KATALOG
OBVEZNIH IZBIRNIH
VSEBIN
IN
INTERESNIH DEJAVNOSTI
DIJAKOVA PROSTA IZBIRA

Šolsko leto 2020/2021

1. LOGIKA
ŠTEVILO UR OIV: 15
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 15 tednov v septembru, oktobru, novembru
in decembru, predvidoma enkrat tedensko po eno šolsko uro; v
prostorih šole,
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsaj 15
VSEBINE:








Standardi racionalnosti
Stavek in argument
Veljavnost, dedukcija, logični zakon, logično pravilo, dokaz
Logični zapisi in sistemi preverjanja veljavnosti v stavčni in predikatni logiki
Naravno sklepanje in reševanje logičnih ugank
Osnove metodologije znanosti (pojem, dedukcija, hipoteze in posplošitve,
indukcija in dedukcija, znanstvena razlaga)
Logične napake in napake v argumentaciji, analize primerov in argumentacij
Uporaba računalniških programov za učenje argumentacije in logike


NOSILEC PROGRAMA: aktiv matematikov
CENA: dejavnost je brezplačna

OBVEŠČANJE: informacije pri profesorjih matematike

2. MEDPREDMETNE VSEBINE Z EKSKURZIJO, TABOROM ITD.
Ekskurzija v Oglej in Gradež
ŠTEVILO UR OIV: 8
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: enodnevna ekskurzija, junij 2021
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 1. letnik gimnazije OBVEZNO
VSEBINA PROGRAMA: ogled Repentabra, Miramara, Ogleja in Gradeža
NOSILEC PROGRAMA: prof. Nadja Prihavec
CENA: približno 20 €, točna cena bo znana naknadno
OBVEŠČANJE: informacije pri profesoricah zgodovine, obvestilo za
dijake

3. METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA
ŠTEVILO UR OIV: do 30
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: neomejeno

VSEBINA PROGRAMA:


teoretična seznanitev dijakov z osnovnimi pojmi, metodami in
nekaterimi tehnikami ter pogoji za uspešno raziskovanje;
 praktična usposobljenost v nekaterih etapah raziskovalnega procesa;
 izvirno in samostojno delo dijaka ob upoštevanju nujne pomoči in
sprotnega nadzora učitelja – mentorja;
NOSILEC PROGRAMA:
V letu 2020/21 bodo razpisane sledeče medpredmetne in enopredmetne
raziskovalne naloge:
Psihologija: prof. Alenka Kompare
Sociologija/zgodovina: prof. Mirjam Franetič, prof. Nadja Prihavec in
prof. Gabrijela Rebec Škrinjar
Geografija: prof. Mateja Grmek
Biologija/kemija/fizika: prof. Irena Dolgan, prof. Vasilija Valečič in prof.
Uroš Borjančič
Matematika: prof. Alojz Čotar
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije pri nosilcih programa
4. OBVLADOVANJE TIPKOVNICE
ŠTEVILO UR OIV: 15
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: popoldanske ure od novembra naprej,
enkrat tedensko po dve šolski uri; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 na skupino
VSEBINE:
Dijaki razvijajo spretnost, potrebno za zapis informacije, ne da bi bilo
potrebno gledanje tipkovnice .
Slepo desetprstno pisanje besedil:
 osnovna vrstica
 male črke
 velike črke
 števila
IZVAJALEC: prof. Stanislav Jablanšček
OBVEŠČANJE: plakat v avli

5. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO
ŠTEVILO UR OIV: do 30
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: preko celega šolskega leta
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejitve

VSEBINA PROGRAMA:





Priprava in izvedba različnih prostovoljskih akcij (izmenjevalnice
oblačil, zbiranja donacij, šivanje in izdelava izdelkov za prostovoljne
prispevke).
Obiski skupin v domu upokojencev in VDC Sežana.
Sodelovanje z OZ RK Sežana.
Druge priložnostne akcije in akcije po željah članov skupine.

NOSILEC PROGRAMA:
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: na fb in spletni strani šole
6. PRVA POMOČ
ŠTEVILO UR OIV: 15 (10 urni tečaj z izpitom)
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: po dogovoru; tečaj se izvaja v prostorih
šole takoj po pouku.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: skupine po 20, več skupin, namenjeno vsem
dijakom (veljavnost izpita je časovno neomejena, izpit je potreben
bodočim voznikom vseh kategorij
VSEBINE:
Program pouka prve pomoči je usklajen s prakso na tečajih prve pomoči
Rdečega križa Slovenije
Dijaki/nje si pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da
lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih
obolenjih.
Dijaki/nje spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi
poškodb neposredno ogroženo in se naučijo pravilnega ukrepanja;
IZVAJALEC: Območno združenje RK Sežana (odgovorna oseba Dora
Sedmak). Izvajalci so diplomirane medicinske sestre in zdravniki.
CENA: cena bo sporočena naknadno
OBVEŠČANJE: razredniki
7. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV
ŠTEVILO UR OIV: 20 ur
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru; tečaj se izvaja v
prostorih šole takoj po pouku.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 30
VSEBINA PROGRAMA:
S predavanjem CPP kot kandidat za voznika v šoli vožnje pridobi
potrebno splošno in dodatno znanje o vožnji motornega vozila
posamezne kategorije.

NOSILEC PROGRAMA: različne avtošole
CENA: sporočena naknadno
OBVEŠČANJE: obvestilo na oglasnih deskah šole
8. UČENJE ZA UČENJE
ŠTEVILO UR: 15
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: po dogovoru
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15
VSEBINE:
Dijaki spoznavajo svoje lastne kognitivne značilnosti, močna in šibka
področja, stile učenja in zahteve različnih učnih okoliščin in razvijajo in
usvajajo strategije učenja in reševanja problemov.
 Metakognitivno znanje in metakognitivna kontrola
 Stili spoznavanja in učenja
 Strategije učenja in reševanja problemov
 Motivacija za učenje
 Vpliv emocij na spoznavne procese
IZVAJALEC: prof. Alenka Kompare
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: plakat v avli
9. ASTRONOMIJA
ŠTEVILO UR: Ure se določijo glede na opravljeno delo/aktivnost.
Natančne informacije dobijo dijakinje oz. dijaki pri izvajalki dejavnosti.
Dijaku oz. dijakinji se priznajo dodatne točke za udeležbo na
tekmovanju in morebiten dosežen uspeh.
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: med šolskim letom; šola
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev ni omejeno, vsem
dijakom in dijakinjam
VSEBINE:
 Vrste objektov v vesolju, njihova oddaljenost in velikosti
 Astronomska opazovanja Lune, Sonca in planetov, pogledi na zvezde
in gruče zvezd
 Opazovanja s teleskopom
IZVAJALEC: prof. Sonja Ivančič
CENA: odvisna od aktivnosti, ki potekajo pri tej dejavnosti
OBVEŠČANJE: plakati v avli in pri profesorici Sonji Ivančič

10. LIKOVNE DELAVNICE
ŠTEVILO UR OIV: 4 ure na delavnico
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: dvakrat na mesec (ob petkih) v prostorih
šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: največ 30, namenjeno vsem dijakom in
dijakinjam
VSEBINE:
 Oljno slikarstvo
 Marmoriranje
 Izdelava beneških mask
 Grafika – monotipija
 Izdelava novoletnih voščilnic
 Slikanje na majice
 Slikanje na svilo
 Oblikovanje z glino (keramika)
IZVAJALEC: prof. Samo Onič
CENA: stroški materialov – cene delavnic se razlikujejo
OBVEŠČANJE: plakati v avli in preko elektronske pošte
11. FOTO KROŽEK
ŠTEVILO UR OIV: odvisno od delavnice
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: po dogovoru
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: od 10 do 15 dijakov
VSEBINE:
 Osnove fotografije – digitalne in klasične
 Nova spoznanja v fotografski tehnologiji
 Obdelava fotografij – tehnike in programska oprema
 Fotografski izleti
 Predstavitev fotografij na razstavah v šoli in izven
 Sodelovanje na natečajih, fotografskih extemporih in projektih
povezanih s fotografijo …
IZVAJALEC: prof. Samo Onič, zunanji sodelavec Boruta Hočevarja
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: plakati v avli
12. FILMŠULA
ŠTEVILO UR OIV: 3-4 za ogled filma s pogovorom/predavanji, 6 za
udeležbo na delavnicah
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 1x mesečno, Kosovelov dom Sežana, MC
Podlaga

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: namenjeno vsem dijakom in dijakinjam,
možen je ogled posameznih filmov in udeležba na izbranih delavnicah;
za ogled filmov ni omejitve števila udeležencev, za delavnice 15-20
dijakov
VSEBINE:
Cilj Filmšule je poglobiti razumevanje filma in hkrati izostriti kritičen
pogled na svet, v katerem živimo. Ogledu izbranih filmov zato vedno
sledijo predavanja ali vodeni pogovori o filmu.
IZVAJALEC: Kosovelov dom Sežana, MC Podlaga, ŠC Srečka Kosovela
Sežana, mentorja na šoli prof. Alenka Kompare in prof. Samo Onič
CENA: vstopnica za ogled filma v Kosovelovem domu; cena delavnic je
odvisna od vsebine
OBVEŠČANJE: spletna stran šole, spletna stran in informator
Kosovelovega doma, obvestila MC Podlage
13. FILMSKA VZGOJA: KAKO RAZUMETI FILM
ŠTEVILO UR OIV: 4
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: junij 2021, ŠC Srečka Kosovela Sežana,
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsi prvi letniki OBVEZNO
VSEBINE:
 ogled izbranega avtorskega filma
 uvod v filmski jezik: pogovor in delavnice o fimskih žanrih, temeljnih
elementih filmskega jezika (plan, perspektiva, luč in svetloba, barva,
glasba …) in filmski zgodbi (struktura zgodbe, protagonist, temeljna
ideja, simbolika)
IZVAJALEC: prof. Alenka Kompare in prof. Samo Onič
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije pri mentorjih, spletna stran šole
15. ŠOLSKO GLASILO
ŠTEVILO UR OIV: Članom uredniškega odbora se prizna do 30 ur.
Ostalim dijakom in dijakinjam, ki sodelujejo pri izdelavi glasila in niso člani
uredniškega odbora, lahko mentorica prizna do 10 točk.
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: Dijaki in mentor se sestajajo med glavnimi
odmori in po pouku. Večino dela dijaki opravijo doma ali v šolski
računalniški učilnici. Z delom pričnemo novembra.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: V uredniški odbor sprejmemo do 10 dijakov.
NAMENJENO: vsem dijakom in dijakinjam
VSEBINE:
Dijaki izdajo zanimivo šolsko glasilo – s članki, ki poglobljeno obravnavajo

aktualno problematiko in z zabavnimi prispevki.
 Iskanje primernih tem
 Pisanje člankov
 Razvrščanje besedil
 Pridobivanje sodelavcev
 Likovna oprema
 Urejanje posameznih rubrik
 Prodaja glasila
IZVAJALEC: prof. Maša Rolih
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije pri mentorici, plakati v avli
16. POGOVOR O(B) KNJIGI
ŠTEVILO UR OIV: Ure se določijo glede na opravljeno
delo/aktivnost/udeležbo.
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: Šola, šolska knjižnica, predvidoma enkrat
tedensko oz. po dogovoru
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: maksimalno število dijakov je 10
VSEBINE:
Udeležencem pogovorov priporočamo branje izbrane knjige (ni pogoj za
udeležbo). Skupina se srečuje v šolski knjižnici enkrat tedensko, in sicer
7. šolsko uro in se pogovarja o posameznih temah iz knjige in jih
povezuje tudi z vsakdanjim življenjem. Manjše število udeležencev
omogoča, da vsi aktivno sodelujejo in imajo možnost izraziti svoje
mnenje o obravnavani problematiki.
IZVAJALEC: prof. Karmen Škrk, prof. Natalija Mikuletič
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: plakati v avli
17. MEDSEBOJNA UČNA POMOČ
ŠTEVILO UR OIV: Ure se določijo glede na opravljeno delo/aktivnost.
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: v prostorih šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: po potrebi
VSEBINE:
Dijaki v dogovoru z mentorico nudijo individualno učno pomoč dijakom z
slabšim učnim uspehom pri posameznem predmetu.
IZVAJALEC: svetovalna služba
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije v svetovalni službi

18. TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO
PRIZNANJE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: Od srede novembra do šolskega, regijskega
in državnega tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
Dijaki samostojno preberejo knjigo in literaturo in se s svojim učiteljem
usposobijo za pisanje razpravljalnega in interpretativnega eseja. Del
dela opravijo doma, del v šoli (po predpisih tekmovanja).
IZVAJALEC: Aktiv slavistov, profesorji si dijake razdelijo glede na
stopnjo tekmovanja.
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesoricah slovenščine.
19. TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od novembra do šolskega, regijskega in
državnega tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
 Priprava na državno tekmovanje iz zgodovine na določeno temo
 Ogledali si bomo zgodovinske vire na omenjeno temo in analizirali
slikovno in pisno gradivo.
IZVAJALEC: prof. Nadja Prihavec
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesoricah zgodovine
20. TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od oktobra do šolskega, regijskega in
državnega tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
 Priprava na državno tekmovanje iz geografije na temo
 Pregledali bomo literaturo na omenjeno temo in analizirali slikovno in
pisno gradivo.
IZVAJALEC: prof. Mateja Grmek
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri prof. Mateji Grmek

21. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od septembra do novembra
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:priprava na šolsko in državno tekmovanje
IZVAJALEC: aktiv matematikov
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri izvajalcih
22. TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA
PRIZNANJA
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od oktobra do januarja
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE: priprava na šolsko in državno tekmovanje
IZVAJALEC: prof. Uroš Borjančič, prof. Sonja Ivančič
CENA: dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri izvajalcih
23. TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od januarja do aprila
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
Priprava na šolsko in državno tekmovanje.
IZVAJALEC: aktiv matematikov
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije pri izvajalcih
24. TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA za
1. Letnike (Fizikalni kenguru)
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: marec 2021
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 30
VSEBINE: Fizikalna logika
IZVAJALEC: prof. Uroš Borjančič
CENA: / (kotizacijo plača šola)
OBVEŠČANJE: fizika.naravoslovje.net

25. TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: april 2021
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15
VSEBINE: Gimnazijska snov (od 1. do 4. letnika)
IZVAJALEC: prof. Uroš Borjančič
CENA: / (kotizacijo in prevoz plača šola)
OBVEŠČANJE: fizika.naravoslovje.net
26. TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO
PRIZNANJE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od oktobra do šolskega in državnega
tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
 Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz biologije na razpisano
temo.
 Pregledali bomo literaturo na omenjeno temo in analizirali gradivo.
IZVAJALEC: prof. Irena Dolgan
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesorici biologije.
27. TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od januarja do šolskega in državnega
tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.
VSEBINE:
 Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz kemije.
IZVAJALEC: prof. Vasilija Valečič
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesorici kemije.
28. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od septembra do šolskega in državnega
tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno.

VSEBINE:
 Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz biologije na razpisano
temo.
 Pregledali bomo literaturo na omenjeno temo in analizirali gradivo.
IZVAJALEC: Irena Dolgan
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesorici biologije.
29. TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: od septembra do šolskega in državnega
tekmovanja.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev je neomejeno (za dijake
1. in 2. letnikov gimnazije).
VSEBINE:
 Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz biologije na razpisano
temo.
 Pregledali bomo literaturo na omenjeno temo in analizirali gradivo.
IZVAJALEC: Uroš Borjančič, Irena Dolgan in Vasilija Valečič
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesorjih naravoslovnih predmetov.
30. TEKMOVANJE IZ ZNANJA ITALIJANŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno (dijaki in
dijakinje tretjih letnikov vseh smeri)
VSEBINE:
Dijaki osvojijo nove strukture in utrdijo znanje.
 Bralno razumevanje
 Poznavanje in raba jezika
o Predlogi
o raba časov (passato prosimo, imperfetto, trapassato prossimo,
modo congiuntivo, modo condizionale …)
o predlogi
o vljudnostna oblika (Lei, Loro)
 Pisni sestavek:
 Spoznavanje kulture, glasbe, zgodovinskih osebnosti in znamenitosti
 Besedotvorje
 Reševanje testnih pol
IZVAJALKI: Elvira Mavrič in Leonida Vrabec
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesoricah italijanščine

31. TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10 ur
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno (dijaki in
dijakinje tretjih letnikov vseh smeri)
VSEBINE:
Dijaki osvojijo nove strukture in utrdijo znanje.
 Bralno razumevanje
 Poznavanje in raba jezika
 Pisni sestavek:
 Spoznavanje kulture, glasbe, zgodovinskih osebnosti in znamenitosti
 Besedotvorje
 Reševanje testnih pol
IZVAJALKE: Jana Bele Lutman, Doris Furlan, Sandra Grmek
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesoricah angleščine

32. BRALNO TEKMOVANJE IZ ITALIJANŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10 ur
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno
VSEBINE:
 Dijaki preberejo predpisane knjige
IZVAJALKE: Elvira Mavrič in Leonida Vrabec
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: Informacije pri profesoricah italijanščine

33. BRALNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10 ur
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno
VSEBINE:



Dijaki preberejo predpisane knjige

IZVAJALKE: Jana Bele Lutman, Sandra Grmek, Magda Pogačar, Doris Furlan
CENA: Dejavnost je brezplačna.

34. BRALNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10 ur
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno

VSEBINE:
 Dijaki preberejo predpisane knjige
IZVAJALKE: Magda Pogačar, Doris Furlan
CENA: Dejavnost je brezplačna.

35. BRALNO TEKMOVNJE IZ FRANCOŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: do 10 ur
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: januar 2021 – marec 2021; prostori šole
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev je neomejeno
VSEBINE:
 Dijaki preberejo predpisane knjige
IZVAJALKE: Elvira Mavrič
CENA: Dejavnost je brezplačna.

36. PRIPRAVA NA SPLOŠNO MATURO IZ ANGLEŠČINE
ŠTEVILO UR OIV: ure se bodo določile glede na opravljeno
delo/aktivnost, do 10
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 4. letnik art in et
VSEBINE: priprava na splošno maturo
IZVAJALEC: Sandra Grmek
CENA: /
OBVEŠČANJE: informacije pri profesorici Sandri Grmek

38. PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI NA OSNOVNIH ŠOLAH
ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno delo.
ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
KRAJ IZVAJANJA: na osnovnih šolah
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev ni omejeno in je odvisno
od posamezne dejavnosti.
VSEBINE:
Dijaki izvajajo promocijo naše šole na dnevu odprtih vrat, informativnem
dnevu, po osnovnih šolah in na javnih prireditvah, natečajih …
IZVAJALEC: Šolski center Srečka Kosovela Sežana (profesorice
ekonomskih predmetov in ostali(e) profesorji/profesorice, ki izvajajo
zgoraj opisano dejavnost)
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesoricah italijanščine
39. POMOČ PRI ORGANIZACIJI RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH NA ŠOLI

ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno delo.
ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
KRAJ IZVAJANJA: šola
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev ni omejeno in je odvisno
od dejavnosti.
VSEBINE:
Dijaki sodelujejo in pomagajo na dnevu odprtih vrat, informativnem
dnevu, tekmovanjih in drugih dejavnostih, ki se dogajajo na šoli
IZVAJALEC: vsi profesorji šole
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesorjih, ki so zadolženi za določeno
dejavnost
40. POMOČ PRI ORGANIZACIJI RAZLIČNIH DEJAVNOSTI IZVEN
ŠOLE, KJER PA SODELUJE TUDI ŠOLA
ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno delo.
ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
KRAJ IZVAJANJA: različno, odvisno od dejavnosti
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Število udeležencev ni omejeno in je odvisno
od dejavnosti.
VSEBINE:
Dijaki sodelujejo in pomagajo pri organizaciji kraškega maratona…
IZVAJALEC: vsi profesorji šole
CENA: Dejavnost je brezplačna.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesorjih, ki so zadolženi za določeno
dejavnost
41. KREATIVNO PODJETNIŠTVO
ŠTEVILO UR OIV: 2
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: šola
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: prvi letniki gimnazije
VSEBINE:
Dijakom bo predstavljen modul kreativno podjetništvo.
IZVAJALEC: Mojca Železnik Buda in Patricija Kastelic Volf
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: informacije pri izvajalkah

42. ŠPORTNE AKTIVNOSTI

ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno
delo/aktivnost.
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: dejavnosti se izvajajo ob različnih terminih.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev ni omejeno
VSEBINE:
pohod, tek, atletika, nogomet, košarka, rokomet, kolesarjenje,
smučanje, tenis
IZVAJALEC: Jani Žiberna in Vojko Žiberna
CENA: cena je odvisna od dejavnosti in bo sporočena naknadno.
OBVEŠČANJE: informacije pri profesorjih športne vzgoje
43. DIJAŠKO PODJETJE KONSTRUKCIJA
ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno
delo/aktivnost.
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: dejavnosti se izvajajo ob različnih terminih
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: število udeležencev ni omejeno
VSEBINE:
Dijaško podjetje konstrukcija po metodi JA (Jounior achievement)
IZVAJALEC: Maja Prešeren
CENA: /
OBVEŠČANJE: informacije pri profesorici Maji Prešeren, spletna stran
šole, fb stran šole
44. ŠPORTNI DAN V POSTOJNSKI JAMI – JAMSKI TREKING
ŠTEVILO UR OIV: 7
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: Postojnska jama, november 2020
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsaj 30, vsi programi
VSEBINE:
Podali se bomo na jamski treking skozi Postojnsko jamo, Črno jamo in
Partizanski rov, skozi katerega so leta 1944 partizanski diverzanti prišli
pred vhod Postojnske jame, zažgali 12 vagonov goriva Nemcem in s tem
preprečili napad proti zaveznikom. Pot se nadaljuje v Pivko jamo, kjer
nas čaka posebno doživetje, ko nas ponovno preseneti žuborenje reke
Pivke. Dijaki bodo odkrili podzemlje turističnega in neturističnega dela
jame, življenje v večni temi in bogato zgodovino najznamenitejše
kraške jame na svetu.
IZVAJALEC: prof. Mateja Grmek
CENA: okrog 25 evrov (avtobusni prevoz in treking)
OBVEŠČANJE: informacije pri prof. Mateji Grmek
45. SREČKO VSEPOVSOD – MEDNARODNA DEJAVNOST

ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno
delo/aktivnost.
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: preko celega šolskega leta
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: prvi letniki gimnazije
VSEBINE:
Dijaki bodo sodelovali v aktivnostih, ki bodo povezane z mednarodnimi
projekti v katere je vključena šola. Udeležili se bodo mednarodnih
izmenjav in pomagali pri pripravi gostovanj tujih dijakov in profesorjev
na naši šoli.
IZVAJALEC: prof. Maja Prešeren
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: spletna stran šole, fb stran šole
46. OBISK IJS (Institut Jožef Stefan)
ŠTEVILO UR OIV: 6
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: januar 2021
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: dijaki, ki so se odločili za kemijo na maturi
VSEBINE:
Obisk IJS
IZVAJALEC: prof. Vasilija Valečič
CENA: avtobusni prevoz
OBVEŠČANJE: informacije pri prof. Vasiliji Valečič
47. SREČKO V VESOLJU
ŠTEVILO UR OIV: Ure se bodo določile glede na opravljeno
delo/aktivnost.
ČAS in KRAJ IZVAJANJA: preko celega šolskega leta
ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
VSEBINE: Projekt je namenjen izdelavi atmosferske sonde, ki jo bomo
opremili s helijevim balonom, padalom in različnimi senzorji. Napravi
bomo vgradili tudi kamero, s katero bomo spremljali letenje balona in
njegov spust. Sondo bomo poslali v približno 35 km oddaljeno plast
ozračja: v srednjo stratosfero. Po spustu sonde bomo predstavili
izsledke celotnega projekta.
IZVAJALEC: prof. Uroš Borjančič
CENA: dejavnost je brezplačna
OBVEŠČANJE: spletna stran šole, fb stran šole

Šola si pridržuje pravico do sprememb.

Zaradi posebnih razmer zaradi Covid-19 bo izvajanje OIV in ID
prilagojeno. Dejavnosti in vsebine, ki so načrtovane, bomo izvajali
glede na navodila, ki jih bomo dobili na šolo. Nekaterih dejavnosti,
ki so v katalogu navedene, verjetno sploh ne bo mogoče izvesti.

