
 

       
 

  PROGRAM 
 IZBIRNIH VSEBIN 

 

  Interni katalog Gimnazije ŠC Velenje  
  za šolsko leto 2022/2023 

2



Uvod 
Spoštovane dijakinje in dijaki! 

Pred vami je katalog izbirnih vsebin, ki jih v šolskem letu 2022/2023 ponujamo učitelji naše šole. 

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa 
praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti: niti predmeti, niti nadomestilo za 
pouk, niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.  

Obvezne izbirne vsebine (OIV) predstavljajo 6 % predmetnika gimnazije (300 ur): 
v 1. letniku 90 ur, 
v 2. letniku 90 ur, 
v 3. letniku 90 ur in  
v 4. letniku 30 ur. 

Delijo se na:       
1. vsebine, obvezne za vse,  
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,  
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

V tem katalogu predstavljamo pestro ponudbo prostoizbirnih vsebin za dijake 
Gimnazije ŠC Velenje. Upamo, da boste med njimi našli vsebine, ki jih je sicer v 
predmetnik premalo ali jih sploh ni.  
 
Pozorno preberite ponudbo in izberite, kar vas najbolj zanima. Na dejavnosti se prijavite neposredno 
učitelju, izvajalcu. Izvajalci vsebin bodo dijake o pričetku dejavnosti obveščali z obvestili na spletu, na 
oglasnih deskah in osebno. 
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Prostovoljno delo 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  Maša Kolšek in Irena Herlah 
SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI: Urška Šramel Vučina 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov in vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
celoletni projekti / enodnevni dogodki 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Prostovoljno delo se odvija v različnih ustanovah, kjer se nahajajo otroci, mladostniki in odrasli, ljudje s 
specifičnimi potrebami oz. stiskami. Poteka individualno ali skupinsko pod neposrednim vodenjem 
strokovnjakov teh ustanov. Dijaki s tovrstnim delom pridobijo pomembne življenjske izkušnje, celovitejši 
pogled na življenje in starost, s pomočjo drugim pa pridobijo veliko dobrega tudi zase. 
 
Dijaki lahko z raznovrstnimi prostovoljnimi deli sodelujejo v različnih ustanovah (v okviru aktualnih 
predpisov in možnosti): 
- Vrtec Velenje (pomoč pri delu, nastopi za otroke); 
-  Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (pomoč pri ustvarjalnih delavnicah, zavijanju 
novoletnih daril, počitniške dejavnosti, izleti, pomoč otrokom v stiski); 
- Mladinski center (pomoč pri različnih projektih, koncertih in festivalih, pomoč pri neformalnih 
izobraževanjih in mednarodnih mladinskih izmenjavah); 
- Muzej Velenje (ohranjanje kulturne dediščine in izvajanje pedagoških programov); 
- delo z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (pomoč pri učenju, pomoč pri opravljanju domačih 
nalog, pomoč pri nerazumevanju učne snovi - prek velenjskih osnovnih šol, društva Novus ali Ljudske 
univerze); 
- delo s srednješolci z učnimi in drugimi težavami; 
- delo z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (pomoč pri podaljšanem bivanju, sodelovanje 
v družabnih igrah, pri sprehodih ... – v sodelovanju s CVIU in VDC Saša); 
- Rdeči križ (razdeljevanje in razporejanje paketov pomoči, pomoč pri izvedbi krvodajalskih akcij); 
- prostovoljno delo s starostniki (druženje, priprava proslav, nastopanje, pomoč pri izdelovanju izdelkov, 
informiranje stanovalcev o tehnoloških napredkih in življenju mladostnikov - Dom za varstvo odraslih 
Velenje in Zimzelen Topolšica); 
- delo v trgovini Modno podstrešje; 
- šiviljska delavnica (izdelovanje oblačil, modnih dodatkov, recikliranje); 
- delavnica flamenka (delavnica in nastopi); 
- glasbeni in ostali nastopi na različnih prireditvah; 
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Krožek iz logike 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Silvestra Jevšenak 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki se želijo udeležiti tekmovanj iz logike ali pa samo uživajo v reševanju logičnih in 
lingvističnih nalog 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
vsak torek v septembru, oktobru in novembru od 7.10 do 7.55 v A115 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki se seznanijo z različnimi tipi logičnih in lingvističnih nalog in načini reševanja teh nalog. Rešujejo 
naloge s tekmovanj iz logike iz preteklih let. Razvijajo logično mišljenje, ki je potrebno za uspeh na 
tekmovanju iz logike. Hkrati pa so pridobljene veščine uporabne tudi na številnih drugih področjih. 
Predvideno število ur priprav je 30. 

________________________________________________________________________________ 
 

Matematični krožek (1) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Sonja France 
 
CILJNA SKUPINA:  
vsi zainteresirani dijaki prvega letnika, ki bi se želeli dobro pripraviti na matematično tekmovanje 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
ponedeljek od 14.15 do 15.00 od oktobra do aprila, učilnica bo določena naknadno 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Na krožku bomo reševali različne tipe nalog s starih tekmovalnih pol tako s šolskih kot izbirnih/odbirnih, 
regijskih, državnih tekmovanj. Dijaki spoznajo nekaj strategij reševanja tekmovalnih nalog ter utrdijo in 
poglobijo šolsko snov. 
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Matematični krožek (2) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Miran Ravnjak 
 
CILJNA SKUPINA:  
vsi zainteresirani dijaki drugega letnika, ki bi se želeli dobro pripraviti na matematično tekmovanje 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
sreda od 7.00 do 7.55, od oktobra do aprila, učilnica bo določena naknadno 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Na krožku bomo reševali različne tipe nalog s starih tekmovalnih pol tako s šolskih kot izbirnih/odbirnih, 
regijskih, državnih tekmovanj. Dijaki spoznajo nekaj strategij reševanja tekmovalnih nalog ter utrdijo in 
poglobijo šolsko snov. 

________________________________________________________________________________ 
 

Matematični krožek (3) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Branko Krstulović 
 
CILJNA SKUPINA:  
vsi zainteresirani dijaki tretjega letnika, ki bi se želeli dobro pripraviti na matematično tekmovanje 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
torek od 7.05 do 7.55, od oktobra do aprila, učilnica bo določena naknadno 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Na krožku bomo reševali različne tipe nalog s starih tekmovalnih pol tako s šolskih kot izbirnih/odbirnih, 
regijskih, državnih tekmovanj. Dijaki spoznajo nekaj strategij reševanja tekmovalnih nalog ter utrdijo in 
poglobijo šolsko snov. 
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Tekmovanje iz fizike in astronomije 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Peter Jevšenak 
SODELUJOČI UČITELJI: Lucija Švent 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki želijo tekmovati 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
po dogovoru z dijaki v učilnici za fiziko (C 101) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Za vsako tekmovalno skupino je najprej nekaj ur skupinskih priprav, nato individualno delo s 
posameznimi dijaki. Večinoma gre za reševanje tekmovalnih nalog, nekaj je tudi dodatne razlage snovi 
in tem, ki se pri pouku ne obravnavajo. Pri pripravah na astronomska tekmovanja vključujemo tudi 
astronomska opazovanja s šolskim teleskopom. 

________________________________________________________________________________ 
 

Tekmovanje iz biologije 
(za Proteusovo priznanje) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Irena Štimac 
SODELUJOČI UČITELJI: Klavdija Jug 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki želijo tekmovati 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Priprave bodo izvedene v šoli ali na daljavo po posebnem razporedu po dogovoru s tekmovalci. Šolsko 
tekmovanje bo 19. 1. 2023, državno pa 18. 3. 2023. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Letošnja tema v tekmovalni skupini 1. in 2. letnik je »Biologija solin«. Tekmovalci bodo v gradivu za 
tekmovanje izvedeli veliko o posebnostih solinskega ekosistema in okoljih, na katere se vežeta značilna 
in pestra flora in favna. Ob tem pa bodo, poleg biološkega znanja, večali odgovoren odnos do 
naravnih lepot. Tekmovanje za 3. in 4. letnike praviloma zajema vsebine obveznega dela učnega načrta 
za biologijo ter vsebine za maturo. Naloge so sestavljene tako, da preverjajo razumevanje in uporabo 
bioloških konceptov in ne faktografskega znanja. Prav tako naloge ne preverjajo znanja o specifični vrsti 
organizma. Naloge so lahko tudi interdisciplinarne, a vedno izhajajo iz biološkega problema.  
Vsi tekmovalci pridobijo sposobnost reševanja tekmovalnih nalog ter uspešno sodelujejo na tekmovanju, 
tako na šolski kot državni ravni. 
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Tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Klavdija Jug 
SODELUJOČI UČITELJI: Irena Štimac 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki želijo tekmovati 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Priprave bodo izvedene v šoli ali na daljavo po posebnem razporedu. Šolsko tekmovanje bo 14. 10. 
2022, državno pa 19. 11. 2022. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki tekmovalci na pripravah na tekmovanje poglabljajo znanje o sladkorni bolezni in o življenjskem 
slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, ozavestijo dejstvo, da je sladkorna bolezen kronična 
bolezen, ki je ne znamo pozdraviti, in razumejo probleme tovrstnih bolnikov ter razvijejo primeren 
odnos. Pridobijo sposobnost reševanja tekmovalnih nalog ter uspešno sodelujejo na tekmovanju, tako 
na šolski, kot državni ravni. 
________________________________________________________________________________ 

Tekmovanje iz kemije  
(za Preglove plakete) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Karmen Grabant 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki želijo tekmovati 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
po dogovoru z dijaki 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijake za šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete pripravljamo med poukom, za državno 
tekmovanje (srebre in zlate Preglove plakete) pa individualno po letnikih izven pouka. 
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Geografija: 
geografsko tekmovanje in krožek 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Tanja Golob 
SODELUJOČI UČITELJI: tuji predavatelji 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
- priprave na geografsko tekmovanje (četrtek od 7.05 do 7.55) 
- potopisno predavanje (popoldan v šoli). 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Geografska srečanja se bodo delila na dva tematska sklopa. 
Pri prvem se bomo pripravljali na šolsko in državno geografsko tekmovanje. Letošnja tema so vode. 
V okviru drugega sklopa bomo na šoli izvedli vsaj dve potopisni predavanji. Skozi popotniške 
dogodivščine  bomo spoznavali drugačne kulture, gospodarstva, posebnosti transporta, zanimive 
naravnogeografske značilnosti … 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Mladi raziskovalci 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Karmen Hudournik 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov in vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
oktober 2022—marec 2023 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Izdelava raziskovalne naloge. 
Dijak/dijakinja se seznani z raziskovalnimi postopki in pridobiva znanje o raziskovalnih metodah, 
tehnikah in oblikovanju raziskovalnega vprašanja. Izdelava naloge vzpodbuja raziskovalno zvedavost, 
vztrajnost in ciljno naravnanost. Dijak se med pisanjem naloge nauči uporabljati strokovno in znanstveno 
govorico, usposobi se za oblikovanje znanstvenega dela in se nauči, kako v javnosti predstaviti svoje 
dosežke. Več o projektu in rokih na: https://mladiraziskovalci.scv.si 
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Informatika, računalniška 
delavnica 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  mag. Ivan Jovan 
 
CILJNA SKUPINA:  2. letnik in 3. letnik 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Od oktobra 2022 do konca aprila 2023 v računalniški učilnici ter delo na daljavo. 
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
1. Programiranja v Pythonu: Programiranje v računalniški delavnici spodbuja dijake in dijakinje k 
utrjevanju že pridobljenega znanja iz prvega letnika in hkrati vodi k reševanju vedno zahtevnejših 
računalniških algoritmov. Za programiranje dijaki ne potrebujejo zmogljive strojne opreme, metem ko je 
programska oprema brezplačna. Hkrati je ta del namenjen tudi tistim, ki bi se želeli preizkusiti v 
tekmovanju iz programiranja ACM tekmovanja. 
2. Preglednice in statistika 
V tem delu delavnice dijaki in dijakinje pridobivajo osnovna znanja s področja preglednic in 
podatkovnih baz. Z različnimi aplikacijami iz zbirke podatkov pridobivajo nove vrednosti, ta dejavnost 
je močno povezana s statistično analizo podatkov. Tisti ki se želijo preizkusiti v tekmovanju na tem 
področju, bodo lahko sodelovali na Evropskih statističnih igrah. 
3.  Računalniško 3D modeliranje in tiskanje 
S pomočjo programa SolidWorks bodo udeleženci pridobili osnovno poznavanje načina 3D 
modeliranja tehniških oblik in tudi preprostih umetniških skulptur, ki jih je mogoče natisniti s 3D 
tiskalnikom. Ob koncu spoznavanja programa je predvideno tudi tiskanje 3D vzorcev, ki jih bodo dijaki 
izoblikovali. 
4. Ekskurzija v podjetje 
Predvidena je tudi ekskurzija v podjetje, da bi lahko spoznali praktično uporabo informacijske 
tehnologije v gospodarstvu. 
_______________________________________________________________________________ 

Učenje učenja 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Anita Petek 
 
CILJNA SKUPINA: dijaki vseh letnikov in vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  vsak drugi torek ob 7.10 v učilnici A014 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Na krožku učenje učenja bodo dijaki spoznavali osnove uspešnega učenja, spoznali bodo svoj stil 
učenja in se naučili organizirati svoje učenje, da bodo dosegali boljše učne rezultate. 
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Tekmovanje iz psihologije  

NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Nika Kamnik 
 
CILJNA SKUPINA: zainteresirani dijaki 2., 3. in 4. letnika 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):   
po dogovoru z dijaki, oktober 2022–januar 2023 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki pod vodstvom učitelja usvajajo in utrjujejo vsebine iz predmeta psihologije, ki so tekoče leto 
razpisane na šolskem tekmovanju. Letošnje leto je poudarek na tematskih sklopih čustev in komunikacije. 
Dijaki tudi samostojno raziskujejo učne vsebine in jih medsebojno ter skupaj z učiteljem pregledajo, se o 
njih pogovorijo ter pridobljeno znanje dodatno utrdijo. Organizirani sta dve ravni tekmovanja, šolska in 
državna.  

_______________________________________________________________________________ 

Skrb za duševno zdravje 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Nika Kamnik 
 
CILJNA SKUPINA: zainteresirani dijaki vseh letnikov in vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  po dogovoru z dijaki 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki tekom krožka in različnih aktivnosti spoznajo strategije skrbi za lastno duševno zdravje. Med 
pogovorom se z dijaki naslovijo teme, pomembne v obdobju mladostništva in odraščanja, npr. 
samopodoba, spoprijemanje s stresom, sprostitvene tehnike ipd. Način in vsebina izvedbe krožka bosta 
prilagojeni potrebam, interesom in željam dijakov.  
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Delavnica slovenskega  
znakovnega jezika 

NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  Lucija Švent 
 
CILJNA SKUPINA: do 15 dijakov 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor): v učilnici in na prostem 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki spoznajo osnove slovenskega znakovnega jezika: osnovne znake, enoročno prstno abecedo. 
Naučijo se pozdraviti, se predstaviti … S pomočjo čepkov za ušesa vsaj deloma občutijo, kakšen je svet 
gluhih in naglušnih oseb, s kakšnimi težavami se spopadajo in kako jih rešujejo. 

________________________________________________________________________________ 

Novinarski krožek in krožek 
oblikovanja - Špric 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Polonca Glojek, Uršula Skornšek 
SODELUJOČI UČITELJI: učitelji slovenščine, umetnosti, družboslovja, tujih jezikov 
 
CILJNA SKUPINA: od 10 do 20 dijakov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor): enkrat tedensko oz. po potrebi (uredniško delo), 
tudi preko spletnih orodij 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Pisanje člankov v različnih novinarskih žanrih za šolski časopis, likovno opremljanje, fotografija, 
oblikovanje zabavnih vsebin, urednikovanje. Dijaki se tedensko zbirajo na krožku, predebatirajo o 
vsebinah, o člankih, ki bi jih pisali oz. poiščejo tudi zunanje sodelavce, poskrbijo za ažurnost, da so 
vsebine privlačne in zanimive za bralce, poskrbijo za fotografije idr. Med člani krožka se bo izbral 
urednik in ožji uredniški odbor. Dijaki se naučijo zbrana besedila urediti s pomočjo temu namenjenih 
programov in pripomočkov (uporaba IKT). Spoznajo pomen in vlogo vizualnih sporočil v sodobni 
družbi, se jih naučijo ustvarjati ter smiselno povezovati in usklajevati z besedili. Spoznajo se z vlogo 
grafičnega oblikovalca, načini urejanja in oblikovanja tiskovin kot je šolski časopis ter pri tem gojijo in 
razvijajo kritično mišljenje in občutek za estetiko. Preizkusijo se tudi v vlogi fotografa, nadgradijo svoje 
znanje o dokumentarni in drugih vrstah fotografije ter se seznanijo z načini obdelave. Poudarek je na 
iskanju in razvijanju kreativnih rešitev posameznika in skupine. Bistveno je, da bodo zabeleženi 
pomembni dogodki, predstavljeni zanimivi ljudje, kraji, glasba, igrice … vse, kar je blizu mladim. Dijaki 
naj začutijo, da se dela časopis zanje in je njihov. 
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Šolski radio 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Polonca Glojek 
 
CILJNA SKUPINA: 6–7 dijakov, od tega 4 govorci in 1 ali 2 (tehnično osebje) za glasbo 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
v glavnih odmorih, po dogovoru 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijakinje in dijaki berejo vnaprej pripravljen tekst, pri sestavljanju katerega so lahko sami ustvarjalci ali 
soustvarjalci skupaj z mentorico. Enako velja za glasbeni del, ki ga uporabijo v uvodu, med oddajo in 
na koncu. 

________________________________________________________________________________ 

Revija za tuje jezike Explode 
 

NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Darja Joger Avberšek 
SODELUJOČI UČITELJI: mag. Nataša Makovecki, mag. Alenka Gortan, Josip Bačič, Jožica Plešnik, 
Jelka Oder, Anja Štraus 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki, ki pišejo prozo, poezijo, potopise, fotografirajo in jih zanima novinarstvo 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
zbiranje člankov skozi vse šolsko leto 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Z revijo za tuje jezike želimo dopolniti aktivnosti, ki so povezane s tujimi jeziki in z različnimi kulturami. 
Dijaki imajo priložnost pokazati svoje pisateljske in pesniške darove, srečujejo zanimive ljudi, potujejo v 
tuja mesta in dežele, njihovo znanje jezikov je izjemno. Ponujamo jim torej kotiček, kjer lahko opišejo 
svoje izkušnje, pokažejo znanja z različnih področij, izmenjujejo mnenja, krešejo se ideje, skratka neke 
vrste jezikovne delavnice, ki obrodijo pesmi, intervjuje, sestavke, stripe, fotografije, uganke, recepte, 
potopise. Vključeni so  vsi tuji jeziki, ki jih poučujemo na gimnaziji; poleg angleščine še nemščina, 
francoščina, španščina, ruščina in v preteklosti celo latinščina ter italijanščina. Dijake spodbujamo, da 
berejo tuje revije, književna dela v originalu, da prevajajo in se urijo pisati v tujem jeziku, kar je precej 
zahtevno delo, saj obvladajo pogovorni jezik, formalni register je pa že trši oreh.  

15



Nemški novinarski krožek Spaß  
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Jožica Plešnik  
SODELUJOČI UČITELJI: Jelka Oder, Josip Bačič 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, 10 - 20 dijakov. 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
predvidena srečanja na 14 dni (sreda 14.15 - 15.00), vmes na daljavo, učilnica A 114 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Te zanima, kako zanimiv dogodek med poukom, v tvojem prostem času ali na šolski ekskurziji predstaviti 
v sliki in besedi - in to ne samo v slovenščini?  Pridruži se uredniškemu odboru nemške revije Spaß!  Pri 
novinarskem krožku nemške revije se boš naučil, kako v svoji okolici poiskati zanimivosti, kako iz njih 
oblikovati novico, zgodbo, rebus, strip, fotomontažo  ali reportažo v nemščini. Tako boš na šoli 
pridobljeno znanje nemščine začel praktično uporabljati, zraven pa boš spoznal še drobne skrivnosti, ki 
jih skriva novinarsko delo. Če imaš smisel za oblikovanje, te bomo še posebej veseli, saj revijo Spaß, ki 
izide tako v spletni kot v tiskani verziji, oblikujemo sami.  
Komm und hab Spaß mit uns!  

________________________________________________________________________________ 

 
Tekmovanje iz nemščine 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Jožica Plešnik, Jelka Oder, Josip Bačič  
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki 3. in 4. letnika (število glede na želje dijakov) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor): po dogovoru  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki skupaj z učiteljem in samostojno rešujete naloge prejšnjih tekmovanj. Vzporedno s tem utrjujete 
slovnico in širite besedišče na teme, ki so za tekoče leto predpisane za tekmovanje. Organizirani sta dve 
ravni tekmovanja, šolska in državna.     
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Nemška bralna značka  
EPI Lesepreis  
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Jožica Plešnik, Jelka Oder, Josip Bačič 
 
CILJNA SKUPINA:  dijaki 1., 2. in 3. letnika   
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor): Dijake pripravlja njihov profesor nemščine. Čas 
in prostor po dogovoru. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Epi bralne značke niso tipično tekmovanje. So predvsem sodelovanje. Branje je lahko izrazito 
individualna aktivnost, nekaj, kar lahko vsak posameznik počne sam, v svojem tempu in v času, ki mu 
ustreza. Lahko pa je tudi vez med posamezniki. Branje lahko spodbuja komunikacijo in interakcijo, daje 
nam teme za pogovor, omogoča izmenjavo mnenj, priložnost za sodelovanje. Če beremo, smo vsi 
zmagovalci. Zato te vabimo k sodelovanju pri Epi bralnih značkah, najbolj množičnemu bralnemu 
tekmovanju v tujih jezikih v Sloveniji. Branje v tujem jeziku je podobno uram vožnje, kadar želimo 
narediti šoferski izpit. Če obvladamo samo teorijo, nam to nič ne koristi, treba je sesti v avto in začeti ... 
In podobno je s tujim jezikom.  Dijaki samostojno preberete dve knjigi. Skupaj z učiteljem lahko nato 
obnovite vsebino in rešite pripravljene naloge h knjigam. Predpisane knjige za letošnje šolsko leto so:  1. 
letnik: Mörder in Berlin, Hallo, Waldtraut; 2. letnik: Der Sonntag des Schreckens, Der ideale Moment; 3. 
letnik: Das Fraulein von Scuderi, Nerd in Not.  

________________________________________________________________________________ 

 
Angleška bralna značka 
EPI reading badge 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: mag. Alenka Gortan 
SODELUJOČI UČITELJI: Darja Joger Avberšek, mag. Nataša Makovecki 
 
CILJNA SKUPINA:  dijaki prvih letnikov/dijaki drugih letnikov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  bralno tekmovanje: marec 2023, v učilnici 115 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki preberejo tri predpisane romane v angleškem jeziku (poenostavljene) in odpišejo tekmovalne 
naloge, s katerimi se preverja vsebina literarnih del. 
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Tekmovanje iz angleščine (2. l.) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Učiteljica angleščine, ki uči v 2. letniku in 
zbere skupino, ki je pripravljena tekmovati je izvajalec programa za svoj oddelek.  
 
CILJNA SKUPINA:  
Skupina mora imeti 3-5 dijakov, število skupin na šolo je omejeno na 7.  
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Na daljavo, sestajanja po dogovoru z dijaki. Tekmovanje bo 13. 2. 2023.  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki pripravijo scenarij in posnamejo in zmontirajo filmček, v katerem uporabijo predpisane besede za 
to šolsko leto.   

________________________________________________________________________________ 
 

Tekmovanje iz angleščine (3. l.) 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: 
mag. Nataša Makovecki 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki iz tretjih letnikov, ki se želijo udeležiti tekmovanja IATEFL za tretje letnike ali dijaki, ki si želijo 
poglobiti znanje, ker bodo maturo iz angleščine opravljali na višji ravni 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
december, januar, predvideno je 10 ur, učilnica bo določena naknadno. Regijsko tekmovanje bo 20. 2. 
2023, državno 12. 4. 2023.  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijak ponovi in utrjuje že poznane strukture, poglobi znanje z novimi, ki se tipično pojavljajo na 
tekmovanjih in se obravnavajo šele kasneje v četrtem letniku ali samo na višji ravni. Obravnavali bomo 
tudi roman, ki je predviden za to šolsko leto (Angie Thomas The Hate U Give (ISBN: 9781406372151)) 
in se zahteva na regijski ravni tekmovanja.   
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Francoska bralna značka 
EPI Lecture 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Anja Štraus 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki 2. in 3. letnika 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Dijake pripravlja njihova učiteljica francoščine. Čas in prostor po dogovoru. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki preberejo dva predpisana romana v francoskem jeziku in odpišejo tekmovalne naloge, s katerimi 
se preverja razumevanje literarnih del. 

________________________________________________________________________________ 

Šola ambasadorka evropskega 
parlamenta 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Tatjana Kikec 
 
SODELUJOČI UČITELJI:  
Petra Mastnak, mag. Alenka Gortan, mag. Karmen Grabant 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki, ki jih zanima delovanje institucij EU 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
oktober 2022–junij 2023 v prostorih šole in na ekskurzijah 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
V okviru dejavnosti dijaki urejajo informacijski kotiček o EU, vodijo profila na Facebooku in Instagramu, 
– namenjena sta predstavitvi EU in EPAS aktivnosti na šoli, organizirajo okrogle mize, pripravijo 
dogodek ob dnevu Evrope … Sodelujoči dijaki se bodo lahko udeležili ekskurzije v Hišo EU v Ljubljani in 
ekskurzije v Bruselj ali Strasbourg. 
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Ekskurzije v tujino 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Darja Joger Avberšek 
SODELUJOČI UČITELJI: Sandra Dostal, Polonca Glojek 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
konec decembra 2022: Rim 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki spoznavajo dežele z več vidikov, poiščejo kulturne razlike, zgodovino, značilnosti pokrajine, 
tradicije, stare običaje, spoznavajo različne ljudi in skozi pogovor razvijajo živ pogovorni jezik, tudi 
sleng. Dijaki poiščejo zanimive članke in jih predstavijo drugim  dijakom na srečanju. Dijaki pripravijo 
referate z likovnim materialom in jih predstavijo. Dijaki pišejo o svojih izkušnjah s potovanj in ekskurzij ter 
jih dokumentirajo. Dejavnost povezuje tuje jezike z zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino, 
etnologijo, arhitekturo, sociologijo … 

________________________________________________________________________________ 
 

Medpredmetna ekskurzija -  
Irska 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Darja Joger in mag. Alenka Gortan 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov - lahko več skupin po 45 dijakov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
marec 2023 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Obisk in vodeni ogledi: Dublin (Temple bar, St. Patrick's cathedral, Phoenix park, Trinity college - Book 
of Kells, O'Connell street, Castle, Parliament …), Galway, Adare, Cliffs of Moher, Kilkenny, ledeniška 
dolina Glendalough. 
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Tekmovanje iz slovenščine 
(Cankarjevo priznanje) 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Alenka Šalej, Jože Volk 
 
CILJNA SKUPINA:  
zainteresirani dijaki vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Dijake na tekmovanje pripravlja njihov profesor slovenščine. Čas in prostor po dogovoru.  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Intenzivna priprava na tekmovanje. Predpisane knjige individualno po skupinah … 
Prvi in drugi letnik: Veronika Dintinjana: V suhem doku. 
Tretji in četrti letnik: Janez Menart: Srednjeveške pridige in balade (šolsko, državno), Umberto Eco: Ime 
rože (regijsko, državno). 

________________________________________________________________________________ 
 

Bralne urice 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Jože Volk 
 
CILJNA SKUPINA: zainteresirani dijaki vseh smeri (5—15 dijakov) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Oktober 2022‒maj 2023, po pouku; učilnica, po dogovoru in po potrebi knjižnica ali oder Doma 
kulture Velenje 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Branje kot sprostitev 
Bralna skupina in pozitivni učinki branja 
Branje (pripovedovanje): poslušanje zgodbe 
Osnove branja in poslušanja poezije, proze in dramatike 
Pragmatično: literarno-estetsko branje 
Tehnika branja, razumevanje in interpretacija prebranega (mnenje, vtisi, izkušnje …) 
Branje spodbuja mišljenje, zmanjšuje stres, prinaša znanje, širi besedni zaklad, izboljšuje spomin, krepi 
sposobnost analitičnega mišljenja, izboljšuje osredotočenost in koncentracijo, izboljšuje spretnost 
pisanja, nas umiri in je brezplačna zabava. 
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Knjižni klub 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Albina Lindič 

SODELUJOČI UČITELJI:  
Katja Gjerkeš Knežević 
 
CILJNA SKUPINA:  
zainteresirani dijaki vseh smeri (5—15 dijakov) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
po pouku (zgodaj popoldan, od 14.00 naprej) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Branje in pogovor o prebranih knjigah. Knjige izberemo skupaj na prvem srečanju, ko se tudi 
dogovorimo o skupnem številu knjig in srečanj (predlagava štiri do osem). 

________________________________________________________________________________ 

Mladi zgodovinar, 
priprave na tekmovanje in krožek 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Petra Mastnak 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov, ki jih zanima poglabljanje v zgodovino in tekmovanje iz zgodovine 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
sreda ob 7.10 v učilnici A207 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
V sklopu krožka bodo potekale priprave na šolsko tekmovanje Mladi zgodovinar, ki bo v tem šolskem 
letu v četrtek, 26. 1. 2023, ob 14.00. Najboljši trije se bodo udeležili državnga tekmovanja, ki bo 
potekalo 13. 3. 2023 na ŠC Kranj. Po izvedbi tekmovanja bomo (glede na interes dijakov) izvedli dve 
ekskurziji z ogledom muzejev v Sloveniji v popoldanskem času. 
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Gremo v gledališče 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Alenka Šalej 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov - okrog 50 dijakov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
organizacija dveh do treh obiskov profesionalnih gledališč 
1. 12. 2022  – ogled baletne predstave Madame Bovary v SNG Maribor (kor. Valentina Turcu) 
april 2023 — Baletni triptih MYTH, RAIN DOGS, APARTURE (Clug – Žmavc – Inger) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Obisk profesionalnih kulturnih hiš in ogled predstav umetnosti, ki podpira tudi literaturo (balet  na 
literarno predlogo Gospe Bovary, in produkcijo E. Cluga v sodelovanju z zunanjimi koreografi). Ogled 
je v večernem času za prosto izbiro ur OIV iz ponudbe šole. Prijava po najavi. 
 

________________________________________________________________________________ 

Ves svet je oder 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Jože Volk 
 
CILJNA SKUPINA:  
5-15 dijakov 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
oktober 2022‒april 2023, po pouku; učilnica, po dogovoru in po potrebi oder Doma kulture Velenje 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Osnove gledališča in gledališkega nastopanja 
Gradnja gledališkega prostora 
Pripovedovanje zgodbe 
Čustva in liki 
Kostumografija, scenografija, dramaturgija 
Združitev vseh veščin/elementov v celoto 
Priprava ene ali več krajših samostojnih produkcij 
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Prednovoletni Dunaj 

NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC: Aleksandra Dolenec Gojević 
SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI: Janja Hren, Uršula Skornšek, Nataša Tajnik Stupar 
 
CILJNA SKUPINA:  
Ekskurzija je izbirna in namenjena vsem (priporočena za dijake likovne smeri, IP UZG, maturante UZG; 
ti imajo prednost, na preostala prosta mesta se lahko prijavijo drugi zainteresirani dijaki). 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
sobota, 10. 12. 2022 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Prihod na Dunaj in ogled aktualne razstave v Umetnostnozgodovinskem muzeju (KHM) - možno si bo 
ogledati še druge stalne zbirke v muzeju. Po ogledu v KHM se bomo skupaj sprehodili po mestnem jedru 
in si ogledali mdr. katedralo sv. Štefana ter Plečnikove, Zacherlovo hišo. Po odmoru za kosilo bomo 
nadaljevali z ogledi v Albertini: ogled aktualne razstav (z vodenjem) - možno si bo ogledati še druge 
stalne zbirke v muzeju (Od Cezanna, do Picassa …). Malo prostega časa bomo namenili še za 
individualni potep po predprazničnem Dunaju.  
________________________________________________________________________________ 

 
Umetnostnozgodovinska 
ekskurzija v Italijo 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  Janja Hren, Aleksandra Dolenec Gojević 
SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI: Nataša Tajnik Stupar, Uršula Skornšek 
 
CILJNA SKUPINA:  
Ekskurzija je obvezna za likovnike 3. U, vabljeni tudi dijaki 4. U, IP UZG, maturanti UZG, dijaki likovne 
smeri in drugi zainteresirani dijaki (kapaciteta enega avtobusa). 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
Firence,23.—25. marec 2023. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Ogled znamenitosti Firenc (katedrala, cerkve San Lorenzo, Santa Croce,…) in ogled razstave v galeriji 
Ufizzi.  
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Beneški bienale 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Nataša Tajnik Stupar 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki likovne smeri in ostali zainteresirani dijaki 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
sobota, 8. 10. 2022 (celodnevna ekskurzija) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Ogled 59. Beneškega bienala, ene največjih razstav sodobne likovne umetnosti. 

________________________________________________________________________________ 

Mešani mladinski pevski zbor ŠCV 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Alenka Podpečan 
 
CILJNA SKUPINA:  
zainteresirani dijaki vseh smeri in del glasbenikov umetniške gimnazije (po predmetniku) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
ponedeljek: 14.15 (dekleta) po eno šolsko uro, 15.00 (fantje) po eno šolsko uro; v učilnici A112 
sreda: 14.15 - 15.45 (skupna vaja) v učilnici A112 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Vaje potekajo tedensko. Zbor nastopa na raznih šolskih prireditvah, pevskih revijah in priložnostnih 
koncertih z različnim programom, od ljudske glasbe pa vse do popa in rocka. Dijak s petjem v zboru 
pridobi pevsko izobrazbo in osnove vokalne tehnike ter s poustvarjanjem povečuje lastno ustvarjalnost 
in zmožnost vokalne interpretacije.  
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Šolski bend 
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Alenka Podpečan 
 
CILJNA SKUPINA:  
minimalno trije (kitarist/ka, bas kitarist/ka, bobnar/ka), seveda dobrodošel/-a tudi klaviaturist/ka.  
Če bo prijav več, se bomo razdelili v več skupin (bendov). 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
petek, 14.15-15.00 v učilnici A112 oziroma po dogovoru v Orkestralni dvorani glasbene šole 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
V šolskem bendu bi se naučili najbolj znane hite iz rock in pop/rock scene, prispevali k sodelovanju in 
kreiranju svojih idej (ustvarjanje besedila, melodije, aranžmajev). 
S skupino bi imeli možnost nastopati na šolskih prireditvah in izven. 

________________________________________________________________________________ 
 

Pop/rock/jazz solopetje 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  
Alenka Podpečan 
 
CILJNA SKUPINA:  
najmanj 1, največ 8 dijakov/dijakinj 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
po pouku, po dogovoru z zainteresiranimi dijaki 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Pop/rock/jazz solopetje je namenjeno vsem tistim, ki so že vsaj malo izkušeni s solo nastopi, se želijo 
naučiti še nekaj vokalno-tehničnih prijemov k samozavestnemu nastopu in izkusiti svoj talent s 
priložnostnim bendom Šolskega centra Velenje.  
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Kubanska salsa  
 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  Anja Štraus 
SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI: Ervin Strmčnik (zunanji izvajalec) 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki ŠCV, do 15 parov (skupaj 30) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
mala telovadnica ŠCV, ob petkih zvečer 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Kubanska salsa je vrsta plesa s Kube, ki odraža zgodovinsko dogajanje, življenjski stil in značilnosti 
afriških, francoskih ter španskih korenin, pomešanih z današnjo Kubo. 
Koreografija samega plesa ni zelo zahtevna, tako da lahko salso pleše čisto vsak. Za kubansko salso so 
značilne raznolike, zabavne figure in konstantno krožno gibanje plesalke okrog plesalca, pleše pa se jo 
tudi v krogu. Pari se takrat povežejo med seboj in plešejo vrsto salse, ki se ji reče Rueda de Casino. 
Dijaki se bodo spoznali s kubansko kulturo, hkrati pa bodo spoznavali raznorazne plesne figure in 
izpopolnjevali svoje sposobnosti plesa v paru, saj se tehnike vodenja iz kubanske salse lahko prenesejo 
tudi na druge plese. Izvedba dejavnosti je odvisna od števila prijavljenih in dostopnosti zunanjega 
izvajalca.  
________________________________________________________________________________ 

Plesna skupina ŠCV Velenje 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:  Anja Štraus 
SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI: Morena Pergovnik, Vojko Tovornik 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijakinje ŠCV, do 20 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
mala telovadnica ŠCV, po pouku 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Plesna skupina bi delovala pod mentorstvom Anje Štravs, ki bi vodila treninge (raztegovanje, kondicija, 
moč), koreografije pa bi dijakinje sestavljale same. S pripravljenimi koreografijami bi tako nastopale na 
ravni ŠCV in širše.  
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ŠVZ rekreacija 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Helena Hliš Bukovnik 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov in vseh smeri 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
športna dvorana, po dogovoru 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi športnimi aktivnostmi: 
odbojka, košarka, nogomet, namizni tenis, fitnes. 
Skupine za kolektivne športe  se oblikujejo glede na interes dijakov. 

________________________________________________________________________________ 

Odbojkarska liga, 
medrazredno tekmovanje 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Helena Hliš Bukovnik 

SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI:  
Morena Pergovnik, Vojko Tovornik, David De Costa 
 
CILJNA SKUPINA:  
izbrana razredna ekipa osmih igralcev (4f/4d) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
športna dvorana med poukom in po njem (dan še ni določen) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Igra se po igralnem sistemu na izpadanje. Del medrazrednih tekem bomo lahko odigrali že med urami 
ŠVZ, del pa v času po pouku v športni dvorani. 
Zmagovalci v vsaki skupini (skupina so vsi oddelki enega letnika) se bodo pomerili v finalu za 
zmagovalca šole. 
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Nogometna liga 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Vojko Tovornik 

SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI:  
David De Costa 
 
CILJNA SKUPINA:  
izbrana razredna ekipa; dijaki se dogovorijo sami 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
športna dvorana med poukom in po njem, dan še ni določen 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Igra se po igralnem sistemu 4 + 1, 2 x 10 minut, in sicer vsak oddelek z vsakim. Del medrazrednih tekem 
bomo lahko odigrali že med urami ŠVZ, del pa v času po pouku v športni dvorani. Najboljše štiri 
uvrščene ekipe se bodo med sabo pomerile na finalnem turnirju. 

________________________________________________________________________________ 
 

Smučanje v Heiligenblutu 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
Vojko Tovornik 

SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI:  
David De Costa 
 
CILJNA SKUPINA:  
prosta izbira dijakov od 2. do 4. letnika (največ 32) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
februar 2023, smučišče Heiligenblut (Avstrija)  

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Vsi prijavljeni dijaki (max. 32), ki se udeležijo smučanja v Heiligenblutu, so razvrščeni v tri homogene 
skupine po predhodnem ugotavljanju njihovega znanja smučanja. V skupinah pod nadzorom učitelja 
smučanja vsakodnevno opravijo oz. nadgradijo določeno tehniko smučanja, v popoldanskem času pa 
lahko smučajo prosto. V večernem času lahko koristijo bazen ali se ob družabnih igrah, kvizu in drugih 
aktivnostih zabavajo.  
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Preživetje v naravi 
NOSILEC PROGRAMA - IZVAJALEC:   
David De Costa 

SODELUJOČI UČITELJI IN DRUGI SODELAVCI:  
Vojko Tovornik 
 
CILJNA SKUPINA:  
dijaki vseh letnikov in vseh smeri (največ 30) 
 
PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor):  
14.—16. 6. 2023, Ribno (Kajuhov tabor) 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  
Preživetje v naravi – kurjenje ognjev, postavljanje bivaka, lokostrelstvo, streljanje z zračno puško, 
postavljane tabora. Na voljo bodo tudi športne igre, pohod … Po dogovoru se lahko dodajo tudi drugi 
tematski sklopi. 
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