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PROJEKTNI DAN NA SVŠGL  

četrtek, 27. 10. 2016 

- predstavitev delavnic -  
ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki! 

Po uspešni izvedbi projektnega dneva v šolskem letu 2015/2016, s katerim smo želeli 

spodbuditi večje prepletanje, spoznavanje in druženje dijakov vseh programov in 

letnikov, projektni dan izvajamo tudi v letošnjem letu. Letos smo v ta namen za vas 

pripravili ponudbo 46 delavnic, ki vsebinsko razkrivajo pestrost naše šole in 

programov. Delavnice  izvajajo vaši učitelji.  

Projektni dan bo potekal v četrtek, 27. 10. 2016, od 8.00 do 13.30 v obeh stavbah 

šole. Malica za dijake bo ta dan potekala od 10. 15 do 11. 15. Dijaki boste malicali v 

jedilnici restavracije 123 (Slorest) in dijaškega doma Bežigrad.  

Dijaki si boste delavnice izbrali sami, tako da boste izpolnili spletni obrazec s 

prijavo. Dostop do spletnega obrazca boste vsi dijaki prejeli preko eAsistenta oz. e-

pošte v nedeljo, 16. 10. 2016, ob 18.00 uri. Delavnice imajo omejeno število 

prostih mest (velja pravilo prve prijave), zato se delavnice, ki bodo imele zasedena 

vsa prosta mesta, v obrazcu ne bodo prikazovale. Prijava na delavnice bo mogoča do 

vključno torka, 18. 10. 2016 do 20.00 ure. Vsak dijak mora biti prijavljen na toliko 

delavnic, da je na projektnem dnevu prisoten od 8.00 do 13.30. Udeležba je obvezna! 

 

V nadaljevanju so predstavljene vse delavnice. Pri pregledu delavnic bodite pozorni na 

termin izvedbe delavnice (kdaj se delavnica začne in koliko šolskih ur traja), na število 

prostih mest, komu je namenjena ter na opis delavnice. Pri delavnicah, ki trajajo 3 

šolske ure, boste lahko dijaki izbrali dve delavnici, in sicer eno v dopoldanskem času 

(od 8.00 do 10.15) in eno v opoldanskem času (ob 11.15 do 13.30), pri delavnicah, ki 

trajajo 6 šolskih ur, boste izbrali samo eno delavnico. Delavnice bodo na prijavnem 

obrazcu zapisane glede na trajanje (dopoldanske delavnice na posebni strani, 

opoldanske delavnice na posebni strani in celodnevne na posebni strani). 

Delavnice so zapisane po naključnem vrstnem redu, najprej so navedene delavnice, ki 

trajajo 3 šolske ure (samo dopoldanski termin, samo opoldanski termin ter oba 

termina) in nato delavnice, ki trajajo 6 šolskih ur.  
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 NAZIV: ALI VERJAMEŠ V DUHOVE? 

 UČITELJ: Marko Ogrin 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 30 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Pogovor in  izhodišča za samo-raziskovanje o temah kot so: duhovi, aura,    

nlp-ji, življenja na drugih planetih in drugo.  

 

 

 NAZIV: IZDELAVA PRESNIH SLADIC 

 UČITELJ: Barbara Šulc 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 30 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Naučili se bomo, kako pripraviti odlične zdrave sladice iz še bolj zdravih, 

ekološko pridelanih sestavin. Pripravili bomo: 

 PRESNI PUDING IZ CHIA SEMEN z različnimi dodatki – presni kakav, 

kokosov sladkor, med, vanilja. 

 KONOPLJINE KROGLICE z medom in kokosovo moko. 

 KROGLICE IZ SUHEGA SADJA in orehi, sezamom in kokosovo moko. 

 PRESNA ČOKOLADA iz kakavovega masla, presnega kakava, mace, 

rožičeve moke in z dodatki po želji: cvetni prah, lešniki, rozine, goji 

jagode…. 

 SEZONSKI SMOOTHI iz svežih jagod….. 
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 NAZIV: OSNOVE OBLIKOVANJA ODRSKE SVETLOBE 

 UČITELJ: Urška Vohar, Podrzavnik Andreja 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom z željo ali radovednostjo po odrskem ustvarjanju 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki se bodo na delavnici spoznali z osnovno odrsko lučno opremo ter se v 

manjših skupinah poskusili v praktičnem osvetljevanju krajših gibalnih ali 

igranih prigod (dijaki v ta namen pripravijo krajše besedilo (poezija, proza) ali 

gibalni predložek (lahko tudi improviziran)). 

 

 

 

 

 NAZIV: SHAKTI PLES - JOGA PLESA 

 UČITELJ: Nataša Tovirac 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 23 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom, ki jih zanima povezava joge in plesa 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

SHAKTI DANCE - Joga plesa je ozavščena in radostna vadba, ki temelji na 

jogijskem principu usklajenosti diha in giba. Je izkušnja ustvarjalnega vidika 

plesa skozi jogijsko prakso, ki prebuja energijo v telesu, umirja um in poglablja 

stik s sabo. Od uglasitve do zaključka vadbe potujemo skozi 8 faz: 

uglasitev,prebujanje telesa, dinamične energetske vaje, ki nas vodijo v prosti 

ples. Sledi sprostitev in meditacija.  

Za vadbo potrebujemo jogijsko blazino ( blazine lahko dobite na delavnici), 

vodo in lahkotno pokrivalo (dekica) za toplo sprostitev. Jogijsko ali plesno 

predznanje ni potrebno. Dobrodošli! 
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• NAZIV: OSNOVE SNEMANJA Z VIDEOKAMERO 

• UČITELJ: Ana Čigon 

• ŠTEVILO DIJAKOV: 10 dijakov 

• NAMENJENO: vsem dijakom, ki nimajo (veliko) izkušenj s snemanjem  

• TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

• KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki/nje bodo posamezna pravila snemanja spoznali/e skozi praktično delo. 

 

 

 

 NAZIV: ULIČNO GLEDALIŠČE 

 UČITELJ: VITA OSOJNIK 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 30 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Spoznavanje s tehnikami uličnega gledališča in javnega nastopanja. 

 

 

 NAZIV: Uporaba programa Microsoft OneNote  

 UČITELJ: Nežka Bešter 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 25 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, 8.00 do 10.15 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Spoznali bomo digitalni zvezek (kot klasični zvezek, le da ima več prostora za 

vse), kjer lahko na enem mestu zberemo vse svoje zapiske in informacije ter 

jih delimo z drugimi uporabniki. Program omogoča zbiranje in organiziranje 

vseh vrst obvestil, zapiskov, slik, video, .. v enem samem digitalnem zvezku v 

računalniku. Program pripomore k večji storilnosti, saj hrani želene informacije 

na dosegu roke in zmanjša čas za iskanje informacij. Dijaki lahko prinesejo s 

seboj svoje naprave (telefon, tablica, računalnik …). 
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 NAZIV: BIVALIŠČA SKOZI ČAS IN PROSTOR 

 UČITELJ: Darja Ogrin 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 25 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki primerjajo različna bivališča v posameznih zgodovinskih obdobjih. 

Dijaki primerjajo različna bivališča glede na geografsko okolje. 

Dijaki uvrstijo posamezno bivališče na časovni trak in zemljevid sveta. 

Dijaki izdelajo maketo izbranega bivališča. 

 

 

 NAZIV: CIRKUŠKA DELAVNICA 

 UČITELJ: Dušan Teropšič 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 22 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki se seznanijo se elementi cirkuškega dela.  
 

 

 

 
 

 NAZIV: IGRATI (SE) 

 UČITELJ: Barbara Krajnc Avdić 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 18 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

 Skupinska dinamika (moč skupine, vloge v skupini, odnos) 

 Problem izpeljan iz odnosa: tema 

 Prizor: nastop 

Dijaki naj imajo oblečena udobna oblačila. 
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 NAZIV: IZDELAVA OKRASNIH VENČKOV IZ NARAVNIH IN 

RECIKLIRANIH MATERIALOV 

 UČITELJ: Barbara Šulc 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 22 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Delavnica je namenjena dijakom vseh programov. Spodaj je zbranih samo 

nekaj idej, predlogov, kaj vse se pravzaprav lahko ustvari iz naravnih in 

recikliranih materialov. Vedno pa so zelo dobrodošli tudi predlogi in ideje 

dijakov. 

Pogoj za sodelovanje na delavnici je, da dijaki zberejo različne naravne in 

reciklirane materiale, iz katerih bomo izdelovali okrasne venčke. Tudi ročna 

dela lahko uporabimo. Ne želimo pa uporabiti ničesar novega. Oglejte si 

spodnje fotografije in idej ne bo zmanjkalo. 

 

 

 

 

 

 

 NAZIV: GLASBENA DRUŽABNA NAMIZNA IGRA MUZIKUS 

 UČITELJ: Marko Ogrin  

 ŠTEVILO DIJAKOV: 8 dijakov  

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Igrali se bomo namizno družabno igro (v stilu igre Aktiviti, Človek ne jezi se…) 

kjer igralci razvijajo glasbene sposobnosti in ustvarjalnost. Igri se lahko 

pridružijo tako tisti, ki bi radi utrdili že usvojeno glasbeno znanje, kot tisti, ki 

glasbeno niso podkovani, a bi se radi v tej smeri preizkusili. Igra razvija in 

krepi spomin, motoriko, ustvarjalnost,ritmični in melodični posluh ter razvija 

pevske zmožnosti.  Preskusili se bomo lahko tudi v soustvarjanju igre z 

lastnimi idejami. 
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 NAZIV: PLESNA ŽELJA 

 UČITELJ: Sinja Ožbolt 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Na delavnici se bomo vprašali: kaj nas »napotuje«, »vodi«, »pelje« - k plesu? 

In nato delovali v smeri možnih odgovorov: naše telo in um, naša želja po 

gibanju, želja po opazovanju, doživljanju in razumevanju. Tako se bo delavnica 

odvijala in gibala v naši različnosti, v  prostoru gledališko-plesne dvorane, v 

tišini in na glasbo. 

Dijaki naj bodo oblečeni v udobna oblačila. 

 

 NAZIV: UMETNIŠKA BESEDA – OSNOVE INTERPRETACIJE POEZIJE IN 

PROZE 

 UČITELJ: Andreja Kopač in Barbara Žefran 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 3 šolske ure, od 11.15 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Spoznali bomo osnovne principe interpretacije poezije in proze, razmišljali o 

meji med vlogo v predstavi in samostojno interpretacijo kateregakoli besedila 

in se naučili osnovnih načinov za izboljšanje artikulacije oz. izgovarjave. Dijaki 

bodo spoznali temeljne pojme in jih v praksi preizkusili na izbranih proznih 

odlomkih in poeziji. 

 

 NAZIV: Русский язык - вот что я люблю! 

 UČITELJ: Alan Paradiž 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 23 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Osnove azbuke (ruščina), osnovne fraze sporazumevanja, kako se predstavim, 

pozdravljam in poslavljam. 
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 NAZIV: BESEDILA SLOVENSKE POPEVKE SKOZI ČAS 

 UČITELJ: Anka D. Blatnik, Katarina J. Jaklitsch 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 22 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom, posebno ljubiteljem kakovostne poezije in glasbe 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki spoznavajo besedila slovenskih popevk preteklih desetletij in jih kritično 

vsebinsko in jezikovno-slogovno vrednotijo (ob besedilih in videoposnetkih). 

Zanimalo nas bo, v kolikšni meri kvaliteten tekst naredi dobro popevko (delo v 

skupinah in debata). 

 

 

 NAZIV: EIBUMI 

 UČITELJ: Daniel Eyer 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 10 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom, predvsem dijakom programa predšolska vzgoja 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

     Eksperimentalno izdelovanje inštrumentov in glasbena improvizacija. 

 

 

 NAZIV: FILMSKA GLASBA 

 UČITELJ: Marko Korošec 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 12 dijakov na termin 

NAMENJENO: dijakom z glasbenim predznanjem (kitara, klavir, violina, tolkala, 

vokal …) 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Delavnica je primerna za dijake z glasbenim predznanjem. Ob uvodnem 

predavanju o glasbi v filmu bo sledil ogled nemega filma, ob katerem bomo 

poskusili izvesti napisano ali improvizirano glasbo. 
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 NAZIV: IGRE BREZ MEJA (ZABAVNE ŠPORTNO-DRUŽABNE IGRE) 

 UČITELJ: Macarol Maja, Kašpar Petra, Plevnik Vinko, Dolinar Majdič 

Simona 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 55 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Športno družabne igre-dijaki bodo med seboj tekmovali v skupinah (razdelijo 

jih profesorji) v različnih športno-družabnih igrah, na različne načine. Do izraza 

bodo prišle tako motorične sposobnosti dijakov, kot zmožnost medsebojnega 

sodelovanja in komunikacije. Obvezna je športna oprema. 

 

 

 NAZIV: IGRE IZ ORIENTACIJE 

 UČITELJ: Lili Rupnik 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 16 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, delavnica poteka od 8.00 do 10. 15 in od 11. 15 do 13. 30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki spoznajo načine orientiranja v naravi in igre iz orientacije. 

 

 

 NAZIV: NINICE (tudi iz vdovelih nogavic!) 

 UČITELJ: Barbara Pušenjak in Petra Županič 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 25 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Izdelovali bomo mehke igrače – ninice – na več načinov, tudi iz osamelih 

ovdovelih nogavic ali opustelih debelih hlačnih nogavic, ki se vam morda 

valjajo doma in jih težko vržete stran. Eden od načinov je izvedljiv brez 

šivanja, drugi pa vključuje enostavno šivanje. 
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 NAZIV: IMPRODELAVNICA 

 UČITELJ: Mojca Dimec in Alja Cerar 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 18 dijakov na termin  

 NAMENJENO: predvsem dijakom splošne gimnazije in predšolske vzgoje 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Impro gledališče, kot ga poznamo na Slovenskem že več kot petindvajset let je 

zmes več improvizacijskih šol, ki so ustvarile nekaj slovenskih posebnosti. Ena 

od teh posebnosti je gotovo sistem gledaliških igric, disciplin, petminutnih 

odrskih akcij, petminutk, ki jih razvija ŠILA, Impro liga in impro delavnica 

dramsko-gledališke smeri na naši šoli. Impro discipline slonijo na sodelovanju 

skupine, ki ob igranju praktično in aktivno odkriva skrivnosti nastopanja, 

komunikacije in oblikovanja zgodb. Gre za intuitivni odziv in gledališko 

izkušnjo, ki jo lahko doživi vsak. Če se želite spoznati z osnovnimi impro 

disciplinami kot so stop, tri minute, dvojni ekspert, ekspert z rokami in 

ogrevalnimi vajami, kot je npr. bibitibibitibop, potem vljudno vabljeni. 

 

 

 NAZIV: IZDELAVA OSEBNE SPLETNE STRANI ALI BLOGA S SPLETNIM 

ORODJEM WIX.COM 

 UČITELJ: Aleš Confidenti 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 15 dijakov na termin  

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Na delavnico se prijavijo dijaki, ki želijo izdelati svojo osebno spletno stran ali 

spletni dnevnik oziroma blog. Najprej kratko predavanje o možnostih, ki jih 

ponuja spletno orodje Wix.com, za tem pa individualna pomoč dijakom pri 

izdelavi spletne strani. 
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 NAZIV: KERAMIČNA DELAVNICA 

 UČITELJ: Tanja Špenko in Jasna Potočnik 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 12 dijakov na termin  

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Izdelava glinenih posodic na vretenu in v drugih tehnikah. 

 

 

 NAZIV: KAKO BI PA TI? 

 UČITELJ: Irena Ajster,Renata Ribnikar Oblak, Janja Majcen 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov na termin 

 NAMENJENO: dijakom 2., 3., oz. 4. letnika 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki dobijo v prevod nekaj dialogov iz sodobne pogovorne angleščine. 

Prevajajo jih v slovenščino in ob tem spoznavajo nove angleške frazeme. 

Zavedo se tudi pomena uporabe ustrezne socialne zvrsti (knjižnega oz. 

pogovornega jezika) v prevodu govorjenega jezika. Dijaki se delijo v 3 

skupine, na koncu vsaka izvede dialog v angleščini. 

 

 

 NAZIV: LISICA ZVITOREPKA (v francoščini) 

 UČITELJ: Tadeja Dermastja 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 18 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom z osnovnim znanjem francoščine 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE:  

Cilj delavnice bi bil pripraviti več kratkih uprizoritev (gledaliških) v francoščini. 

Izvedeno bi lahko uporabili tudi za kulturni recital.  
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 NAZIV: NOČ ČAROVNIC 

 UČITELJ: Alenka Smuk, Sergeja Groleger in Maja Božičnik 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 30 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Rezali bomo buče, izdelovali sveče in mila ter se urili v telesni poslikavi in 

poslikavi belih majic z barvicami. Dijaki s seboj prinesejo buče in majice. 

 

 

 

 NAZIV: ORIGAMI 

 UČITELJ: Deja Kačič 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 12 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Na delavnici bom spoznali pravila in malo zgodovine origamija – tisti, ki ste že 

seznanjeni z origamijem, boste lahko sestavljali težje (lahko tudi modularne) 

origamije, začetniki pa se boste lotili lažjih zgibanj papirja.  

 

 

 NAZIV: PEVSKA DELAVNICA 

 UČITELJ: Matej Voje in Alenka Bobek 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Vzbuditi, gojiti veselje do skupnega pevskega ustvarjanja.  
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NAZIV: POKAŽI MI PESEM 

 UČITELJ: Miljana Sgerm in Maja Krajnc 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom, ki radi pojejo in spoznavajo drugačnost 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki bodo spoznavali osnovne znake znakovnega jezika gluhih in naglušnih 

Slovenije. V drugem delu bomo kretnje povezali z znanimi ljudskimi in 

popularnimi pesmimi in prepletali kretanje in petje. 

 

 

 

 NAZIV: PSIHOLOŠKI FENOMENI 

 UČITELJ: Bernarda Nemec 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 23 dijakov na termin 

 NAMENJENO: dijakom 2., 3. oz. 4. letnika  

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

V delavnici se bomo ukvarjali z značilnostmi naše duševnosti, ki lahko odločilno 

vplivajo na naša življenja, naše odnose, pa o njih ne vemo skoraj nič – kako 

nam telovadba za možgane lahko koristi, zakaj se  dogodkov nikoli ne 

spomnimo tako, kot so se zgodili,  kako na naše moralne določitve vpliva 

»moralna licenca«, kako deluje  »miselna slepota«, kako nam nagaja »ušesni 

črv« in kaj je to »možganski prdec«, … 

 

 

 NAZIV: TURISTIČNI VODIČ V DVEH JEZIKIH 

 UČITELJ: Mojca Berden, Maša Kosem in Manica Mivšek 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 30 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom, predvsem gimnazijskih smeri 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Uvodoma dijake seznanimo z besedilno vrsto "turistični vodič", skupaj določimo 

evropska mesta, dijaki v skupinah iščejo informacije o določenem mestu, ob 

koncu delavnice skupine predstavijo turistični vodič v e-obliki. 
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 NAZIV: QIGONG ZA VSAK DAN 

 UČITELJ: Alenka Pokovec 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 12 dijakov na termin 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Kitajci  qi razumejo kot življenjsko  energijo, ki jo imajo vsa živa bitja, gong pa 

je veščina -  torej je qigong veščina, s katero gojimo in krepimo qi. V 

današnjem hitrem tempu življenja predstavlja enega od načinov za doseganje 

zdravja in dobrega počutja.  

Spoznali bomo osnove tradicionalne kitajske »telovadbe«, pogledali posnetke 

klasičnih qigong vaj in katero od njih naredili, zaključili pa s primeri uporabe 

qigonga v vsakdanjem življenju. 

Priporočam, da s sabo prinesete platnene superge z upogljivim podplatom ali 

telovadne copate. 

 

 

 

 NAZIV: TAPKANJE – METODA EFT 

 UČITELJ: Ivica Vrečko  Novak 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 16 dijakov na termin  

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 2 termina, prvi termin 8.00-10.15, drugi termin 11.15-13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Spoznali bomo zelo enostavno, uporabno in učinkovito metodo, s katero si 
boste lahko olajšali in celo odpravili marsikatero stisko in težavo, od telesnih 

do duševnih, kot so trema pred spraševanjem, nastopi, strahovi in fobije (pred 

pajki, kačami, višino, temo, letenjem…), težave z nasprotnim spolom, s starši, 

prijatelji…, pregnali glavobole, alergije, motnje hranjenja, neuspešno hujšanje, 

prenajedanje, tesnobnost…  
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 NAZIV: INŠTRUMENTALNO ZVOČNA SNEMALNA DELAVNICA 

 UČITELJ: Katja Virant Iršič in Matjaž Predanič  

 ŠTEVILO DIJAKOV: 15 dijakov 

 NAMENJENO: dijakom s končano nižjo glasbeno šolo, ki želijo muzicirati v 

projektnem inštrumentalnem ansamblu. Glasbeniki prinesejo na delavnico svoj 

inštrument.   

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki v prvem delu naštudirajo krajši glasbeni program v drugem delu pa ga 

posnamejo za šolsko spletno stran. 

 

 

 

 

 NAZIV: DAN S ŠAPO IN NJENIMI PRIJATELJI 

 UČITELJ: Mojca Trampuš 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 16 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Verjetno vsi udeleženci dobro poznajo pse, pa vseeno bomo spoznali še kaj 

novega. Kaj psi čutijo/vidijo/slišijo/vohajo? Preizkusili bomo nekaj iger, ki jih s 

Šapo pripraviva za staro in mlado. Del dneva bosta z nami labradorec Thor in 

border koli Kellan s svojima vodnicama. Izdelali si bomo priponke s svojim 

najljubšim psom. Zašili bomo mošnjiček s pasjo tačko, polepšali bomo majčke, 

superge, peresnice. Izdali bomo priložnostno knjigo o o Šapi na SVŠGL. 
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 NAZIV: MATEMATIKA IN PLES. SIMETRIJE V NARAVI. 

 UČITELJ: Irma Kokelj Žerovnik in Vilma Rupnik 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

a) Dijaki na sprehodu v naravi iščejo simetrične oblike in jih fotografirajo. Z 

gibanjem ustvarjajo zrcalne skulpture. 

Iz slikovnega materiala naredijo e-predstavitev za objavo na šolskem displayu.   

 b) Jesensko listje (nabiramo, štejemo, primerjamo velikosti, barve, oblike), 

plešemo padanje jesenskega lista (ritem, hitrost, poti, čas ...). 

c) Nabiramo kostanj (štejemo, kupčkamo, mečemo in lovimo, se igramo 

balinanje), plešemo: padanje kostanja (padec - izzven padca, kotaljenje, 

poskakovanje, poti, smeri ...).  

d) Uprizarjamo jesen (po kurikulu): hladno/toplo, veter, dež sonce, drevesa, 

listje, kostanj, želod, žir, gobe ...   

Dijaki imajo s seboj fotoaparat ali mobilni telefon z možnostjo fotografiranja in 

primerno obleko ter obutev. 

 

 

 

 NAZIV: FRIZERSKI DAN V VRTCU 

 UČITELJ: Maša Kukec 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 18 dijakov  

 NAMENJENO: dijakom programa predšolska vzgoja 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

 Na delavnici bo predstavljen Frizerski dan v vrtcu (navodilo za izvedbo, 

fotografije dneva, fotografije pričesk). Dijaki se bodo naučili oblikovanja 

prepostih pričesk (francoska, danska, slap ipd.). Dijaki bodo delali v parih. V 

prvi polovici frizira en del skupine, drugi del skupine so modeli, nato se 

zamenjamo. Dijaki morajo priti na ta dan v šolo z opranimi lasmi. S seboj 

imajo svojo krtačo in/ali glavnik, lasnice ali špange (vsaj 5) in elastike (vsaj 3).  

Po želji lahko prinesejo lak za lase. Za zaključek bomo fotografirali pričeske. 
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 NAZIV: NASILJE NAD OTROKI, ŽENSKAMI IN MOŠKIMI 

 UČITELJ: Vesna Lotrič 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 14 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom, ki jih ta tematika zanima in ki imajo željo izraziti 

ter deliti z drugimi svoje izkušnje o nasilju pri nas in v svetu 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Delavnica bo nadaljevanje predhodne delavnice, kjer smo definirali pojem 

»nasilje«, spoznali različne oblike nasilnega vedenja, se dotaknili Kazenskega 

zakonika, problematizirali stereotipe, ki so se nanašali na nasilje v družini in 

iskali možne rešitve tega družbenega problema. 

Tokratna delavnica bo imela poudarek na storilcih, žrtvah, vzrokih in 

posledicah nasilja. Tematiko bomo poskušali osvetliti z vidika žensk, moških, 

otrok in medijev. Govora namreč ne bo zgolj o nasilju nad otroki in ženskami 

(o čemer se največ piše in govori), ampak tudi o nasilju nad moškimi (ki je v 

našem prostoru še vedno tabuizirana tema). 

Delavnica bo temeljila na izkustvenem učenju, teoretičnih izsledkih, 

praktičnem delu in aktivni participaciji vsakega dijaka (diskusija »pro et 

contra«, igra z vlogami, analiza videoposnetkov in forumov). 

 

 

 

 NAZIV: NOVINARSTVO 

 UČITELJ: Barbara Britovšek Trampuš in Mojca Zupan 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 13 dijakov  

 NAMENJENO: vsem dijakom, ki jih zanima novinarstvo 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki pripravijo reportažo o dogodku, ki bo objavljena v šolskem časopisu. V 

uvodu se dijaki na kratko seznanijo z novinarskimi žanri, podrobneje pa z 

reportažo. Nato si razdelijo lokacije in delavnice, spremljajo dogodek, ga 

fotografirajo (uporabijo telefone), za izjave in vtise prosijo dijake, profesorje in 

ravnatelja. V drugem delu strnejo vtise in informacije, ki so jih zbrali. 

Prispevek bo jezikovno dokončno oblikovan v sklopu krožka. 
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 NAZIV: OBISK IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZA JEDRSKO TEHNOLOGIJO 

NA REAKTORSKEM CENTRU PODGORICA 

 UČITELJ: Maruša Perger in Mateja Tomažič 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 35 dijakov  

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.00 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Zbor ob 8.00 na avtobusni postaji Kolodvor Črnuče druga postaja mestnega 

avtobusa št. 6 za mostom čez Savo - ob nadhodu čez železniško progo), nato 

vožnja z mestnim avtobusom št. 21 do Podgorice. BODITE TOČNI!  

S seboj imejte pisalo za izpolnjevanje delovnih listov.  

Če želi kdo priti na avtobus na kakšni drugi postaji v Črnučah, mora to 

pravočasno osebno sporočiti profesorici Perger že v šoli. 

Obisk centra vključuje: 

1. ogled stalne razstave 

2. predavanje: Elektrika iz jedrske energije 

3. predavanje: Izotopi za vsakdanjo rabo 

4. delavnica: Delavnica z meritvami radioaktivnosti 

5. ogled jedrskega reaktorja TRIGA in pospeševalnika 

 

 NAZIV: OBISK VAJE BIG BAND ORKESTRA  RTV SLOVENIJA IN VAJE V 

LUTKOVNEM GLEDALIŠČU 

 UČITELJ:Cvetka Bevc in Klara Pugelj 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: dijakom 3. Letnika programa predšolska vzgoja, zlasti tistim, ki 

izvajajo PDOG (lutkovno predstavo z glasbo).  

  TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki se po predhodnem pogovoru na šoli skupaj z mentorjem odpravijo na 

radio Slovenija. Tam nas bi pričakala vodja umetniškega programa Maja Kojc 

(vodstvo je potrdilo možnost, da dijaki prisostvujejo vaji).  Z njo bi se odpravili 

v dvorano, kjer bodo potekale vaje. V predhodnem dogovoru z dirigentom bo 

ta tudi predstavil skladbe, ki jih bodo izvajali. Ogled vaje bi trajal eno uro in 

pol, po možnosti je dodan še ogled snemalnice. Ista skupina dijakov, bi se 

potem odpravila do Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer bi prisostvovala vaji, 

postavljanju lutkovne predstave na oder in delu z lutkami.    
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 NAZIV: PLEČNIKOVA LJUBLJANA 

 UČITELJ: Lidija Černuta Nowak 

  ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.30 do 14.00 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

 

ZBOR pred DRAMO ob 8.30. 
 

Dijaki/inje spoznajo in doživijo del opusa  

Jožeta Plečnika v Ljubljani (delo izven učilnice):  

Križanke, NUK, Vegova c., Šuštarski most,  
»preproga« pred Mestno hišo, Tromostovje,  

Prešernov trg, Tržnice, Pogačarjev trg, Stolnica,  

Peglezen, c.sv. Jožefa  

 

 
 

 

 

 
 

 

 NAZIV: REVOLUCIJA OBLAČENJA V 20. STOLETJU – COCO CHANEL 

(nekoč avantgarda, danes klasika; manikura v stilu Coco Chanel) 

 UČITELJ: Lili Epih in Anita Kolpakov 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 20 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

S slavno modno oblikovalko se bomo srečali ob gledanju biografske drame. 

Doživljali bomo njeno življenjsko zgodbo, spoznavali, kako je ustvarila novo 

podobo ženske, spremenila ustaljene družbene vzorce. Aktivno bomo 
preučevali chanel stil (chanel kostim v omari mam in starih mam, parfum), 

preizkusili se bomo v chanel manikuri … 

Pilice za nohte, lak in druge pripomočke prinesejo dijaki v dogovoru z 

učiteljicama. 
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 NAZIV: VZTRAJAJOČE DRUŽBENE OMEJITVE IN NJIHOVO PRESEGANJE 

V ANIMIRANEM FILMU ZOOTROPOLIS (ZOOTOPIA).  

 UČITELJ: Aleš Zobec 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 25 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom, ki lahko animiran film gledajo v angleščini 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Dijaki in dijakinje se seznanijo z basnijo (kot 

literarno vrsto) in njenimi temeljnimi značilnostmi 

– značilnosti pa skušajo prepoznati tudi v 

konkretnih primerih literarnih besedil. Nadalje 

dijaki in dijakinje razmišljajo o različnih družbenih 

kategorijah (spol, rasa) in njihovemu vplivu na 

možnost izbire različnih življenjskih poti, nato pa si 

ogledajo celovečerni animirani film, basen – 

Zootropolis –, ki ponuja vstop v razmišljanje o 

družbeni (ne)enakosti. Kaj sme in zmore zajec – in 

kaj zajčica? So zares vse lisice potuhnjeno zvite? 

In vse ovčice nedolžne? Kdo so zajci, zajčice, lisice 

in ovčice v svetu ljudi? 

 

 

 

 

 NAZIV:FILM KRALJEV GOVOR  

 UČITELJ: Janja Dragan Gombač in Tatjana Lesjak 

 ŠTEVILO DIJAKOV: 35 dijakov 

 NAMENJENO: vsem dijakom 

 TERMIN: 1 termin, delavnica poteka od 8.00 do 13.30 (z odmorom) 

 KRAJŠI OPIS/ CILJ DELAVNICE: 

Prvi del delavnice: Ogled filma Kraljev govor in filmska glasba, drugi del 

delavnice: razgovor o filmu in filmski glasbi. 

Dijaki spoznajo zgodovinska dejstva v Angliji in Evropo pred začetkom 2.sv. 

vojne in režiserjevo ustvarjalno svobodo pri produkciji; analitično poslušajo 

glasbene primere iz filma. 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  


