
PROSTE INTERESNE DEJAVNOSTI – OBOGATITVENI PROGRAM 

1. PODROČJE STROKE  
 

PODROČJE Tekmovanje – ZDRAVSTVENA NEGA 

Naslov dejavnosti 
TEKMOVANJE IZ ZDRAVSTVENE NEGE ZA DIJAKE PROGRAMA 
ZDRAVSTVENA NEGA (ŠOLSKO, DRŽAVNO TEKMOVANJE) 

Mentor/-ica Mentorice aktiva ZNPP 

Cilj dejavnosti z opisom 
Vzpodbuditi dijake k dodatnim in širšim znanjem iz določenih področij 
zdravstvene nege. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–marec 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE Tekmovanje – POMOČ IN OSKRBA 

Naslov dejavnosti 
TEKMOVANJE IZ POMOČI IN OSKRBE ZA DIJAKE PROGRAMA 
BOLNIČAR-NEGOVALEC (ŠOLSKO, DRŽAVNO TEKMOVANJE) 

Mentor/-ica Mentorice aktiva ZNPP 

Cilj dejavnosti z opisom 
Vzpodbuditi dijake k dodatnim in širšim znanjem iz določenih 
strokovnih področij nudenja pomoči in oskrbe. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–marec 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE Tekmovanje – DIABETES 

Naslov dejavnosti DIABETES – ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Mentor/-ica Natalija Prašnički 

Cilj dejavnosti z opisom 
Dijaki z usvojenim znanjem pripomorejo k ozaveščanju širše populacije 
o tej nevarni bolezni, delujejo preventivno, zdravstveno, vzgojno. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

September, oktober, november 

Prispevek za udeležbo: Potrebno gradivo je v šolski knjižnici, knjižice Diabetes podarja 
dijakom društvo diabetikov Slovenije. 

 

 

PODROČJE ZDRAVA ŠOLA 

Naslov dejavnosti REŠEVANJE IZ VODE 

Mentor/-ica Manja Marko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Predstaviti dijakom teoretične in praktične osnove reševanja iz vode 
in prve pomoči. Dijaki opravijo preizkus znanja plavanja pred 
projektom,  
na koncu pa še teoretični in praktični preizkus znanja.  
Dijaki dobijo interno potrdilo. 

Predviden čas izvajanja  
oz. trajanje: 

V skladu z razmerami 

Prispevek za udeležbo: Dijaki krijejo stroške bivanja cca 60 €. 
 
 

PODROČJE ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVA ŠOLA 

Naslov dejavnosti PROMOCIJA ŠOLE, PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA 

Mentor/-ica Suzana Krajnc, Jasna Adam 

Cilj dejavnosti z opisom 
Seznanitev osnovnošolcev s poklicem, promocija zdravstvene nege, 
razvijanje komunikacijskih sposobnosti. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Med šolskim letom. 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE ZDRAVSTVENA NEGA 

Naslov dejavnosti PROMOCIJA ZDRAVSTVENIH ŠOL 

Mentor/-ica Nataša Rotar 

Cilj dejavnosti z opisom 

Predstavitev Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor 
učencem osnovnih šol. Na predstavitvah približamo poklic srednja 
medicinska sestra in srednji zdravstvenik učencem, ki jih veseli delo z 
ljudmi in želijo pomagati drugim v stiski. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–februar 
 

Prispevek za udeležbo: / 
 

 

PODROČJE VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Naslov dejavnosti PROMOCIJA CEPLJENJA 

Mentor/-ica Karmen Šparaš, Eva Črešnar Dvornik 

Cilj dejavnosti z opisom 
Ozaveščanje dijakov in učencev osnovnih šol o namenu in 
pomembnosti cepljenja bodočih zdravstvenih delavcev.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Med šolskim letom 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE DELOVNA TERAPIJA 

Naslov dejavnosti RAZVIJANJE ROČNIH SPRETNOSTI 
Mentor/-ica Nataša Valh Kukovič, Renata Klarič Tetičkovič, Jasna Adam 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki spoznajo osnove delovne terapije in pomen razvijanja ročnih 
spretnosti, ter vpliv na počutje. Hkrati z delavnicami pridobijo in se 
naučijo različnih tehnik ustvarjanja z raznimi materiali. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

V času prazničnih dni izdelovanje voščilnic, darilc, suhih izdelkov in 
cvetja. 

Prispevek za udeležbo: Po dogovoru, za material 
 

 

 

 

PODROČJE ZDRAVSTVENA NEGA  

Naslov dejavnosti OSEBNOSTNI RAZVOJ MLADOSTNIKA V ZDRAVSTVENI NEGI 

Mentor/-ica Jasna  Adam in Iva Čeh 

Cilj dejavnosti z opisom 

Zavedamo se, da je zelo pomemben občutek lastne vrednosti 
posameznika.  

Z dijaki bomo raziskovali pogled na svet skozi oči mladostnika. 
Predstava o sebi, samopodoba, vest, etika, morala, empatija do 

sočloveka, komunikacija med vrstniki in s pacientom. Razvijali bomo 

pozitivno samopodobo in samovrednotenje. Govorili bomo o etičnih 
dilemah in dvomih, s katerimi se srečujejo dijaki doma, v šoli ali pri 
praktičnem pouku v kliničnem okolju. Skozi pogovor, izražanje svojih 
misli, občutkov, dela na sebi, bodo dijaki imeli možnost priti do 

pozitivnih spoznanj in zdravega načina življenja. Omenjene aktivnosti 

bomo izvajali v okviru delavnic in okrogle mize.  

Izdelke, slike, njihove misli in spoznanja bomo predstavili na razstavi v 

avli šole. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Skozi celo šolsko leto. 
 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE ZDRAVSTVENA NEGA 

Naslov dejavnosti OBISK PREDAVANJ HOSPICA  

Mentor/-ica Jasna Adam, Ana Mlakar 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki se na predavanjih seznanijo s temami, ki se nanašajo na 
obravnavo hudo bolnih in umirajočih ter pomoč njihovim svojcem pri 
doživljanju izgube, seznanijo se z delom prostovoljcev v društvu 
Hospic, si pridobijo pomembna strokovna spoznanja za delo srednje 

medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika ter spoznanja, ki jim 

lahko pomagajo tudi v lastnem procesu soočanja z izgubo ali pri 
nudenju opore znancem.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Predavanja so organizirana na sedežu Hospica prvi torek v mesecu. 
Teme predavanj bodo predhodno objavljene (seznanitev dijakov 

preko okrožnice). Interesenti sporočijo svojo namero glede udeležbe 
mentorici, od katere bodo sproti prejeli tudi vsa  navodila za udeležbo.  

Prispevek za udeležbo: Ni predvidenih stroškov.  

 
PODROČJE RDEČI KRIŽ  
Naslov dejavnosti KRVODAJALSTV O 

Mentor/-ica Aleksandra Ločičnik 

Cilj dejavnosti z opisom 

Izkazati pomoč sočloveku skozi darovanje krvi je najlepše poslanstvo. 
Seveda obstajajo omejitve, ki jih spoznajo dijaki na uvodnem 
sestanku, vendar je vseeno veliko polnoletnih, ki so primerni 
darovalci. Če daruješ kri, rešiš življenje.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Šolsko leto (oktober-maj) 

Prispevek za udeležbo: / 
 

 

 

2. PODROČJE KOZMETIKE 

 

PODROČJE KOZMETIKA  IN  ZDRAVSTVENA NEGA 

Naslov dejavnosti KLASIČNA ROČNA MASAŽA 

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Kaj je masaža,  zvrsti masaže, pomen masaže za zdravje, osnovne 
tehnike klasične masaže. Praktična izvedba osnovnih tehnik klasične 
masaže. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Maj, junij (20 ur) 

Prispevek za udeležbo: Olje za masažo, podloge za enkratno uporabo. 
 

 

PODROČJE KOZMETIKA 

Naslov dejavnosti MANIKIRA 

Mentor/-ica Hajdeja Stefanović 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki se bodo s pomočjo mentorja pripravljali na tekmovanje iz 
manikire. Na tekmovanju bodo prikazali praktično in teoretično 
znanje. Dijaki bodo tekmovali na državnem nivoju. Dijak razvija 
samostojnost, odgovornost, natančnost, kreativnost in podjetnost, 
hkrati pa pridobiva izkušnje javnega nastopanja. 

Predviden čas izvajanja oz. 

trajanje: 
Oktober–marec 

Prispevek za udeležbo: Izvedba naravne manikire in permanentnega lakiranja s soakoff geli. 
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PODROČJE KOZMETIKA 

Naslov dejavnosti LIČENJE 

Mentor/-ica Andreja Fridrih 

Cilj dejavnosti z opisom 

S  pomočjo mentorja se bodo dijaki pripravljali na tekmovanje v 
ličenju, kjer bodo prikazali praktično in teoretično znanje. Tekmovanja 
bodo potekala na državnem in mednarodnem nivoju. Vzporedno 
bodo dijaki razvijali strokovno in poklicno odgovornost ter 
organizacijsko kulturo na takšnih prireditvah. 

Prispevek za udeležbo: Praktično izdelovanje make-upa. 

  

 

PODROČJE KOZMETIKA 

Naslov dejavnosti PREDSTAVITEV PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK 

Mentor/-ica Andreja Fridrih 

Cilj dejavnosti z opisom 
Promocija poklica kozmetičnega in zdravstvenega tehnika. Dijakom 
se predstavi lik kozmetičnega tehnika, prikaz praktičnega dela. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–februar 

Prispevek za udeležbo: Predstavitev šole in programa kozmetični tehnik. 
 
 

PODROČJE KOZMETIKA 
Naslov dejavnosti Ogled sejma kozmetike  

Mentor/-ica Andreja Fridrih 
Cilj dejavnosti z opisom Dijakom predstaviti enega izmed sejmov kozmetike. 
Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Odvisno od razmer. 

Prispevek za udeležbo: 60–80 evrov/dijaka oz. v skladu s programom. 
 

 

PODROČJE KOZMETIKA 
Naslov dejavnosti Strokovna ekskurzija  v Francijo. 

Mentor/-ica Andreja Fridrih 

Cilj dejavnosti z opisom 
Dijakom predstaviti tovarno kozmetike L`Occitane in parfumeriji 
Galimard in Fragonard. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

14.9-17.9.2022 

Prispevek za udeležbo: 125 evrov/dijaka oz. v skladu s programom. 
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333...   PPPOOODDDRRROOOČČČJJJEEE   VVVZZZGGGOOOJJJEEE   ZZZAAA   ZZZDDDRRRAAAVVVJJJEEE   

 

PODROČJE VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Naslov dejavnosti ZDRAVA IN VARNA PREHRANA 

Mentor/-ica EVA MOHR SALKIČ 

Cilj dejavnosti z opisom Osveščenost dijakov o zdravem načinu prehranjevanja;  
Tema: aditivi, pesticid, GSO živila, BSE …, ogled poučnih filmov, 
debata na dano temo, ki je lahko po izbiri in na željo dijakov, ogled 
biokmetije (ekskurzija) – po želji. 

Predpisan čas izvajanja oz. 
trajanja 

25 ur, ki se štejejo k izbirnim IND 

Prispevek za udeležbo Stroški ekskurzije (če dijaki želijo, da se izvede). 
 

 

 

PODROČJE PREHRANA 

Naslov dejavnosti NAUČIMO SE PEČI IN KUHATI 
Mentor/-ica Eva Mohr Salkič, Sabina Eberl 

Cilj dejavnosti z opisom 
Dijaki se naučijo (po želji) priprave in peke manj in bolj zahtevnih peciv 
in drugih jedi.   

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Po dogovoru (enkrat na teden, največ 25 ur). 

Prispevek za udeležbo: Po dogovoru, za material. 

 

4. PODROČJE ŠPORTA 

 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti NOGOMET – LIGA 

Mentor/-ica Klemen Breže, David Rebernik 

Cilj dejavnosti z opisom 

Prvenstvo razrednih ekip – višji nivo. 
Sistem igranja vsaka ekipa z vsako ekipo (cca 64 tekem). 
Ekipo sestavlja 5 igralcev z rezervami. 
Tekmovanje je osnova za sestavo šolske ekipe, ki bo sodelovala na 
regijskem tekmovanju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Od oktobra 2022 do aprila 2023 v popoldanskem času. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti NOGOMET – ŠOLSKA EKIPA 

Mentor/-ica Klemen Breže, David Rebernik 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – višji nivo (področno tekmovanje). 
Nogometno prvenstvo se igra po pravilih NZS. 
Ekipo sestavlja 15 igralcev. 
Tekmovanje se organizira z žrebom skupin. Najboljši ekipi v  skupini se 
nato pomerita za dve prosti mesti in zastopata štajersko področje na 
državnem nivoju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

December 2022–januar 2023 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 
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PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ODBOJKA  NA MIVKI  DEKLETA 

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – višji nivo (področno tekmovanje). 
Dijakinje igrajo tekme 3:3 na dva dobljena seta do 21 točke. 
Ekipo sestavlja 5 igralk. 
Tekmovanje se organizira z žrebom skupin. Najboljši ekipi v  skupini se 
nato pomerita za dve prosti mesti in zastopata štajersko področje na 
državnem nivoju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Prvi teden v septembru  

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 

 
 

PODROČJE ŠPORT  
Naslov dejavnosti ODBOJKA  V DVORANI – DIJAKINJE 

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – višji nivo (področno tekmovanje). 
Dijakinje igrajo tekme 6:6 na dva dobljena seta do 25 točke. 
Ekipo sestavlja 12 igralk. 
Tekmovanje se organizira z žrebom skupin. Najboljši ekipi v  skupini se 
nato pomerita za dve prosti mesti in zastopata štajersko področje na 
državnem nivoju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar 
Treningi in trening tekme od oktobra do januarja. 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 

 
 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti MALI  NOGOMET – DIJAKINJE  

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – višji nivo (področno tekmovanje). 
Dijakinje igrajo tekme 5:5 na dvakrat 15 minut. 
Ekipo sestavlja 12 igralk. 
Tekmovanje se organizira z žrebom skupin. Najboljši ekipi v  skupini se 
nato pomerita za dve prosti mesti in zastopata štajersko področje na 
državnem nivoju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar, februar 
Treningi in trening tekme od oktobra do januarja, februar 

Prispevek za udeležbo: 
Prevoz na tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo 
kotizacije (razpis). 

 
 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti PLAVANJE 

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – višji nivo (področno tekmovanje). 
Dijakinje in dijaki tekmujejo v kategoriji prosto 100 m, mešano 100 m 
(registrirani in neregistrirani tekmovalci in tekmovalke).  
Najboljši zastopajo štajersko področje na državnem nivoju. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

April, maj 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo  
kotizacije (razpis). 
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PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ODBOJKA  NA MIVKI – DIJAKI 

Mentor Aktiv ŠVZ 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje. 
Dijaki igrajo tekme 3:3 na dva dobljena seta do 21. Ekipo sestavlja 5 
igralcev. Prvi 2 ekipi se uvrstita na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Prvi teden v septembru  

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 

 

 
 
 

 
 
 
 

PODROČJE ŠPORT  
Naslov dejavnosti ODBOJKA  V DVORANI – DIJAKI 

Mentor/-ica Aktiv ŠVZ 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje. 
Dijaki igrajo tekme 6:6 na dva dobljena seta do 25. V primeru 
neodločenega rezultata se igra tretji set do 15. 
Ekipa šteje 12 igralcev. Prvi 2 ekipi se uvrstita na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar 
Treningi in trening tekme od oktobra do januarja  

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 

 
 
 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ROKOMET – DIJAKI 

Mentor/-ica Aktiv ŠVZ 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje. 
Dijaki igrajo tekme po turnirskem sistemu. 
Ekipa šteje 12 igralcev. Prvi 2 ekipi se uvrstita na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar, februar 
Treningi in trening tekme od oktobra do januarja 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije 
(razpis). 

 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ROKOMET – DIJAKINJE 

Mentor/-ica Aktiv ŠVZ 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje. 
Dijakinje igrajo tekme po turnirskem sistemu. 
V ekipi je 12 igralcev. Prvi 2 ekipi se uvrstita na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

December, januar, februar 
Treningi in trening tekme od oktobra do januarja 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo  
kotizacije (razpis). 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti TRADICIONALNO  SREČANJE  ZDRAVSTVENIH  ŠOL SLOVENIJE  
Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Namen je druženje, tekmovanje in fair play, predstavitev šole.  
Športno druženje poteka v dveh kategorijah. Kategorija za dijake in 
dijakinje, druga kategorija profesorji in profesorice. Tekmovanje 
poteka na igriščih za odbojko na mivki. Igra se 3:3 in dve rezervi, na 
dva dobljena seta do 21 točke.  

Predviden čas izvajanja oz. 

trajanje: 
Ni znan 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača. 
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PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti KOŠARKA, DIJAKI 
Mentor Aleš Voh 

Cilj dejavnosti z opisom 
Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje. 
Dijaki igrajo  tekme 5:5. Ekipo sestavlja 12 igralcev. 
Prvi 2 ekipi se uvrstita državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Prvi teden v decembru. 
Pred tekmovanjem bomo imeli nekaj treningov in pripravljalno tekmo. 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije  
(razpis). 

 
PODROČJE ŠPORT  
NASLOV DEJAVNOSTI ATLETIKA POSAMIČNO, DIJAKI 
Mentor/-ica Aleš Voh 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje –  področno tekmovanje. 
Dijaki se prijavijo za posamezno disciplino. 
Ekipa šteje toliko dijakov, kolikor se jih prijavi. 
Na državno tekmovanje se uvrstijo po rezultatih iz cele države. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Maj 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na srečanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo kotizacije  
(razpis). 

 

PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ALPSKO SMUČANJE 

Mentor Aleksandra Stergar 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno tekmovanje, finale. 
Individualne prijave dijakov. 
Prvih šest dijakov v svoji kategoriji se uvrsti na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Februar, marec 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na finalno tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo 
kotizacije (razpis). 

  
 

PODROČJE ŠPORT  
Naslov dejavnosti BADMINTON 

Mentor/-ica Aleksandra Stergar 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – posamično področno tekmovanje in 
ekipno področno tekmovanje, finalno tekmovanje. Posamično 
tekmovanje – individualne prijave dijakov. 
Ekipno tekmovanje – najmanj 4 dijaki. 

Predviden čas izvajanja oz. 

trajanje: 

Januar, april.  
Treningi od oktobra do januarja  

Prispevek za udeležbo: Prevoz na finalno tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo 
kotizacije (razpis). 

 
PODROČJE ŠPORT 

Naslov dejavnosti ATLETIKA 

Mentor/-ica Aleksandra Stergar 

Cilj dejavnosti z opisom 

Srednješolsko tekmovanje – področno posamično in ekipno 
tekmovanje. 
Individualne prijave dijakov. 
Prvi trije dijaki v svoji disciplini se uvrstijo na državno tekmovanje. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

September, maj  
 

Prispevek za udeležbo: Prevoz na finalno tekmovanje, brezalkoholna pijača in malica, plačilo 
kotizacije (razpis). 
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5. PODROČJE TUJIH JEZIKOV, MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

 

PODROČJE ANGLEŠKI JEZIK 

Naslov dejavnosti ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS 

Mentor/-ica Nataša Šulin 

Cilj dejavnosti z opisom 
Spodbujanje branja v tujem jeziku, razvijanje bralnih veščin (branje 
predpisanega števila knjig, pogovor, spletno tekmovanje). 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Od septembra do marca 
 

Prispevek za udeležbo:    / 

 

PODROČJE ANGLEŠČINA 

Naslov dejavnosti DRŽAVNO TEKMOVANJE IATEFL 

Mentor/-ica Lucija Matijevič Doberšek 

Cilj dejavnosti z opisom Priprava dijakov na drž. tekmovanje. 
Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Februar 
 

Prispevek za udeležbo: / 

 

PODROČJE ANGLEŠKI JEZIK 

Naslov dejavnosti STROKOVNA EKSKURZIJA V VELIKO BRITANIJO 

Mentor/-ica Lučka Tirič 

Cilj dejavnosti z opisom 
Spoznavanje britanske kulture, znamenitosti in načina življenja v južni 
Angliji, uporaba angleškega jezika v vsakdanjem življenju 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Junij 2023 
 

Prispevek za udeležbo: V celoti krit s strani dijakov. 

 

PODROČJE NEMŠKI JEZIK 

Naslov dejavnosti PRIPRAVE DIJAKOV NA TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 

Mentor/-ica Tamara Podgornik, Jana Hercog 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki se seznanijo s potekom tekmovanja ter vadijo bralno 
razumevanje in slovnico z branjem besedil, reševanjem nalog, pisanjem 
daljših pisnih sestavkov. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar 

Prispevek za udeležbo: Prispevek za kopije. 

 

PODROČJE NEMŠKI JEZIK 

Naslov dejavnosti NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Mentor/-ica Tamara Podgornik, Jana Hercog 

Cilj dejavnosti z opisom Pfiffikus – nemško bralno tekmovanje 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–marec 
 

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE NEMŠKI JEZIK 

Naslov dejavnosti SEMINAR ZA MLADE NOVINARJE – BAD MARIENBERG 

Mentor/-ica Tamara Podgornik 

Cilj dejavnosti z opisom Sodelovanje z Evropsko hišo BadMarienberg 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Prvi ali drugi teden v maju 
 

Prispevek za udeležbo: / 
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6. PODROČJE DRUŽBOSLOVJA 
 

PODROČJE DRUŽBOSLOVJE 

Naslov dejavnosti EVROŠOLA 

Mentor/-ica Lilijana Petelin 

Cilj dejavnosti z opisom 

Cilj krožka Evrošola je dijake vzpodbuditi oz. motivirati h kritičnemu in 
ustvarjalnemu  razmišljanju o tem, kaj EU ponuja mladim, o možnostih, 
ki jih evropske institucije omogočajo za izboljšanje življenja,  skratka, 
kako živeti v multikulturnem  okolju in se vanj aktivno vključevati. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Skozi celo šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE ZGODOVINA 

Naslov dejavnosti ZGODOVINSKI KROŽEK 

Mentor/-ica Barbara Princes 

Cilj dejavnosti z opisom Spoznavanje in raziskovanje zgodovinskih dejstev. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Celo šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURA 

Naslov dejavnosti UNESCO ASPNET 

Mentor/-ica Jasna Adam 

Cilj dejavnosti z opisom 

Kultura miru in nenasilja, strpnost in sodelovanje. Sprejemanje 
drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega 
posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščina ter širše 
našega skupnega doma – planeta Zemlja. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

7. PODROČJE NARAVOSLOVJA 
PODROČJE NARAVOSLOVJE 

Naslov dejavnosti 
PREDSTAVITEV SVETOVNIH DNEVOV Z IZDELAVO PLAKATOV IN 
PREDSTAVITVIJO LE-TEH V VITRINAH (PRITLIČJE: HODNIK KEM–BIO) 

Mentor/-ica Marinka Trehtar, Romana Predin 

Cilj dejavnosti z opisom Seznanitev dijakov z ekološko problematiko. 
Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
September–junij 

Prispevek za udeležbo: / 

 
 

PODROČJE KEMIJA / KEMIJSKI KROŽEK 

Naslov dejavnosti 
EKSPERIMENTIRANJE IN PRIPRAVE DIJAKOV NA KEMIJSKA 
TEKMOVANJA 

Mentor/-ica Melita Munič 

Cilj dejavnosti z opisom 
Spoznavanje kemijskih zakonitosti skozi eksperimente, uporaba 
naučenega na kemijskih tekmovanjih 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Glede na št. dijakov, po dogovoru. 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE FIZIKA 

Naslov dejavnosti HIDROELEKTRARNA FALA 

Mentor/-ica Miran Mesarec 

Cilj dejavnosti z opisom Ogled muzeja Hidroelektrarne Fala.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Junij  

Prispevek za udeležbo: 2 EUR/dijaka 

 

 

PODROČJE BIOLOGIJA 

Naslov dejavnosti AKVARISTIČNI KROŽEK 

Mentor/-ica Marinka Trehtar 

Cilj dejavnosti z opisom Nega živali, urejanje akvarija. 
Predviden čas izvajanja  
oz.trajanje: 

Oktober–junij 

Prispevek za udeležbo: / 

 
 

PODROČJE BIOLOGIJA 

Naslov dejavnosti MIKROBIOLOGIJA 

Mentor/-ica Marinka Trehtar 

Cilj dejavnosti z opisom Spoznavanje mikroorganizmov, mikroskopiranje, raziskovanje … 

Predviden čas izvajanja  
oz.trajanje: 

Oktober–maj 

Prispevek za udeležbo: / 

 

PODROČJE BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE 

Naslov dejavnosti OGLED MUZEJA NEANDERTALCEV V KRAPINI 

Mentor/-ica Marinka Trehtar, Alenka Vinkovič 

Cilj dejavnosti z opisom Pregled zgodovine človeštva 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–junij 

Prispevek za udeležbo: Vstopnina + stroški prevoza 

 

PODROČJE NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA 

Naslov dejavnosti PROJEKT TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Mentor/-ica Melita Munič 

Cilj dejavnosti z opisom 

Izdelava in priprava razstave izdelkov s področja naravoslovja, 
biologije in kemije, izvedba kemijskih eksperimentov, priprava 
naravnih mazil … 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Od septembra do maja  

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE ANATOMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, STROKA 

Naslov dejavnosti KAKO IZDELATI DOBER PLAKAT? 

Mentor/-ica Romana Predin 

Cilj dejavnosti z opisom 

Referat, seminarsko ali raziskovalno nalogo predstaviti na plakatu, ki 
bo sistematičen, privlačen za oko, berljiv z razdalje 2 m in bo gledalcu 
vzbudil pozornost. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Od oktobra do aprila 

Prispevek za udeležbo: / 
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8. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

PODROČJE RAZISKOVANJE 

Naslov dejavnosti MLADI RAZISKOVALCI – MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

Mentor/-ica Martina Živko 

Cilj dejavnosti z opisom 

Raziskovalna dejavnost na različnih področjih  izobraževanja in dela.  
Odkrivanje novih idej in inovacij na različnih področjih izobraževanja in 
dela.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–maj 

Prispevek za udeležbo: Izdelava raziskovalne naloge in plakata. 

 

9. PODROČJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI 
PODROČJE SLOVENSKI JEZIK 

Naslov dejavnosti TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

Mentor/-ica Nastja Ljubej 

Cilj dejavnosti z opisom 
Dijaki morajo prebrati knjigo, ki je primerna njihovi starosti, in na 
tekmovanju napisati interpretacijo dela.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Celo šolsko leto. 
 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE PODROČJE KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 

Naslov dejavnosti KULTURNI KROŽEK 

Mentor/-ica Špela Verbič 

Cilj dejavnosti z opisom 

Priprava video gradiva ob državnih praznikih (nastopanje pred 
kamero, snemanje, montiranje …). 
Organizacija prireditve ob dnevu žena v Sončnem domu (vodenje, 
recitiranje, petje …). 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Različni termini skozi celotno šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

 

10. PODROČJE MATEMATIKE 
 

 

PODROČJE MATEMATIKA 

Naslov dejavnosti PRIPRAVE NA MATEMATIČNO TEKMOVANJE 

Mentor/-ica Članice aktiva matematike 

Cilj dejavnosti z opisom 

Na pripravah se dijaki seznanijo z nalogami z matematičnih 
tekmovanj, tako  na regijski kot državni ravni. Dijaki pri tem razvijajo 
sposobnost logičnega mišljenja, sklepanja, usvojijo nekatere 
`matematične trike` in seveda utrdijo in pridobijo znanje, ki je 
potrebno za dobre dosežke na tekmovanjih. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Januar–april,  na željo dijakov lahko že prej. 
 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE MATEMATIKA 

Naslov dejavnosti EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 

Mentor/-ica Članice aktiva matematike 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijake spodbujati za skupinsko delo in sodelovanje za doseganje 
skupnih ciljev. Med dijaki spodbujati zanimanje za statistiko.  
Pri pripravi na tekmovanje dijaki razvijajo veščine statistične 
pismenosti (pravilno razumevanje in uporabo statističnih podatkov, 
uporabo statističnih metod za njihovo analizo in grafično prikazovanje 
podatkov). 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Oktober–marec 
 

Prispevek za udeležbo: / 

 

11. PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

 

PODROČJE SOCIALNA GERONTOLOGIJA  

Naslov dejavnosti STAREJŠI LJUDJE V OČEH MLADOSTNIKOV  
Mentor/-ica Sabina Eberl, Zvonka Šauperl, Aleksandra Ločičnik  

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki spoznajo različne možnosti, ki so starejšim ljudem, v različnih 
življenjskih okoljih in situacijah, ponujene za dejavno in zdravo 
življenje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Čas opravljanja praktičnega pouka.  

Prispevek za udeležbo: /  

 

PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

Naslov dejavnosti KARIERNA ORIENTACIJA 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Za dijake 3. in 4. letnikov. 

Dijaki v skupini razpravljajo o svojih poklicnih željah in dilemah glede 
odločanja o nadaljnji poklicni in/ali izobraževalni poti. Skupaj 
načrtujemo udeležbo gostov za predstavitev poklicev, ki jih zanimajo. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 

Celo šolsko leto po 2 uri na mesec (pričetek november–maj) 

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

Naslov dejavnosti TABOR ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Mentor/-ica Karolina Petr, Petra Pernat 

Cilj dejavnosti z opisom 

Na taboru dijaki spoznavajo sebe ter svoje sposobnosti in v družbi 
drugih dijakov ob vodenih aktivnostih širijo svoje zavedanje in 
potenciale. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 

Marec oz. april 2023, dva dneva 

Prispevek za udeležbo: Odvisno od ponudnika nastanitev oz. po dogovoru 

 
PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti MOJA UČNA MOTIVACIJA 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki, ki so sicer lahko tudi učno uspešni, analizirajo svojo učno 
motivacijo in način učenja ter spoznajo, kako bi ga lahko še dodatno 
izboljšali, da bodo učno bolj učinkoviti. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 

Celo šolsko leto po 2 uri na mesec (november–maj). 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti NUDIM UČNO POMOČ 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki, ki so uspešni na določenem učnem področju, nudijo svoje 
izkušnje pri učenju ter posredujejo znanje dijakom, ki imajo določen 
učni primanjkljaj zaradi različnih razlogov. Na ta način pomagajo 
dijakom in hkrati utrjujejo svoje znanje, krepijo svojo samopodobo ... 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Po dogovoru z mentorico in dijakom, ki potrebuje pomoč. 

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti KAKO LAHKO POSKRBIM ZA SVOJE BOLJŠE DUŠEVNO POČUTJE  
Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Z dijaki bomo raziskali, katere dejavnike lahko obvladujejo in na ta 

način skrbijo za svoje boljše duševno počutje. Dijaki naredijo plan 
aktivnosti ter njihovo spremljavo ter analizo. Trenirajo svoje 

sposobnosti samospoznavanja in reflektiranja občutkov.  
Če bo možnost, bomo v mesecu maju organizirali na to temo tudi 
okroglo mizo, na katero bomo povabili zunanje strokovnjake, ki s 

svojim delom nudijo mladim oporo in pomoč na področju duševnega 
zdravja. 

Predviden čas izvajanja oz. 

trajanje: 

Celo šolsko leto glede na začrtane naloge (razporeditev del in nalog 
znotraj skupine).  

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti 
EKSKURZIJA ZA DIJAKE, KI SO S SVOJIM DELOM PRISPEVALI K 

PREPOZNAVNOSTI ŠOLE 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Z dijaki, ki so s svojim delom in aktivnostjo prispevali k prepoznavnosti 

in promociji šole, bomo izvedli ekskurzijo. V mesecu aprilu se bo 
zbralo poročila o aktivnosti dijakov. Dijaki, ki se bodo s svojo 

dejavnostjo izkazali, bodo prejeli vabilo, da se udeležijo ekskurzije. 
Dijaki bodo imeli možnost sami narediti načrt ekskurzije, ki bo 
temeljila na druženju, medsebojnem spoznavanju ter strokovnem 
razvoju.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 

April, maj-izvedba ekskurzije. 

Prispevek za udeležbo: Glede na izbrano destinacijo in aktivnosti. 

 

PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

Naslov dejavnosti PROSTOVOLJNA DEJAVNOST 

Mentor/-ica Renata Klarič Tetičkovič, Nataša Valh Kukovič, Jasna Adam 

Cilj dejavnosti z opisom 
Medgeneracijsko sodelovanje, razvijanje čuta za solidarnost, 
odgovornost, altruizem. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Celo šolsko leto po 1 uro na teden. 

Prispevek za udeležbo: Mape za dnevnike. 
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PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

Naslov dejavnosti »CHAT ROOM« 

Mentor/-ica Mojca Zorec 

Cilj dejavnosti z opisom 

Razmišljanje in diskusija ter možnost svobodnega izražanja mnenj o 
temah, ki zanimajo mladostnike. Predvidoma se bodo obravnavale 
teme, kot so spolnost med mladimi, ljubezen, prijateljstvo, 
zasvojenost  idr. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Predvidena ena ura tedensko od oktobra do maja. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

Naslov dejavnosti KARIERNA ORIENTACIJA 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Za dijake 3. in 4. letnikov. 
Dijaki v skupini razpravljajo o svojih poklicnih željah in dilemah glede 
odločanja o nadaljnji poklicni in/ali izobraževalni poti. Skupaj 
načrtujemo udeležbo gostov za predstavitev poklicev, ki jih zanimajo. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Celo šolsko leto po 2 uri na mesec (pričetek november–maj) 

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti MLADI IN UPORABA MOBILNE TEHNOLOGIJE TER INTERNETA 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Z dijaki bomo raziskali, kolikšna je uporaba mobilne tehnologije in 
interneta med mladimi in kako ta vpliva na njihove medosebne 
odnose. Rezultate raziskave bomo predstavili na okrogli mizi, na 
kateri bodo sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki bodo ta problem 
osvetlili s svoje strokovne plati. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Celo šolsko leto glede na začrtane naloge (razporeditev del in nalog 
znotraj skupine).  

Prispevek za udeležbo: / 

 

 

PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti MOJA UČNA MOTIVACIJA 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki, ki so sicer lahko tudi učno uspešni, analizirajo svojo učno 
motivacijo in način učenja ter spoznajo, kako bi ga lahko še dodatno 
izboljšali, da bodo učno bolj učinkoviti. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Celo šolsko leto po 2 uri na mesec (november–maj). 

Prispevek za udeležbo: / 

 
 

PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti NUDIM UČNO POMOČ 

Mentor/-ica Karolina Petr 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki, ki so uspešni na določenem učnem področju, nudijo svoje 
izkušnje pri učenju ter posredujejo znanje dijakom, ki imajo določen 
učni primanjkljaj zaradi različnih razlogov. Na ta način pomagajo 
dijakom in hkrati utrjujejo svoje znanje, krepijo svojo samopodobo ... 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Po dogovoru z mentorico in dijakom, ki potrebuje pomoč. 

Prispevek za udeležbo: / 
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PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti POSREDUJEM INFORMACIJE IN RAZKAŽEM ŠOLO 

Mentor/-ica Mihelca Rojht 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki se pridružijo vodenju gostov po šoli v času Dneva odprtih vrat 
in/ali informativnega dneva. Med vodenjem posredujejo čim več 
informacij o delu na šoli in dejavnostih, v katere so vključeni dijaki.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

V času Dneva odprtih vrat in/ali informativnega dneva; predvidene 
tudi priprave pred izvedbo. 

Prispevek za udeležbo: / 

¸ 
 

PODROČJE OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Naslov dejavnosti ODRAŠČANJE 

Mentor/-ica Mojca Zorec 

Cilj dejavnosti z opisom 

Informiranje in diskusija ter možnost svobodnega izražanja mnenj o 
perečih problemih v mladostništvu. Obravnavale se bodo teme, kot so 
spolnost med mladimi, ljubezen, prijateljstvo, zasvojenost ... 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Predvideno 2 uri na mesec od februarja do maja. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

12. PRIPRAVA PUBLIKACIJ, RAZSTAV IZ RAZLIČNIH VSEBINSKIH 
PODROČIJ 

 

PODROČJE 
ZDRAVSTVENA VZGOJA; KNJIŽEVNOST; AKTUALNO (RAZLIČNA 
PODROČJA) 

Naslov dejavnosti PREDSTAVITEV  VSEBIN  (ŠOLSKE VITRINE; ŠOLSKA AVLA) 

Mentor/-ica David Rebernik 

Cilj dejavnosti z opisom 

Seznanitev šolske populacije z novostmi na različnih področjih; 
obeležitev pomembnih dni oz. dogodkov; tematska razstava v šolski 
avli 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: Skozi vse šolsko leto. 
Prispevek za udeležbo: / 

 

 

 

111333...   PPPOOODDDRRROOOČČČJJJEEE   KKKUUULLLTTTUUURRRNNNOOO---UUUMMMEEETTTNNNOOOSSSTTTNNNEEE   VVVZZZGGGOOOJJJEEE   
 

PODROČJE GLASBENA DEJAVNOST 

Naslov dejavnosti GLASBENI KROŽEK 

Mentor/-ica Karmen Cvetrežnik, David Rebernik 

Cilj dejavnosti z opisom Medgeneracijsko druženje, medsebojno poslušanje, pridobivanje 
glasbenih izkušenj. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Čez celo šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: Brez prispevkov. 

 

PODROČJE DRAMA, GLASBA, BALET 

Naslov dejavnosti GLEDALIŠKI ABONMA 22/23 

Mentor/-ica Lilijana Petelin 

Cilj dejavnosti z opisom 

Obisk mariborskega gledališča. Ogled opernih, baletnih ter dramskih 
predstav (Ponudba: dijaški drama, dijaški opera balet, simfonični cikel 
in cikel carpe artem z določenim terminom, novost – dijaška izbirna 
kartica) 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Celo šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: Odvisno od vrste abonmaja. 
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PODROČJE LIKOVNA UMETNOST 

Naslov dejavnosti EKSKURZIJA: MUZEJ MODERNE UMETNOSTI GRAZ 

Mentor/-ica Zlatko Prah 

Cilj dejavnosti z opisom Ogled muzeja moderne umetnosti v Gradcu, ogled mesta. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

April 

Prispevek za udeležbo: Stroški avtobusnega prevoza ter 3 EUR/dijaka za vstopnino. 
 

PODROČJE SLOVENSKI JEZIK, KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA 

Naslov dejavnosti SODELOVANJE NA PRIREDITVAH  

Mentor/-ica Mojca Cimerman Galun 

Cilj dejavnosti z opisom 

Dijaki bodo lahko v okviru dejavnosti (vodenje prireditev, oblikovanje, 
snemanje, režiranje in montiranje prispevkov) razvijali zanimanje za 
jezik, širili besedišče in urili spretnosti v različnih umetniških 
dejavnostih (dramatizacija, režija …). Vsi, ki si bodo želeli voditi 
prireditve (novoletni koncert, Dan odprtih vrat, informativni dan, 
okrogle mize, otvoritve razstav …), bodo po želji sodelovali tudi pri 
oblikovanju scenarija oz. veznega besedila, vodenje pa bodo lahko po 
želji nadgradili tudi z lastnimi pevskimi, režijskimi oz. dramaturškimi 
elementi.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

Različni termini skozi celotno šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: / 

 

PODROČJE LIKOVNA UMETNOST 

Naslov dejavnosti LIKOVNI KROŽEK 

Mentor/-ica Zlatko Prah 

Cilj dejavnosti z opisom 

Spoznavanje različnih likovnih tehnik, uporabe različnih pripomočkov 
in materialov (glina, steklo ...), obisk različnih galerij, priprava likovnih 
razstav. 

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

 
Skozi celo šolsko leto. 

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE GLASBENA UMETNOST 

Naslov dejavnosti SRČNI PEVSKI ZBOR – PEVSKI ZBOR DIJAKOV IN UČITELJEV 

Mentor/-ica Katja Rek 

Cilj dejavnosti z opisom 
Priprava kulturnega programa za novoletno prireditev, dan odprtih 
vrat ter informativne dneve. 

Predviden čas izvajanja oz. 

trajanje: 

 
Od oktobra do februarja oz. po potrebi. 

Prispevek za udeležbo: / 

 
PODROČJE DRUŽBOSLOVJE 

Naslov dejavnosti KRITIČNO BRANJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST 

Mentor/-ica David Rebernik 

Cilj dejavnosti z opisom 

Izboljšati kritičnost do sprejemanja najrazličnejših informacij iz sveta 
medijev, socialnih omrežij, lažnih novic, propagandne industrije, 
prikritega oglaševanja ipd. Spoznavanje nekaterih  metod za 
preverjanje relevantnosti informacij. Prepoznavanje, analiza in ocena 
argumentov in korakov, ki se pojavljajo v vsakdanjih razpravah: v 
politični debati,  na sodišču, v javni polemiki, v filozofski in znanstveni 
razpravi itd. Prepoznavanje in ločevanje med različnimi vrstami 
argumentov in vrstami zmot.  

Predviden čas izvajanja oz. 
trajanje: 

januar, februar 

Prispevek za udeležbo: / 

 


