 Šolsko tekmovanje – 8 ur (za doseženih najmanj 15 točk od 40 možnih) – namenjeno 

je vsem dijakom SŠSGM. 

 Državno tekmovanje – dodatnih 16 ur (za dijake, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 

najmanj 34 točk in so se uvrstili na prva 3 mesta v vsaki tekmovalni skupini (1. 

skupina: gastronomsko-turistični in lesarski programi in 2. skupina: ekonomski 

programi). Dijaki PV in OT se priključijo obema skupinama in na podlagi tega 

nadaljujejo tekmovanje na državnem tekmovanju. 

 
      Datumi: 16. 10. 2020 – šolsko tekmovanje, 21. 11. 2020 – državno tekmovanje  

Mentorici: Barbara Gašperšič Vodopija za gastronomsko-turistične in lesarske programe 
ter Simona Hudrap za ekonomske programe. 

 

D 11: SODELOVANJE V  PROJEKTIH ERASMUS+  
 
Dijaki se bodo v okviru mednarodnih projektov seznanjali s temami projektov, srečali se 
bodo z dijaki različnih evropskih držav, ki pri projektih sodelujejo.  
 
Pogoj za sodelovanje je, da ste pripravljeni sprejeti na dom enega dijaka v času srečanj v 
Sloveniji. 
 
Število priznanih ur: 30 
 
Število dijakov: do 12 
 
Čas trajanja: šolsko leto 2020/21 
 
Mentorja: Tomaž Šoster, prof., in Veronika Sušnik, univ. dipl. inž. 
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Viri slikovnega gradiva: 

 
1. Osebni arhiv profesorjev. 

 
2. Zadnji dostop do spletne strani http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi, 18. 9. 

2013 za  (K1, K3, K5, K8, K9, K11). 
 

 

http://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi

