Katalog obveznih
izbirnih vsebin za šolsko
leto 2018/19
(ponudbe – izbirni del)
V šolskem letu 2018/2019 na Gimnaziji Jesenice ponujamo 55 dejavnosti izbirnega dela OIV, ki jih bodo
izvajali učitelji Gimnazije Jesenice ter zunanji sodelavci. Katalog OIV 2018/2019 z opisi posameznih
dejavnosti se nahaja v šolski knjižnici in na šolski spletni strani.
Navodilo za dijake:

Najkasneje do ponedeljka, 24. 9. 2018, naj predstavniki razredov oddajo razrednikom
sezname, iz katerih bo razvidno, za katere dejavnosti izbirnega dela OIV so se dijaki
odločili.
Dijaki bodo z okrožnico obveščeni, katere dejavnosti izbirnega dela OIV se bodo izvajale v
letošnjem šolskem letu in kdaj bodo uvodni sestanki za posamezne dejavnosti.
Izbirni del OIV so proste izbirne vsebine; njihovo število je vezano na posamezni letnik šolanja. V

prvem letniku mora dijak opraviti 24 ur, v drugem 24 ur, v tretjem 39 ur, v četrtem pa 12 ur.
Dejavnosti izbirnega dela OIV dijaki izbirajo v katalogu OIV Gimnazije Jesenice. Najmanj polovico ur
mora dijak opraviti z dejavnostmi iz kataloga. Za del izbirnih ur OIV dijaki lahko uveljavljajo tudi
dejavnosti izven šole (glasbena šola, gasilci, recitacijske skupine …). V tem primeru je potrebno
upoštevati 17. člen internega Pravilnika o organiziranju in izvajanju obveznih izbirnih vsebin:
17. člen
Dijak, ki želi proste izbirne vsebine opravljati izven Gimnazije Jesenice (različne interesne dejavnosti) mora najkasneje do 2.
redovalne konference napisati prošnjo za priznavanje tako opravljenih obveznih izbirnih vsebin. Prošnja mora vsebovati:
- ime in priimek dijaka ter razred, ki ga dijak obiskuje,
- opis interesne dejavnosti, ki jo dijak opravlja izven šole,
- okviren časovni potek interesne dejavnosti (število srečanj, število ur),
- zadolžitve dijaka v interesni dejavnosti,
- ime in priimek ter telefonska številka vodje interesne dejavnosti.
Prošnji mora biti priloženo potrdilo o vpisu dijaka v določeno interesno dejavnost za tekoče šolsko leto.

Pri izbirnem delu OIV je potrebno upoštevati tudi 9. člen internega Pravilnika o organiziranju in
izvajanju obveznih izbirnih vsebin:
9. člen
Presežek opravljenih ur v okviru prostih izbirnih vsebin se ne prenese v naslednje šolsko leto. V primeru ponavljanja razreda
mora dijak ponovno opraviti število prostih izbirnih ur za določen letnik.

Za vse nejasnosti v povezavi z OIV naj se dijaki in dijakinje obračajo na organizatorko OIV, prof. Tino
Mulec v času dopoldanske govorilne ure ali preko e-pošte: mulec.tina@gmail.com
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Tečaj arhitekturnega risanja

51. OZRK Jesenice

Tečaj prve pomoči
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Tečaj CPP
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Tečaj ruščine

54. Safe.si

Varna raba interneta

55.

Prostovoljno gasilsko društvo
Jesenice

Dijaki lahko izbirne ure OIV pridobijo tudi z obiskovanjem prireditev, ki jih organizira šola izven pouka
(Dramski festival, Božično-novoletni koncert, dijaški večeri), in sicer 1 ura + trajanje prireditve.
Organizatorka OIV:

Ravnateljica:

Tina Mulec

mag. Lidija Dornig

Tekmovanja iz znanj
1. Tekmovanje - angleščina 2.letnik
NOSILEC: aktiv angleščine
OSTALI IZVAJALCI: IATEFL
UDELEŽENCI: 2.A, 2.B, 2.Š
NAČIN DELA: skupinsko
OBVEZNOSTI DIJAKA: izdelava dokumentarnega/igranega prispevka v angleščini na dano temo
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september - februar
CILJI: sodelovanje na tekmovanju; kreativna in avtentična raba tujega jezika in IKT
Tekmovanje - angleščina 3. letnik
NOSILEC: aktiv angleščine
OSTALI IZVAJALCI: IATEFL
UDELEŽENCI: 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š
NAČIN DELA: organizirane priprave, samostojno delo
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna udeležba
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5-25
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december 2018 - maj 2019
CILJI: - poglabljanje znanja angleškega jezika
- samostojno učenje in delo z viri
- spoznavanje literarnega besedila/avtorja/obdobja
2. Nemška bralna značka
NOSILEC: Podlipnik Metka, Kos-Tancar Milica, Črv Štepec Darja
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: Dijaki sami preberejo predpisano čtivo.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak knjige prebere in sodeluje na bralnem tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: februar-april
CILJI: Spodbujati dijake k branju nemške literature. Svoje znanje nemščine še poglobijo. Pridobijo na
samozavesti pri branju.
3. Priprava na tekmovanje iz naravoslovja
NOSILEC: Barbara Hudovernik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š
NAČIN DELA: Priprave na tekmovanje bodo potekale tako, da bodo dijaki samostojno delali naloge iz
starih pol in z mentorji reševali odprta vprašanja.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na organiziranih urah za prirprave in domače delo.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 20 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober-februar

CILJI: Omogočiti dijakom, ki jih zanima naravoslovje kot celota, širši in zaokrožen pogled na
naravoslovje.
4. Priprava na tekmovanje iz fizike
NOSILEC: mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: Dijake se pripravljajo na tekmovanje med šolskim letom, bolj efektivno pa zadnje tedne
pred tekmovanjem. Naloge rešujejo doma, pri pripravah v šoli pa se pregledajo rezultati oz. se dijake
usmerja in se jim pokaže prava pot.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Sprotno reševanje nalog iz prejšnjih tekmovanj ter udeleževanje
organiziranih priprav v šoli.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 16 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december 2018 do april 2019
CILJI: Pripraviti dijake k razumevanju težje (kompleksnejše) fizike in to razumevanje uporabiti pri
reševanje tekmovalnih nalog. Dijaku dokazati, da je kljub zahtevnosti fizike le ta lahko razumljiva.
5. Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
NOSILEC: Marko Kikelj
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Dijaki rešujejo stare naloge iz tekmovanj.
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna priprava in udeležba na tekmovanju
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 16
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar - marec 2019
CILJI: priprava na tekmovanje
6. Tekmovanje Bober 2018
NOSILEC: Marko Kikelj
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: reševanje nalog iz preteklih tekmovanj
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna priprava in udeležba na tekmovanju
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 16
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2018 - januar 2019
CILJI: priprava na tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober
7. Tekmovanje iz znanja geografije
NOSILEC: Konjar Žiga, Martinuč Bernard Mirjam
OSTALI IZVAJALCI: Zavod za šolstvo
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar - april 2019
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranih tem, delo na terenu in poglabljanje geografskega znanja.
8. Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca
NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak
OSTALI IZVAJALCI: Založba Mladinska knjiga
UDELEŽENCI: 1.A, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.C, 2.Š, 4.C, 4.Š

NAČIN DELA: Dijaki preberejo 1 - 2 krajši deli v italijanščini ter rešijo vprašalnik na spletu. O delu
napišejo povzetek, pripravijo slovarček novih izrazov ter o vsebini poročajo tudi v razredu. Tekmovanje
poteka na dveh nivojih: osnovni za 1. in 2. letnik ter višji za 3. in 4. letnik.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak mora prebrati 1 - 2 (odločijo se sami) deli v italijanščini in sodelujejo na
spletnem tekmovanju. O delu morajo poročati v razredu. Za vsako prebrano delo se jim prizna 5 ur OIV.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 8 - 15
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: marec 2019
CILJI: Razvijanje bralnih spretnosti, širjenje besedišča v italijanščini, spoznavanje z italijansko sintakso,
slovnico, idiomi, itd. Osveščanje medkulturnih razlik in pridobivanje samozavesti ob spoznanju, da
zmorejo razumeti neznani tekst.
9. Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje
NOSILEC: Nataša Kozelj in Nada Legat
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š / 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: branje, razumevanje, razmišljanje, primerjanje, aktualizacija, pisanje
OBVEZNOSTI DIJAKA: samostojno branje in obiskovanje priprav z mentorico
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15 (šolsko), 25 (območno), 30 (državno)
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober do marec
CILJI: poglobljeno branje in pisanje na določeno književno temo
10. Finančno opismenjevanje
NOSILEC: Jerneja Kučina
OSTALI IZVAJALCI: Ana Miler, Darja Šatej
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Delo poteka v obliki predavanj, diskusij in delavnic, kjer se dijaki seznanijo z različnimi
poglavji finančne pismenosti (teoretično in praktično). Sledijo praktične vaje, prijemi, ... Dijaki nato
samostojno rešujejo naloge, ki jih za skupino pripravi mentor, sledijo konzultacije.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: po realizaciji
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november - april
CILJI:
Dijaki: - se seznanijo z osnovami gospodarnega upravljanja denarja,
- postanejo finančno pismeni,
- pridobijo samozavest,
- se naučijo sprejemati ustrezne finančne odločitve.
11. Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna matematika, Adventni koledar,
Kenguru, Vegovo tekmovanje, mednarodna tekmovanja)
NOSILEC: Jerneja Kučina, Darja Šatej
OSTALI IZVAJALCI: Ana Miler, Srečko Polanc
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Delo poteka na pripravah (delavnicah), kjer se dijaki seznanijo z različnimi poglavji
(teoretično) in vsebinami, sledijo praktične vaje, prijemi, ... Dijaki nato samostojno rešujejo naloge, ki jih
za posameznega dijaka pripravi mentor, sledijo konzultacije. Število dijakov v skupini je omejeno, zato
bosta v primeru večjega števila prijav sestavljeni dve homogeni skupini oziroma bo narejen izbor.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Samostojno delo z reševanjem posredovanih nalog in udeležba na
tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: glede na aktivno udeležbo
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: šolsko leto

CILJI: Dijaki: - na zanimiv način razvijajo sposobnost logičnega in mat e mat ičnega mišljenja ter
natančnega izražanja,
- uporabljajo logiko in naučene prijeme pri mat e mat iki, učenju jezikov in naravoslovju ter
vsakdanjem
življenju in tehniki,
- pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč,
- razvijajo govor in sposobnosti medsebojnega komuniciranja,
- poglabljanje znanja specifičnega dela geometrije pri predmetu matematika,
- spoznavanje različnih iger z mat e mat ičnim ozadjem,
- obravnava vsebin, ki presegajo splošni nivo gimnazijskega mat e mat ičnega znanja,
- popularizacija matematike.
12. Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik
NOSILEC: Metka Podlipnik, Darja Črv-Štepec
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 2.A, 2.B, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š
NAČIN DELA: dodatne naloge po individualnem načrtu; dijake naloge rešujejo doma. Pri pripravah v
šoli pregledamo rešitve , učitelj dijake usmerja, dodatno razlaga in opozarja na tipične "zanke".
OBVEZNOSTI DIJAKA: reševanje dodatnih nalog, udeležba na tekmovanju
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 ur (šolsko) 25 ur(državno)
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december-februar
CILJI: dijake pripraviti na tekmovanje, doseči čim lepše rezultate in se uvrstiti na državno tekmovanje
13. Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado
NOSILEC: Irena Oblak
OSTALI IZVAJALCI: Katarina Trontelj
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Priprave potekajo frontalno in idividualno. Seznanitev dijakov z razpisano temo, s
spletnimi stranmi in literaturo, skupni pregled predpisane literature, pregled nalog iz prejšnjih
tekmovanj, ponavljanje in utrjevanje znanja iz biologije.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na pripravah in na šolskem ter državnem tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 24
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018 - marec 2019
CILJI: Dijak pozna in razume biološke pojave, zakonitosti in dejstva, zna iskati, izbirati in po vezovati
strokovne informacije pri reševanju teoretičnih problemov in uporabiti znanje iz biologije.
14. Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice
NOSILEC: Svetina Darja, Meglič Nataša
OSTALI IZVAJALCI: Občina Jesenice, Gornjesavski muzej
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: februar - marec 2019
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbrane zgodovinske teme in poglabljanje zgodovinskega znanja.
15. Tekmovanje iz znanja zgodovine
NOSILEC: Svetina Darja, Meglič Nataša
OSTALI IZVAJALCI: Društvo učiteljev zgodovine
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.

OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar - april 2019
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje zgodovinskega
znanja.
16. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
NOSILEC: Katarina Trontelj
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Samostojno študiranje strokovne literature pod vodstvom mentorice in diskusija;
priprava s pomočjo vzorčnih testov.
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje
CILJI: Dijak spozna sladkorno bolezen, preventivo, načela zdrave prehrane, nauči se poiskati in
preštudirati ustrezno literaturo in se pripravi na tekmovanje.
17. Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete
NOSILEC: Veronika Žnidaršič, Natalija Bohinc Zaveljcina
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: dodatne naloge po individualnem načrtu
OBVEZNOSTI DIJAKA: reševanje dodatnih nalog
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
CILJI:Dijak poglobi znanje iz kemije in se pripravi na tekmovanje.

Šport in rekreacija
18. Odbojka – priprave na tekmovanja
NOSILEC: mag. Lidija Dornig
OSTALI IZVAJALCI: aktiv ŠVZ
UDELEŽENCI: šolska ekipa – dijaki in dijakinje
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 30 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2018 do april 2019
CILJI:
19. BODI FIT
NOSILEC: Bojana Martinčič
OSTALI IZVAJALCI: dijaki, zunanji sodelavci
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Skupinska vadba, individualna vadba, delo na daljavo.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od 15. 10. 2018 do 19.4.2019
CILJI: Celostno oblikovanje telesa (gibljivost, moč in oblika telesa, pa tudi tehnika in ritem dihanja).
Izboljšati svoje počutje, premagovanje oziroma lajšanje stresa.
Oblikovati program sebi primerne vadbe.
Posredno izboljšanje kvalitete življenja in s tem več energije za učenje in druge prostočasne dejavnosti.
Izboljšanje samopodobe, dvig samozavesti.
20. Atletika rekreacija

NOSILEC: Marija Medja
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Vadba bo prilagojena potrebam - v času pred tekmovanji bo število ur večje, v času
"mrtve" sezone bo vadba potekala glede na interes dijakov.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Obisk treningov in nastop na tekmovanjih, kjer dijaki zastopajo barvo šole.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 50
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: September do junij
CILJI: Veliko dijakov in dijakinj ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo preneha z redno vadbo v klubu
(vožnja v šolo, zahtevnejši programi v šoli). Kljub temu pa v tem obdobju nujno rabijo neko športno
aktivnost. Glede na izkušnje iz preteklih let in predvsem zainteresiranost dijakov naše Gimnazije jim
tudi v prihajajočem letu ponudim atletiko rekreacijo in priprava na tekmovanja. Dijaki pri vadbi dobijo
naslednja znanja in izkušnje: Spoznati vpliv športa na zdravje in dobro počutje in spremljanje
pozitivnih učinkov redne vadbe. Oblikovati pravilen odnos do zdrave prehrane. Pridobivanje trajnih
športnih navad, sprejeti športni način življenja Razbremenitev in sprostitev. Razvijanje aerobnih in
anaerobnih sposobnosti. Učenje tehnike posameznih atletskih disciplin: skok v višino in daljino, štafetni
tek, suvanje krogle,... Seznaniti dijake s športno rekreativnimi prireditvami na področju teka in
udeležba na njih.
21. Odbojka rekreacija
NOSILEC: Marija Medja
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Vadba bo potekala 1x tedensko od septembra do maja, eno(1) do dve (2) glede na
interes in želje dijakov.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba dijakov na treningu in aktivno delo na treningu.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2018 do maj 2019
CILJI:Veliko dijakov in dijakinj ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo preneha z redno vadbo v klubu
(vožnja v šolo, zahtevnejši programi v šoli). Kljub temu pa v tem obdobju nujno rabijo neko športno
aktivnost. Glede na izkušnje iz preteklih let in predvsem zainteresiranost dijakov naše Gimnazije sem
jim tudi letos ponudila odbojko rekreacijo. Tako dijaki vsaj 1x tedensko ostanejo športno aktivni. Dijaki
pri vadbi dobijo naslednja znanja in izkušnje: Osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj.
Razumevanje in spremljanje pozitivnih učinkov redne vadbe. Pridobivanje trajnih športnih navad.
Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. Razbremenitev in sprostitev. Izpopolnjevanje
osnovnih tehničnih elementov (servis, sprejem servisa, podaja) Učenje zahtevnejših taktičnih in
tehničnih elementov (udarci, blok udarca,...) Igra in uživanje v igri. Spoznavanje pravil igre, sodniški
znaki, sojenje, organizacija med razrednega turnirja.
22. Akrobatska skupina, preventivna gimnastika
NOSILEC: Boštjan Modrijan
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Skupinsko, individualno.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna prisotnost
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 100
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: September 2018 - junij 2019
CILJI: Vpliv na motorični razvoj - moč,hitrost,vzdržljivost,... Osebnostne lastnosti - disciplina,
socialne veščine, samozavest in odgovornosti. Izpopolnjevanje znanja iz - preventivne vadbe, orodne in
talne gimnastike, akrobatike in splošne kondicijske priprave. Poleg preventivnega ozaveščanja pred

poškodbami se seznanjajo s pravilno tehniko pomoči in varovanja ob izvajanju zgoraj naštetih praktičnih
vsebinah.
23. Nogomet
NOSILEC: Roman Podlipnik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Pred področnimi in drugimi tekmovanji bodo treningi 2 x tedensko sicer pa 1 x.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna prisotnost na treningih in sodelovanje na tekmovanjih.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2018 - maj 2019
CILJI: Izpopolnjevanje tehnično taktičnih prvin nogometne igre. Koristno preživljanje prostega časa in
uživanje v nogometni igri. Priprava na področna in ostala šolska tekmovanja

Nova znanja in spretnosti
24. Nemška jezikovna diploma
NOSILEC:
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI:
NAČIN DELA:
OBVEZNOSTI DIJAKA:
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:
CILJI:
25. Kemijski krožek: Kemija je kul-naravna kozmetika
NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina
OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Praktično delo v laboratoriju, frontalno predavanje, delo v skupinah, diskusije,
raziskovanje. Izdelava izdelkov za bazar.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na vseh delavnicah, ki bodo izvedene ob petkih po pouku.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018 - junij 2019
CILJI: Dijaki spoznajo škodljive, sintetične in naravne sestavine v kozmetiki, gospodinjstvu in čistilih.
Naučijo se varne uporabe čistil. Spoznajo pomembnost certificiranih naravnih substanc, ki jih lahko
uporabljamo v vsakdanjem življenju in znajo pripraviti osnovne pripravke. Spoznajo učinkovanje
naravnih substanc na kožo, dihala in počutje človeka.
26. English Pronunciation
NOSILEC: Renata Bok Zelenjak
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Srečanja po pouku: delo s teksti, glasno branje, destava dialogov in vaje izgovorjave
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna udeležba na srečanjih
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: okt. 2018-maj 2019
CILJI: Izboljšati izgovorjavo in intonacijo v angleščini
Dijaki bodo izboljšali govorne spretnosti v angleškem jeziku skozi verbalne aktivnosti v parih ali
manjših skupinah. Pridobili bodo samozavest pri komunikaciji.

27. Verižni eksperiment
NOSILEC: Barbara Hudovernik
OSTALI IZVAJALCI: mag. Matej Erjavec
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š
NAČIN DELA: Skupina dijakov (2-4 dijaki) samostojno izdela člen verižnega eksperimenta. Pri tem jim
lahko pomaga mentor in hišnik.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Samostojna izvedba člena verižnega eksperimenta in predsavitev člena na
dogodku vseslovenskega verižnega eksperimenta.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 30 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2018 - maj 2019
CILJI: Približati fiziko dijakom z bolj uporabne in zanimivejše plati.
28. Debatni klub
NOSILEC: Renata Knap, Tina Mulec
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Skupinski.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Debatiranje v slovenščini in angleščini. Aktivno sodelovanje v šolskem
debatnem krožku in možnost sodelovanja na tekmovanju.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober - marec
CILJI: Spoznavanje pravil sodelovanja in oblikovanja mnenj v debati:
- raziskovanje teme
- priprava argumentov za in proti
- uvodni in zaključni govor k izpostavljeni temi
29. Robotika
NOSILEC: Marko Kikelj
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Skupina dijakov ali dijak si zamisli robota, ki ga bo zgradila s kompletom Lego
Mindstorms. Robota opremi s programom.
OBVEZNOSTI DIJAKA: - prisotnost pri razpisanih urah
- izgradnja delujočega robota Dijak dobi priznanih toliko ur OIV, kolikor ur je bil prisoten.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 35
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018 - marec 2019
CILJI: - spoznavanje delovanja robotov
- navajanje dijakov na algoritmični način razmišljanja
- zainteresirati dijake za programiranje
30. MEPI
NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak
OSTALI IZVAJALCI: Barbara Hudovernik
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.B, 3.C, 4.A, 4.B
NAČIN DELA:
- redni sestanki z mentorico
- redno tedensko udejstvovanje na vseh treh mepi področjih
- pohodništvo z orientacijo (mapa, kompas)
- razvijanje mehkih in trdih veščin
- predavanja in delavnice (prva pomoč, oprema, kuhanje v naravi, prehrana na odpravah, pakiranje
nahrbtnika,

kurjenje v naravi in varstvo narave)
- odprave
- samorefleksija
OBVEZNOSTI DIJAKA:
- redna in aktivna udeležba na sestankih, aktivnostih, predavanjih, pohodih in odpravah
- izvajanje mepi programa v skladu s smernicami socialne franšize mepi
- vodenje dnevnika in pisanje poročil
- komunikacija z mentorico
- dijaki krijejo stroške odprave
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: minimum: bron - 30 ur, srebro - 40 ur, zlato - 50 ur; oziroma
realizacija
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: celo leto
CILJI: - obvladanje mehkih in trdih veščin mepi
- doseganje zastavljenih ciljev pri: veščini, rekreativni dejavnosti in prostovoljstvu
- izgradnja dobre in usklajene mepi ekipe
- obvladanje osnov prve pomoči
- osvojitev bronastih, srebrnih in zlatih mepi priznanj
31. Matematični praktikum
NOSILEC: Jerneja Kučina
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: Delavnica bo potekala 1 krat tedensko, po pouku (predavanja, samostojno delo,
uporaba IKT). Število dijakov v skupini je omejeno, zato se bosta v primeru večjega števila prijav
sestavili dve homogeni skupini ali pa bo narejen izbor.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna udeležba
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: glede na aktivno udeležbo
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: šolsko leto
CILJI: Ponovitev temeljnega znanja iz matematike potrebnega za lažji prehod iz srednješolskega
izobraževanja v višje/visokošolsko izobraževanje.
32. PI - ezija
NOSILEC: Ana Miler
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Dijaki bodo povabljeni k pisanju proze ali poezije, ki jo imenujemo π-ezija, v slovenskem
ali kateremkoli tujem jeziku. Prispevkom bo skupno to, da število črk v vsaki besedi sledi števki v zapisu
števila π. Ker je π= 3.14159265359…. ima prva beseda 3 črke, druga 1 črko, tretja 4 črke, četrta 1 črko,
peta 5 črk, šesta 9 črk … itd. Natečaj je tekmovalen, 1. nagrada je čokolada, težka toliko dag, kolikor
besed vsebuje prispevek. Prispevki bodo objavljeni na spletnih straneh šole in na plakatu na šoli, kjer
bomo objavili tudi nekaj drugih dejstev o tem, za matematiko tako pomembnem številu.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Pravočasno oddati prispevek v ustrezni obliki.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od januar 2019 do 14. marec 2019
CILJI: Obeležiti svetovni dan števila PI, 14. marec, s poezijo, imenovano PI-ezija.
STROŠKI:
33. Raziskovalna naloga
NOSILEC: Katarina Trontelj
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 2.B

NAČIN DELA: Znanstveno raziskovalno delo
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki spoznajo načela znanstveno raziskovalnega dela, poiščejo zanimivo
temo, postavijo raziskovalno vprašanje in hipotezo, zberejo in preštudirajo ustrezno strokovno
literaturo, načrtujejo in opravijo eksperimentalno - raziskovalno delo, napišejo nalogo in jo predstavijo v
šoli, na regijskem, državnem in Krkinem razpisu ter strokovni konferenci in objavijo članek.
PROGRAM:
1. študij strokovne literature
2. postavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, načrtovanje eksperimentalnega dela
3. terensko delo: nabiranje biološkega materiala (trosnjakov smrekovih kresilač) na Pokljuki
4. priprava nabranega materiala (sušenje, drobljenje)
5. delo v raziskovalnem laboratoriju MycoMedica: analiza polifenolov - predvidoma 4 delovni dnevi
6. delo v šolskem laboratoriju in raziskovalnem laboratoriju pod Mežaklo - predvidoma 5 delovnih dni
7. obdelava rezultatov, interpretacija
8. pisanje raziskovalne naloge

Umetnost in ustvarjalnost
34. Ustvarjalni krožek
NOSILEC: Sonja Janša Gazič
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Delavnice potekajo po pouku v dogovoru z dijaki. Material za izdelavo priskrbi šola.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 22
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018 do januar 2019
CILJI: Dijaki v popoldanskem času izdelujejo različne izdelke za dobrodelni božično novoletni bazar.
Izdelajo se voščilnice, obeski in okraski iz gline in različnih materialov. Pripravi se okras za novoletno
dekoracijo šole.
35. Šolski radio
NOSILEC: Lucija Javorski
OSTALI IZVAJALCI: /
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.C
NAČIN DELA: Oba velikana naše književnosti bomo najprej predstavili, nato pa opisali njuno življenje.
Izbrali bomo odlomke iz njunih del. Z bralnimi vajami se bodo dijaki naučili zborne izreke.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Skupaj z dijaki bomo pripravili besedilo. Nato bomo izvedli po tri ure bralnih
vaj za vsako oddajo ŠR. Nato bodo dijaki samostojno snemali, izvajali in predvajali obe oddaji.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 6 ur + 6 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 16. 10. 2018-26. 10. 2018, 25. 1. 2019-7. 2. 2019
CILJI: Pripravili in izvedli bomo dve oddaji šolskega radia. V prvi bomo predstavili naše protestantske
pisce in njihova dela. Z drugo se bomo spomnili našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna.
36 Šolski časopis Di(v)jak
NOSILEC: Lucija Javorski
OSTALI IZVAJALCI: /
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.C, 4.Š
NAČIN DELA: - redni tedenski sestanki v novembru, decembru in v prvem tednu januarja;
- delitev nalog in določanje datuma, do katerega morajo biti opravljene;
- pregled opravljenih nalog;
- oblikovanje končne podobe časopisa;
- dijak redno prihaja na sestanke, kjer dobi svoje zadolžitve.

OBVEZNOSTI DIJAKA: - redno prihaja na sestanke;
- redno opravlja dodeljeno delo;
- sodeluje pri oblikovanju končen podobe časopisa.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15- 30 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november in december 2019, prvi teden januarja 2019
CILJI: - v besedi in sliki poročati o tistih pomembnih dogodkih na naši šoli in izven nje, v katerih so
uspešno sodelovali naši dijaki in profesorji;
- z najuspešnejšimi dijaki in profesorji naše šole opraviti in zapisati intervju;
- spodbujati ustvarjalnost dijakov;
- krepiti bralne navade naših dijakov;
- krepiti pisno izražanje v maternem jeziku.
37. Čarobni svet filma
NOSILEC: Nada Legat
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Ogled štirih filmskih predstav, pogovor, pisanje.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na predstavah, pogovorih in pisna ocena posameznega filma.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 25
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september-maj
CILJI: Celostno doživljanje filmske umetnosti (igralci, zgodba, glasba, sporočilo...), kritično in
ustvarjalno sodelovanje v pogovoru, pisna ocena filma.
38. 8. Dramski festival
NOSILEC: Marija Palovšnik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst (tema: SLOVENSKA KNJIŽEVNOST),
poskrbijo za režijo, koreografijo, sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo, gledališki list in igro.
Sodelujoče razrede/dijake bomo nagradili z ogledom gledališča v Ljubljani oziroma z ogledom
predstave.
OBVEZNOSTI DIJAKA:
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: vse ure OIV
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: februar
CILJI: Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem
spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji.
39. Gimnazijski teater
NOSILEC: Marija Palovšnik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: seminar, vaje, predstava, ponovitve
OBVEZNOSTI DIJAKA: prisotnost na vajah, učenje teksta
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 60 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do junija
CILJI: gledališka predstava, recital
40. Zbor
NOSILEC: Urška Zupančič
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: vaje

OBVEZNOSTI DIJAKA: prisotnost na vajah, učenje besedila
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: realizacija
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september - junij
CILJI: učenje novih pesmi in skupinsko ustvarjanje
sodelovanje na šolskih prireditvah in prireditvah v okviru občine Jesenice in ostalih priložnostnih
nastopih

Prostovoljstvo in dobrodelne dejavnosti
41. Obisk dobrodelnega bazarja SILA
NOSILEC: Renata Bok Zelenjak, Tatjana Sitar, Tina Mulec, Andreja Kosem Dvoršak
OSTALI IZVAJALCI: Mednarodno društvo žensk SILA
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Obisk dobrodelnega dogodka.
OBVEZNOSTI DIJAKA: obisk
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 8
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: nedelja v decembru
CILJI: Članice združenja skupaj s predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji pripravljajo bazar
izdelkov z vsega sveta, sprehod med stojnicami pa bodo popestrile s kulinaričnimi doživetji oddaljenih
kultur in spoznavanjem tujih glasbeno-plesnih izročil, ki se bodo na odru zvrstila v okviru kulturnega
programa.
42. Prostovoljno sodelovanje – Kinološko društvo
NOSILEC: Renata Bok Zelenjak
OSTALI IZVAJALCI: Športno kinološko društvo Fido Hrušica
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: terensko
OBVEZNOSTI DIJAKA: delo na terenu: priprava vadišča in materiala za razstavljavce
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5-10
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: celo leto
CILJI: Timsko delo in pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve spoznati po bližje kinologijo, delo z
živalmi, pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov
43. Tutorstvo
NOSILEC: Milena Gerbec
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: 4.A, 4.B, 4.Š
NAČIN DELA: Dijaki se dogovorijo, kako bodo delali in kontaktirali (osebno, s pomočjo tehnologije). O
vsem obveščajo mentorico.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki tutorji spremljajo delo in uspeh varovancev.
Dijaki prvih letnikov prosijo za pomoč dijake tutorje in delajo po njihovih nasvetov.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 39
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2018 - maj 2017
CILJI: Dijaki četrtih letnikov (tutorji) pomagajo dijakom prvih letnikov (ki to želijo) na prehodu iz OŠ na
SŠ. Pomagajo jim z nasveti kako se učiti in z inštrukcijami .
44. Prostovoljno socialno delo
NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Izvajanje aktivnosti v okviru programa.

OBVEZNOSTI DIJAKA: Izgradnja odnosa in zaupanja, odprta komunikacija, veščine uspešnega učenja
in sprejemanje odgovornosti pri prostovoljnem socialnem delu. Dijaki vodijo dnevnik. Potrdilo o
izvedem PSD napiše mentor v zunanji ustanovi.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018 - maj 2019
CILJI: Družabništvo starejšim v domovih starejših občanov, pomoč pri učenju v društvu Žarek ali v
osnovnih šolah . . .
45. UNICEF
NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Izobraževanje, obeleževanje datumov, predavanja in delavnice, spremljanje spletnih
strani UNICEF-a Slovenija.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10-20
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2018- maj 2019
CILJI: Obravnavanje aktualnih tem glede na mesečna pisma z UNICEF-a. Seznanjanje z UNICEF-ovimi
akcijami pomoči otrokom doma in po svetu.
45. a NASLOV PROGRAMA: UNESCO ASPnet
IZVAJALEC: Žiga Konjar
NAČINI DELA: sodelovanje na UNESCO srečanjih ter narodnih in mednarodnih projektih; obeleževanje
mednarodnih dni/let
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna udeležba na UNESCO srečanjih ter na narodnih in mednarodnih projektih;
obeleževanje mednarodnih dni/let
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 4-12
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: šolsko leto 2018/2019
CILJI: Doseganje UNESCO ciljev zlasti odprtost in spodbujanje k sožitju. Delovanje v skladi s štirimi Delorsovimi
stebri izobraževanja:
1. Učiti se, da bi vedeli!
2. Učiti se delati!
3. Naučiti se živeti skupaj!
4. Učiti se biti!
PROGRAM: sodelovanje na UNESCO srečanjih (Nova Gorica: Meja - Cerje, središče Mojstrana) ter narodnih in
mednarodnih projektih
(Škofja Loka: Tujejezični recital, Bled: Jezikajmo, Koroška Bela: Pomladni tek, Cerklje: Strmol, ...); obeleževanje
mednarodnih dni/let
(svetovni dan miru - ENO Tree Planting, svetovni dan filozofije ...)

Ekskurzije – nadstandardne vsebine
46. Ekskurzija na Škotsko
NOSILEC: Tatjana Sitar, Tina Mulec
OSTALI IZVAJALCI: Agencija Orel
UDELEŽENCI: 2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.C, 4.Š
NAČIN DELA: priprava v šoli in aktivno sodelovanje na ekskurziji
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2018
CILJI: Spoznavanje geografskih, kulturnih in zgodovinskih značilnosti Škotske ter avtentična raba
jezika.

PROGRAM:
1. dan - prevoz in let do Edinburga
2. dan - ogled glavnega mesta Škotske
3. dan - raziskovanje Škotske (Loch Ness)
4. dan - Glasgow in povratek
Cena: cca 600 evrov na dijaka
PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE.
47. Ekskurzija v Benetke
NOSILEC: Nataša Meglič, Mirjam Martinuč Bernard
OSTALI IZVAJALCI: Darja Svetina, vodnik
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji.
OBVEZNOSTI DIJAKA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 12
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 1 dan v marcu
CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Benetk s poudarkom
na beneški laguni.
PROGRAM:
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izza GTČ. Vožnja do Benetk. Ogled mestnih znamenitosti.
Vožnja z ladjico po beneški laguni do otoka Burano.
Abonma – nadstandardne vsebine
CENA: cca 45 evrov na dijaka
48. Naravoslovno-tehniški dan na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru
NOSILEC: Barbara Hudovernik
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: Sodelovanje na dveh delavnicah
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki aktivno sodelujejo pri izvedbi dveh fizikalno-tehničnih delavnicah, ki
jih ponuja FERI Maribor.
PROGRAM:
Ponujene delavnice:
- robotika in mehatronika
- varnost v brezžičnih omrežjih
- sončna elektrarna FERI in obnovljivi viri el. energije
- HTML5 in odzivne spletne strani
- računalniška animacija - sodoben način komunikacije
- arduino za domačo uporabo
- studijska TV produkcija v živo
- z elektroniko od mobilnega telefona in satelita
Prijavili se bomo na delavnici: Sončna elektrarna FERI in obnovljivi viri el. energije in Z elektroniko od
mobilnega telefona in satelita.
Če izvedba katere od teh dveh delavnic ne bo možna v izbranem terminu, bomo izbrali katero drugo od
ponujenih delavnic.
PREDVIDENI STROŠKI:
Potni stroški iz Jesenic do Maribora in nazaj: 525 EUR
Skupaj: 525 eur (cca 11 evrov na dijaka oz. odvisno od števila prijav)

49. abonma Špica v Prešernovem gledališču Kranj
NOSILEC: aktiv slovenistk
OSTALI IZVAJALCI:
UDELEŽENCI: vsi razredi
NAČIN DELA: nakup abonmajskih vstopnic, organiziran prevoz
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki krijejo stroške vstopnic in prevoza.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do maja
CILJI: ogled 5 predstav
CENA: predstava in prevoz (cca
50. Tečaj arhitekturnega risanja (priprava na sprejemne izpite na fakulteti za arhitekturo)
IZVAJALEC: Društvo Naris
NAČINI DELA: Tečaj risanja bo potekal 4 šolske ure na dan, dva dneva v tednu. Prostoročno risanje bo potekalo
pod vodstvom izkušenega učitelja. Risanje in teoretska razlaga se smiselno prepletata glede na predviden učni
načrt, ki je natančno opredeljen v delovni skripti, ki jo prejme vsak udeleženec tečaja.
OBVEZNOSTI DIJAKA:
redno obiskovanje tečaja
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 48 ur, vsak semester tečaja
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 4 šolske ure na dan, 2 dni v tednu
CILJI: Priprava na sprejemne izpite na fakulteto
PREDVIDENI STROŠKI:
Dijaki Gimnazije Jesenice
I.
semester – 100 EUR
II.
semester - 100 EUR

51. Tečaj prve pomoči
IZVAJALEC: OZRK Jesenice
NAČINI DELA: Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice v obsegu 10 šolskih ur. Izvedejo se tri predavanja, prvi dve
teoretični in pri tretjem praktično delo. Nato sledi izpit, ki je tudi sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V
skupini je največ 20 dijakov. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo dijaki pisno potrdilo o opravljenem tečaju Prve
pomoči, ki je trajne vrednosti.
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 ur
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: prva skupina začne predvidoma v oktobru 2013
STROŠKI:
Tečaj in izpit trajata 10 šolskih ur, cena za srednje šole znaša 78,84 EUR (izpit 52,00 EUR) in se poravna ob začetku
tečaja s položnico
Literaturo dijakom posredujemo na prvem predavanju in znaša 1,50 EUR.

52.Tečaj CPP
NASLOV PROGRAMA: PRIPRAVA BODOČEGA VOZNIKA NA VARNO VOŽNJO –
TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV
IZVAJALEC: Šola vožnje K & D
NAČINI DELA: predavanja
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na predavanjih
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: predavanja v obsegu 24 ur

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 8 do 9 srečanj po 3 šolske ure – urnik po dogovoru
CILJI: priloga
PREDVIDENI STROŠKI (za dijake, za učitelje, za material) cena tečaja s 40% popusta 54 €
PROGRAM : PRIPRAVA BODOČEGA VOZNIKA NA VARNO VOŽNJO –
TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV
IZVAJALEC : Šola vožnje K & D, Jesenice
Jesenice, C. m. Tita 22A, tel.: 586 13 55
Kontaktna oseba: Sašo Kranjc - vodja šole ( tel.: 041 676 100 )
CILJI :
Poglavitni cilj teoretične priprave na vožnjo je bodočega voznika vzgojiti, oziroma pripraviti za dobro,
kar pa pomeni varno in kulturno vožnjo. Za tako vožnjo pa se je nujno potrebno, poleg dobrega
poznavanja cestno prometnih predpisov, zavedati odgovornosti za večjo varnost v prometu in tudi
posledic, ki jih neodgovorno vedenje voznika povzroči! Po lanskem zmanjšanju prometnih nesreč s
smrtnim izidom nam bo morda letos le uspelo v Sloveniji imeti na cestah prvič manj kot sto žrtev. Storiti
moramo vse, da trend zmanjševanja nesreč obdržimo. Izbira prave šole vožnje je zato še kako
pomembna!
V naši šoli vožnje bodočega voznika ne učimo vožnje le za izpit, učimo ga vožnje za življenje. Učimo ga
obvarovati dvoje: to, kar mu je bilo dano ob rojstvu – življenje in vozilo, ki navsezadnje tudi ni
poceni!
Za zgodnejše aktivno uvajanje v promet in nabiranje izkušenj se vožnje lahko začnejo učiti tudi
kandidati, ki so dopolnili 16 let in do dopolnjenega 18. leta vozijo s spremljevalcem.
VSEBINA :
 Prometni znaki in znaki, ki jih dajejo pooblaščene osebe
 Voznikova priprava na vožnjo
 O avtomobilu
 Razni prevozi
 Kdaj smemo in kdaj ne smemo sesti za volan
 Psihofizično stanje voznika – alkohol in druge psiho aktivne substance
 Vožnja motornega kolesa
 Prometne nesreče
 Vožnja v različnih vremenskih okoliščinah
 Predvidevanje v prometu
 Filozofija vožnje kot pogoj za dobro vožnjo
 Filozofija vožnje in osebnost voznika motornih vozil
 Modeli vedenja voznikov v cestnem prometu
ŠTEVILO UR : Osnovni tečaj obsega 16 ur in dodatnih 8 ur za vsako kategorijo posebej. Torej skupaj 24
ur (nova zakonodaja od 12. 1. 2017)
KRAJ IZVAJANJA : Učilnica na gimnaziji
ČAS IZVAJANJA : Po dogovoru.
STROŠKI : Osnovni in dodatni tečaj stane 54 € - v ceno je vključena brezplačna izposoja literature.

Vodja šole:
Sašo Kranjc ing. prom.

53. Tečaj ruščine
Izvajalec: Ana Kersnik Žvab (Klub Devayani)
NAČINI DELA: Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice po pouku
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 20/25 ur
Udeleženci: 5-15 dijakov
Časovna izvedba: 20 - 25 urni tečaj (eno srečanje 90 minut)
Cilji: - osnovna pisava (cirilica)
- osnove ruske slovnice (predstavitev, tvorba osnovnih stavkov, besedišče)
- kulturni elementi (vsakdanje navade, neverbalna komunikacija)
STROŠKI : 20 urni tečaj/ 30 evrov
V primeru velikega zanimanja bosta oblikovani 2 skupini – začetna in nadaljevalna.

54. Varna rabe interneta
Na voljo so tri teme delavnic:
Lažne informacije in prevare na internetu (90 min)
Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (90 min)
Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min)
IZVAJALEC: Safe. si
Izvajalci so mladi ljudje iz različnih regij Slovenije, ki imajo bogate izkušnje z delom z mladimi in so
strokovno usposobljeni za izvajanje delavnic na različne teme spletne varnosti
NAČINI DELA:
Delavnica poteka v sproščenem vzdušju, ob predvajanju kratkih zabavno-poučnih videoposnetkov.
OBVEZNOSTI DIJAKA:
Prisotnost na delavnici.
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:
Delavnice trajajo 2 šolski uri.
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:
CILJI: Na delavnicah se obravnavajo izzivi, nevarnosti in teme, s katerimi se dijaki vsakodnevno
srečujejo pri uporabi interneta, računalnikov in mobilnih telefonov. Udeleženci se seznanijo z
nevarnostmi in načini, kako se jim ogniti.
PREDVIDENI STROŠKI (za dijake, za učitelje, za material): 70 evrov na delavnico – odvisno od
prijavljenih dijakov
25,00* €/delavnico neto + kritje potnih stroškov
Potni stroški iz Ljubljane: 120km x 0,37 eur = 44,4 eur
Skupaj: 69,4 eur
PROGRAM:
Posamezne delavnice so sestavljene iz teoretičnega dela, kjer se dijake prek predavanja, pogovora in
izmenjave izkušenj, predvajanja kratkih filmov seznani z osnovnimi koncepti/pravili/nasveti varne in
odgovorne rabe spleta, in praktičnega dela z različnimi zanimivimi interaktivnimi aktivnostmi za dijake.

55. Prostovoljno gasilsko društvo
Vse informacije bodo dijaki dobili na uvodnem sestanku.

