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UVODNIK
Spoštovane dijakinje in dijaki!

Pred vami je letošnji katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.
Obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu in interesne dejavnosti v programu predšolska
vzgoja so obvezni del predmetnika.
Vsebine, obvezne za vse, pripravi šola. Večinoma jih izvedemo v strnjeni obliki septembra in
junija, preostanek pa med šolskim letom.

V KATALOGU PONUDBE OIV IN IND je zbrana pestra ponudba dejavnosti proste izbire
dijakov. Prelistajte katalog in izberite dejavnosti, ki vas najbolj zanimajo.
Želimo si, da bi vsak dijak naše šole izbral vsaj eno od ponujenih dejavnosti. Tako boste
tudi najlažje opravili vašo obvezo: zbrali ure proste izbire OIV in IND.
Vsebine smo skrbno načrtovali. Trudili smo se vključiti čim več dejavnosti, krožkov,
taborov in ekskurzij, ki so aktualni, odprti in povezani z okoljem.
Izvajalci vsebin so tako učitelji mentorji, kakor tudi zunajšolski strokovnjaki; vsi pa z
ustreznimi izkušnjami, znanjem in spretnostmi.
Delo bo potekalo z aktivnimi metodami in oblikami aktivnega učenja (sodelovalno delo,
projektno delo, izkušenjsko učenje ...). Prav vse dejavnosti predstavljajo priložnost za
neformalno druženje dijakov in izvajalcev v sproščenem vzdušju in okolju.
Poudarek je na dijakovem ustvarjanju, sodelovanju in dobrem odnosu med voditeljem in
udeleženci.
Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano
preglednici. Dejavnosti po Katalogu OIV in IND pokrivajo izbirni del ur.

OIV
program gimnazija
SKUPAJ (UR)

IZBIRNI DEL (UR)

IND
program predšolska vzgoja
SKUPAJ (UR)

IZBIRNI DEL (UR)

1. LETNIK

90

16

96

25

2. LETNIK

90

21

96

13

3. LETNIK

90

26

96

18

4. LETNIK

30

16

64

22

2

PRIJAVA
Izpolnjeno PRIJAVNICO 1 (priložena je katalogu in na povezavi) za posamezno
dejavnost, tekmovanje, krožek in drugo pošljite po elektronski pošti na ELEKTRONSKI
naslov učitelja, nosilca dejavnosti (najdete v katalogu).
PRIJAVA NA EKSKURZIJE
Na ekskurzijo se prijavite, tako da ODDATE IZPOLNJENO PRIJAVNICO (2) NA
EKSKURZIJO navedenemu učitelju nosilcu v roke. Upošteva se vrstni red prejetih prijav na
posamezno ekskurzijo.
Rok za oddajo vseh prijav je ponedeljek, 24. september 2018.
Razredniku oddajte tudi lastni načrt dejavnosti proste izbire (v mapi dijaka), v katerem
navedite izbrane dejavnosti iz kataloga in načrtovane ure. V načrt zapišite tudi obšolske
dejavnosti in ure, ki jih morebiti želite uveljaviti kot prosto izbiro OIV ali IND.
Obšolske dejavnosti, ki jih lahko dijak uveljavlja kot prosto izbiro OIV ali IND:

glasbena šola,

športni in plesni treningi,

pevski zbor ali druga kulturno umetniška dejavnost,

tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,

tečaj CPP,

sodelovanje v raznih društvih,

druge vsebine po presoji šole.

Če dijak uveljavlja prosto izbiro dejavnosti OIV ali IND z obšolskimi dejavnostmi, je potrebno
predložiti razredniku dokazilo (žig in podpis odgovorne osebe izvajalca). Obrazec dokazila
najdete v dijaški mapi za OIV ali IND za tekoče šolsko leto.
Evidenco opravljenih ur OIV in IND dejavnosti, ki jih organizira šola, vodimo v elektronski obliki
sproti med šolskim letom. Posebna dokazila o tako opravljenih urah niso potrebna.
Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano
preglednici. Dejavnosti po Katalogu OIV in IND pokrivajo izbirni del ur.

OIV
program gimnazija
SKUPAJ (UR)

IZBIRNI DEL (UR)

IND
program predšolska vzgoja
SKUPAJ (UR)

IZBIRNI DEL (UR)

1. LETNIK

90

16

96

25

2. LETNIK

90

21

96

13

3. LETNIK

90

26

96

18

4. LETNIK

30

16

64

22

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato
spremljajte novice na šolski spletni strani.

Koordinatorica OIV na šoli
Jasna Ul Može
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DOKUMENTI
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po prosti izbiri
2018/2019

PRIJAVNICA 1
Datum oddaje prijavnice(učitelj): __________________

V okviru ponudbe proste izbire OIV in IND III. gimnazije Maribor se prijavljam k naslednji
dejavnosti
___________________________________________________________________________
(naslov dejavnosti, krožka, tekmovanja …)

Nosilec/mentor dejavnosti:___________________________________________________
Priimek in ime dijaka/-inje:
NASLOV:
(ulica, hišna številka,
pošta)
Razred:
Telefon:
(mobitel)

DIJAK:

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK:

e-naslov dijaka:
EMŠO dijaka:
Prosimo, da v nadaljevanju obkrožite DA/NE:
DA
NE Strinjam se, da lahko šola zbere in posreduje podatke, ki so na prijavnici
označeni z zvezdico, v katalogu navedeni instituciji (CŠOD ...), ZARADI organizacije dejavnosti.



Za vsako izbrano dejavnost izpolnite po eno prijavnico. Pošljite jo po elektronski pošti na

elektronski naslov učitelja mentorja dejavnosti.


Po oddaji prijavnice menjave na že prijavljene dejavnosti niso več možne (razen v izjemnih
primerih, npr. bolezen …), posebno če ste izbrali plačljivo ponudbo.

_______________________________________________________________
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III. gimnazija Maribor

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po prosti izbiri
2018/2019
Za vsako izbrano ekskurzijo izpolnite po eno prijavnico. Oddajte jo nosilcu ekskurzije.

PRIJAVNICA 2

Datum oddaje prijavnice: _____________________
zap.št. oddaje ___________

V okviru ponudbe proste izbire OIV in IND III. gimnazije Maribor se prijavljam k naslednji
ekskurziji:

_________________________________________________________________________
Priimek in ime dijaka/-inje:
NASLOV:
(ulica, hišna številka,
pošta)
Razred:
Telefon:
(mobitel)

DIJAK:

STARŠ/ZAKONITI ZASTOPNIK:

e-naslov dijaka:
EMŠO dijaka:
Osebni dokument za
potovanje:OI ali PL

Po oddaji prijavnice menjave prijavljenih dejavnosti niso več možne (razen v izjemnih primerih, npr.
bolezen ...) Upošteva se vrstni red prejetih prijav na posamezno ekskurzijo .

Prosimo, da v nadaljevanju obkrožite DA/NE:

DA NE
Strinjam se, da lahko šola pridobi telefonsko številko dijaka za uspešno izvedbo
ekskurzije.
DA
NE Strinjam se, da lahko šola zbere in posreduje podatke, ki so na prijavnici
označeni z dvema zvezdicama, turistični agenciji. Ti podatki so potrebni za organizacijo ekskurzije.

IZJAVA STARŠEV IN DIJAKA
Spodaj podpisani _______________________________________ izjavljam, da sem
seznanjen z izbiro svojega otroka iz naslova dejavnosti ponudbe proste izbire OIV oz. IND
za šolsko leto 2018/2019 in se z njo strinjam. Obvezujem se, da bom poravnal/a z izbiro
ekskurzije nastale stroške.
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Podpis staršev:
_______________________________________________________

Podpis dijaka/-inje:
______________________________________________________

Zdravstvene posebnosti mojega otroka, ki so pomembne za udeležbo na ekskurziji:

BRALNA ZNAČKA, TEČAJI TUJIH JEZIKOV, PREDAVANJA
Naslov programa
FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA - LE RAT DE BIBLIOTHÈQUE
Vsebina: Dijaki bodo prebrali dve izbrani knjigi glede na njihov nivo znanja (začetni nivo
– prvi in drugi letnik, nadaljevalni nivo – tretji in četrti letnik) in uspešno opravili preizkus
znanja preko spletnega vprašalnika.
Cilji:
• nadgradnja bralne kulture v tujem jeziku
• obogatitev besednega zaklada
• usvajanje težjih struktur francoskega jezika
• odkrivanje frankofonske kulture
Pogoji za vpis: dijaki od prvega do četrtega letnika, ki radi spoznavajo francoski jezik in
frankofonsko kulturo
Trajanje (ur): 15
Kraj in čas izvedbe: šola; po dogovoru med januarjem in marcem 2019;
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji
Velikost skupine: neomejeno
Nosilka programa: DEJA ŽUNKO, deja.zunko@gmail.com

Naslov programa
EPI READING BADGE - ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
Vsebina: Dijaki bodo prebrali predpisana besedila in se pripravili na tekmovanje, na
katerem bodo pokazali svoje poznavanje in razumevanje prej omenjenih besedil.
Cilji :
•
širjenje obzorja z branjem angleških literarnih besedil
•
širjenje besednega zaklada v angleščini
•
utrjevanje jezikovnih struktur v angleščini
Pogoji za vpis: dijaki 1., 2. in 3. letnika gimnazije in predšolske vzgoje
Način izvajanja: branje knjig v angleškem jeziku, reševanje vaj iz besedišča in vsebine,
tekmovanje v šoli
Trajanje (ur): 15
Kraj in čas izvedbe: šola; od oktobra do marca 2019, po dogovoru
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji
Velikost skupine: do 15 dijakov za vsak letnik
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Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR, patricija.kosar@tretja.si

Naslov programa
SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE 'BOOKWORMS'
Vsebina: Dijaki bodo prebrali predpisana besedila in se pripravili na tekmovanje, na
katerem bodo pokazali svoje poznavanje in razumevanje prej omenjenih besedil.
Cilji :
•
širjenje obzorja z branjem angleških literarnih besedil
•
širjenje besednega zaklada v angleščini
•
utrjevanje jezikovnih struktur v angleščini
Pogoji za vpis: dijaki 1., 2. in 3. letnika gimnazije in predšolske vzgoje
Način izvajanja: branje knjig v angleškem jeziku, reševanje vaj iz besedišča in vsebine,
tekmovanje v šoli
Trajanje (ur): 15
Kraj in čas izvedbe: šola; od oktobra do marca 2019, po dogovoru
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji
Velikost skupine: do 15 dijakov za vsak letnik
Nosilka programa: PATRICIJA KOSAR, patricija.kosar@tretja.si

Naslov programa
BRALNO TEKMOVANJE »PFIFFIKUS«
Vsebina: S pomočjo različnih oblik dela se bodo dijaki srečevali z nemško literaturo in
avtorji. Knjige bodo brali v nemščini in o njih v nemščini govorili. Ob zaključku bo
tekmovanje, na katerem si bodo lahko prislužili lepe nagrade.
Tekmovanje poteka preko spleta.
Cilji:
•
•
•
•

brati knjige v nemščini
razumeti krajše zgodbe, tudi kriminalke
odgovarjati na zastavljena vprašanja o zgodbi v nemščini
spoznavati nemško mladinsko književnost in nemške avtorje

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov, ki jih veseli branje v nemščini in želijo obogatiti
svoj besedni zaklad
Trajanje (ur):
15
Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji
Velikost skupine: do 15
10

Nosilka programa: SIMONA MUNDA, simona.munda@tretja.si
Sodelavke: Astrid Petan, Tina Purg Skrbinšek, Mateja Šebart

Naslov programa
TEČAJ ŠPANŠČINE
Vsebina: Dijaki se bodo na začetni in nadaljevalni stopnji tečaja naučili osnov španskega
jezika.
Cilji:
•
spoznavanje in učenje osnov jezikovnih struktur španskega jezika
•
učenje in uporaba slovnice
•
učenje, uporaba, širjenje besednega zaklada v španskem jeziku
Pogoji za vpis: smisel za tuji jezik in želja po učenju španščine ter resnost pri delu
Pogoji za vpis: tečaj je namenjen dijakom obeh programov
Način izvajanja: metode poučevanja tujega jezika
Trajanje (ur): od 35 do 60 ur v celem šolskem letu
Kraj in čas izvedbe: šola; od oktobra do maja; predvidoma 2 uri na teden
Stroški: /
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorjem
Velikost skupine: do 20 (glede na število prijav lahko več skupin)
Nosilka programa: URŠKA FRAS, urska.fras@gmail.com

Naslov programa
TEČAJ JAPONŠČINE
Vsebina:
Dijaki se bodo na začetni stopnji tečaja naučili osnov pismenk in drugih specifik tega
azijskega jezika
Cilji:
 spoznavanje in učenje osnov japonščine
 usvajanje osnov japonske pisave in slovnice
 uporaba slovnice, bogatenje besednega zaklada
Pogoji za vpis:
 zanimanje za jezik in želja po učenju japonščine
 resnost pri delu in notranja motivacija
 redno opravljanje domačih nalog
 dijaki obeh programov
Način izvajanja: metode v poučevanju azijskih jezikov
Trajanje (ur):35 – 50 ur v šolskem letu
Kraj in čas izvedbe:šola; od oktobrado maja; predvidoma 2urina teden
Stroški: /
Potrebni pripomočki:po dogovoru s profesorjem
Velikost skupine: do 15
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(glede na število prijav lahko več skupin);
šteje vrstni red prijav do zapolnitve mest, še posebej, če ne bi uspelo oblikovati naslednje
skupine
Nosilka programa: SNEŽANA JURIŠIĆ, snezana@proverba.si
Prijave: KARMEN PERŠAK, karmen.persak@tretja.si

Naslov programa
JAPONSKA
Vsebina :
 delavnica: izdelovanje ikeban in razstava
 novo potopisno predavanje
 obisk predavateljice z Japonske, ki govori slovensko
 pripovedovanje zgodb in ilustriranje
 pesnjenje
 obisk predavanj na izbrano tematiko izven šole, v Mariboru Mokumatsuri 2018
(27. oktober)
Cilji:
•
 seznaniti dijake z utrinki iz nam eksotične in
oddaljene dežele.
 z raznoliko ponudbo vsebin usvajati nova znanja o značilnostih dežele in ljudi, širiti
dijakova obzorja z razvijanjem človeških virov, medkulturnosti in vseživljenjskega
učenja.
Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje; skupina se
napolni glede na vrstni red prijav
Način izvajanja: razgovor v šoli, javna predavanja in sobotni obisk prireditve v Mariboru.
Trajanje (ur):
predvidoma 10 ur oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola in izven šole; v oktobru in marcu – skupaj tri dni
Stroški na šoli: /
Velikost skupine: do 15 dijakov in šteje vrstni red prijav do zapolnitve mest
Nosilka programa: KARMEN PERŠAK, karmen.persak@tretja.si
Sodelavci: Snežana Jurišić, gostje

Naslov programa
FILOVIZIJA IN JAVNA PREDAVANJA
Vsebina: redna srečanja dijakov in obisk ciklusa predavanj na šoli.
Cilji: Temeljni cilj filozofije je navajanje dijakinj in dijakov na kritično mišljenje. Kritična
drža omogoča vpogled v samoumevne vzorce vsakdanjega življenja in se potemtakem
navezuje na sokratsko in razsvetljensko izročilo. Dijaki s sodelovanjem v razpravah ob
danih vprašanjih razmišljajo o svojem položaju v svetu (družbi), svojih odnosih z vrstniki,
svojih načinih mišljenja in delovanja itd. Na ta način prepoznavajo tudi razsežnosti lastne
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spontane ideologije, ki je večinoma družbeno posredovana in neprevprašana. Sodelovanje
pri Filoviziji tako nudi orodje za razvijanje kritičnega odnosa do lastnega znanja, lastnih
življenjskih drž, odnosov, prepričanj in bodočih življenjskih praks.
Pogoji za vpis: dijaki šole
Način izvajanja: delavnice , ogled filma, razprava. Npr. ob filmu Iztrebljevalec (I. ali II. del) lahko
razmišljamo o možnosti zavesti strojev, o odnosu med duhom in telesom, o moralni trdnosti junaka, o
svobodi ipd.

Trajanje (ur):
predvidoma 4─6 ur
Kraj in čas izvedbe: šola(morda izven šole); september─april
Stroški: /
Velikost skupine: po skupinah do 30 dijakov/dijakinj na skupino
Nosilec programa: ANDREJ ADAM, andrej.adam@guest.arnes.si

ABONMAJI
Naslov programa
GLEDALIŠKI ABONMA
Vsebina: Dijaki si bodo ogledali abonmajske predstave v SNG Maribor. Program:
Abonma DIJAŠKI OPERA in BALET: 42 EUR
 Giuseppe Verdi NABUCCO
 Wolfgang Amadeus Mozart UGRABITEV IZ SERAJA
 Koncept in koreografija Valentina Turcu SMRT V BENETKAH
 Koreografija Edward Clug, Mauro Bigonzetti HORA – CANTATA
URE ZA OIV IN IND: 2O UR ZA IZBIRNI DEL




Abonma DIJAŠKI DRAMA: 36 EUR
Ivor Martinić po filmskem scenariju L. Viscontija, E. Mediolija, N.
 Badalucca SOMRAK BOGOV
KRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL
 PSA
 Fran Milčinski, Igor Pison BUTALCI
 Po romanu Henryja Jamesa KRILA GOLOBICE
URE ZA OIV IN IND: 15 UR ZA IZBIRNI DEL
SIMFONIČNI CIKEL: 36 EUR
 5 simfoničnih koncertov iz zakladnice klasične glasbe
 Koncert Big Banda RTV SLOVENIJA z gosti
 URE ZA OIV IN IND: 12 UR ZA IZBIRNI DEL

CIKEL CARPE ARTEM: 18 EUR
 Šest koncertov komorne glasbe v izvedbi priznanih glasbenikov mlajše
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 generacije
URE ZA OIV IN IND: 12 UR ZA IZBIRNI DEL
VSTOP V DVORANO JE MOŽEN SAMO Z ABONMAJSKO KARTICO IN DIJAŠKO
IZKAZNICO

Cilji:
•
dijaki imajo možnost izbire različnih abonmajev
•
navajajo se na obisk gledališča
•
navajajo se na zbrano spremljanje predstav in spoznajo gledališki bonton
Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki uživajo v gledališču
Način izvajanja: obisk predstav v SNG Maribor
Trajanje (ur):
ure za posamezni abonma so navedene
Kraj in čas izvedbe: SNG Maribor; skozi vso gledališko sezono
Stroški: veljavni cenik dijaškega abonmaja
Velikost skupine: neomejena
Nosilka programa: ALEKSANDRA ADAM KNEZ, aleksandra.adam-knez@tretja.si

Naslov programa
KONCERTNI ABONMA CIKEL ZA MLADE 2018 /2019
Vsebina: Dijaki bodo obiskali koncerte v organizaciji Narodnega doma:

1. koncert Mladinskega cikla, četrtek, 4. 10. 2018, ob 15. uri, Dvorana Union, Maribor
Zgodbe o jazzu
2. koncert mladinskega cikla, četrtek, 15. 11. 2018, ob 15. uri, Dvorana Union, Maribor
Kamor ptice ne letijo
3. koncert Mladinskega cikla, četrtek , 24. 1. 2019, ob 15. uri, Velika dvorana Narodnega
doma Tesla

4. koncert Mladinskega cikla,četrtek, 28. 2. 2019, ob 15. uri, Dvorana Union, Maribor
Mož s kladivom v žepu
5. koncert Mladinskega cikla, četrtek, 4. 4. 2019, ob 15. uri, Dvorana Union, Maribor
Fiesta Latina
Cilji:
• spoznavanje različnih glasbenih zvrsti in žanrov
• širjenje glasbenega in kulturnega obzorja
Pogoji za vpis: : dijaki 2., 3. in 4. letnika gimnazije ter 1., 3. in 4. letnikov predšolske
vzgoje Abonmaji štejejo za obvezni del pri predmetu glasba (1. letnik gimnazije) in
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obvezni sklop IND za dijake 2. letnikov predšolske vzgoje, ki ne sodelujejo v šolskem
pevskem zboru.
Način izvajanja: obiski koncertov
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: Unionska dvorana in Veilika dvorana Narodnega doma na navedene
datume
Stroški: 10 EUR
Velikost skupine: neomejena
Nosilka programa

KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si

TEKMOVANJA
Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK
GIMNAZIJE (IATEFL)
Vsebina: Dijaki se bodo pripravljali na tekmovanja v znanju angleščine.
Cilji:
•
dijaki bodo izpopolnili bralne sposobnosti
•
poglobili bodo znanje angleške slovnice
•
seznanili se bodo z različnimi tipi nalog, vaj
•
reševali bodo različne vaje
Pogoji za vpis: dijaki 3. letnika gimnazije, ki želijo dokazati znanje na tekmovanjih
Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in bralnega razumevanja
Trajanje (ur):
15
Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do februarja, predvidoma 1 ura na teden ali po
dogovoru z mentorji
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji
Velikost skupine: do 20
Nosilka programa: MOJCA MUHIČ, mmm.muhic@gmail.com
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Sodelavke: profesorice angleščine

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
Vsebina: Nadgradili bomo snov, ki jo spoznavamo pri pouku, utrdili znanja in reševali
podobne naloge, kot so na tekmovanjih.
Cilji:
•
pripraviti dijake na šolsko tekmovanje iz nemščine
•
pripraviti dijake na državno tekmovanje
Pogoji za vpis: dijaki 2. in 3. letnika obeh programov
Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in bralnega razumevanja
Trajanje (ur):
15
Kraj in čas izvedbe: šola, od novembra do februarja, predvidoma po dve šolski uri oz. po
dogovoru z mentorico
Velikost skupine: do 10 dijakov
Nosilka programa: ASTRID PETAN, astrid.petan@tretja.si
Sodelavke: Mateja Šebart, Simona Munda, Tina Purg Skrbinšek

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE
Vsebina: Dijaki se pripravljajo na tekmovanje (utrjujejo že pridobljeno znanje
in
rešujejo različne tipe nalog).
Cilji: nadgradnja znanja francoščine
Pogoji za vpis: dijaki 3. letnika gimnazije, ki želijo poglobiti znanje francoščine
Način izvajanja: reševanje vaj iz besedišča in vsebine, tekmovanje v šoli, na državnem
nivoju
Trajanje (ur): 15 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola; do marca 2019, predvidoma 1 ura na teden
Velikost skupine: 5 dijakov
Nosilka programa: DEJA ŽUNKO, deja.zunko@gmail.com

16

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK
PREDŠOLSKE VZGOJE (POLIGLOT)
Vsebina: Dijaki in dijakinje 3. letnikov predšolske vzgoje se bodo pripravljali na
tekmovanje iz znanja angleščine za srednje strokovne in poklicne šole (POLIGLOT).
Cilji:
•
dijaki bodo izpopolnili bralne sposobnosti
•
poglobili bodo znanje angleške slovnice
•
seznanili se bodo z različnimi tipi nalog in reševali različne vaje
Pogoji za vpis: dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje
Način izvajanja: reševanje vaj iz slovnice, bralnega razumevanja in pisnega sporočanja
Trajanje (ur):
predvidoma 15 ur
Kraj in čas izvedbe: šola, od oktobra do aprila, predvidoma 2 uri na 14 dni oz. po
dogovoru
Velikost skupine: do 10
Nosilka programa: MARIJA FRANGEŽ, marija.frangez@tretja.si
Sodelavke: profesorice angleščine

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Vsebina: Z dijaki bomo brali literarna dela, se o njih pogovarjali, jih interpretirali.

Na konzultacijah se bomo pripravljali na letošnje sklope za Cankarjevo priznanje.
Cilji :



poglobljeno branje in doživljanje literature ter interpretacija besedil




izvedba šolskega tekmovanja
dijaki sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju

Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije, ki radi berejo, se radi o prebranem

pogovarjajo in spoznavajo lepote jezika
Način izvajanja:branje knjig, pogovor, diskusija, razlaga
Trajanje (ur): do 15 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do marca, predvidoma 1 ura na teden oz. po
dogovoru s profesoricami
Velikost skupine: do 10 pri posamezni profesorici; prijavite se svoji profesorici slovenščine
Nosilke programa: DARIJA GOLOB MALENŠEK, IRENA ŠKET FAKIN, BARBARA
GRADIŠNIK, KARMEN PERŠAK, ALEKSANDRA ADAM KNEZ, JANJA DIVJAK, LIDIJA
PUKLAVEC PETEK
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Naslov programa
LOGIKA IN PRIPRAVE NA MATEMATIČNA TEKMOVANJA
Vsebina
Dijaki bodo:

reševali naloge iz logike in matematičnih tekmovanj

pridobili izkušnje z različnimi strategijami reševanja nalog

uporabili računalniške programe za preverjanje rešitev
Cilji:



dijaki se bodo seznanili z osnovami logike
se pripravili na tekmovanje iz logike ter drugih matematičnih znanj

Pogoji za vpis: dijaki, ki se želijo pripraviti na različna matematična tekmovanja in jim je
reševanje različnih matematičnih nalog v veselje.
PRIJAVA NA TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN MATEMATIKE POTEKA PREKO UČITELJEV
MATEMATIKE, KI DIJAKA POUČUJE.
Način izvajanja: reševanje različnih matematičnih nalog glede na zahteve tekmovanja,
skupinsko ali individualno delo
Trajanje (ur): do 30; glede na realno opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola; delo s pomočjo spletne učilnice; od novembra do aprila, tri
srečanja potekajo v živo, ostala preko spletne učilnice
Velikost skupine: do 60; prijavite se pri svoji profesorici matematike
Nosilka programa: ROMANA BOHAK FARIČ, romana.bohak-faric@tretja.si
Sodelavka: Tjaša Kuster Pušič

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
Vsebina:

Cilji:



Pripraviti dijake na temo tekmovanja.
Priprava na šolsko tekmovanje bo potekala v obliki konzultacij z dijaki.
Priprava na območno in državno tekmovanje bo potekala v obliki diskusije,
debate in konzultacij z dijaki.
pripraviti dijake na temo tekmovanja (vsebina)
izvesti terensko delo

Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije, ki imajo radi geografijo
Način izvajanja: reševanje terenskih vaj na temo tekmovanja, poglobitev vsebin, udeležba
na tekmovanjih (šolsko, območno in državno)
Trajanje (ur): do 15 oz. dejansko število opravljenih ur
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Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden, pred
tekmovanji pa intenzivnejše priprave
Velikost skupine:
- šolsko tekmovanje: neomejena
- območno tekmovanje: 2─3 dijaki
- državno tekmovanje: dijaki v primeru uvrstitve
Nosilec programa: DUŠAN ROJKO, dusan.rojko@tretja.si
Sodelavka: Ada Trančar, Nives Kotnik

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE ZA GIMNAZIJCE
Vsebina: Dijake se pripravi na tekmovanje iz zgodovine na temo, določeno s strani
ZRSŠ v oktobru.
Cilji:

pripraviti dijake na temo tekmovanja

samostojnost, delo z viri

razvijanje odgovornosti za dejanja in odločitve
Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije, ki jih zanima zgodovina
Način izvajanja: samostojno učenje s pomočjo literature, reševanje vaj in ustreznih
nalog, konzultacije in delo v skupini
Trajanje (ur): do 15 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: priprave bodo od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden
(glede na termine tekmovanj
Velikost skupine:
- šolsko tekmovanje: neomejeno
- državno tekmovanje: 3 dijaki (izbrani dijaki)
Nosilec programa: JANJA PETAR IPŠEK, janja.petar@ses-mb.si

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
Vsebina: Pripraviti dijake na tekmovanje iz znanja o biologiji. Dijaki bodo tekmovali na
šolskem in državnem tekmovanju.
Cilji:

dijaki nadgradijo znanje iz biologije

spoznajo pomen in vlogo zdrave hrane

povezujejo znanja, ki jih potrebujejo v vsakodnevnem življenju
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navajajo se na samostojno učenje ob uporabi različne literature

Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije; PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UČITELJU,
KI PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUČUJE
Način izvajanja: reševanje problemov, metoda dela s tekstom, laboratorijsko delo,
tekmovanja v znanju
Trajanje (ur):

15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za
uvrstitev na državno tekmovanje)
Kraj in čas izvedbe: šola, Ljubljana (možne so druge lokacije državnega tekmovanja) ; od
januarja do marca 2019
Stroški: /
Potrebni pripomočki:
/
Velikost skupine: neomejeno; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici biologije
Nosilke programa: ANA HARTMAN, anica.hartman@tretja.si
Sodelavki: Andreja Senčar, Brigita Horvat

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI?
Vsebina: Dijaki se bodo pripravili na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Cilji:

dijaki nadgradijo znanje iz biologije

spoznajo pomen in vlogo zdrave hrane

poglobijo znanje o sladkorni bolezni
Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki jih zanima več o sladkorni bolezni
Način izvajanja: delo z dodatno literaturo, konzultacije z mentorjem, priprava na
tekmovanje in izvedba tekmovanja
Trajanje (ur): 15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za
uvrstitev na državno tekmovanje)
Kraj in čas izvedbe: šola; september, november 2018
Velikost skupine: neomejena; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici biologije
Nosilka programa: NATAŠA KOROŠEC, natasa.korosec@tretja.si
SodelavkI Zlatka Korpar, Brigita Horvat
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Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE
Vsebina: Reševali bomo naloge iz starih tekmovanj in se nanj temeljito pripravili.
Natančneje si bomo ogledali določena poglavja kemije.
Cilji

poglobiti znanje kemije in se pripraviti na šolsko ter na državno tekmovanje
Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije, ki želijo izpopolniti znanje iz kemije in se
dokazati na tekmovanjih, PRIJAVA NA TEKMOVANJE POTEKA PRI UČITELJU, KI
PREDMET V POSAMEZNEM RAZREDU POUČUJE
Način izvajanja: reševanje nalog različnih tipov, tekmovanje
Trajanje (ur): 15 ur (5 ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za bronasto priznanje, 15 ur za
uvrstitev na državno tekmovanje)
Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do aprila, predvidoma 1 ura na teden
Velikost skupine: neomejeno; dijaki naj pošljejo prijavnice svoji profesorici kemije
Nosilke programa: ANDREJA VERGLES GLAŽAR, SIMONA PEČNIK POSEL,
andreja.vergles@tretja.si
simona.pecnik@tretja.si

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ASTRONOMIJE
Vsebina: Dijaki se bodo naučili orientacije na nočnem nebu in uporabljali vrtljivo zvezdno
karto, spoznali bodo številne zanimivosti in podrobnosti v zvezi z astronomijo, se
pripravili na tekmovanje iz astronomije in se preizkusili v znanju na šolskem tekmovanju.
Cilji:






dijaki spoznajo zanimive vsebine iz področja astronomije in fizike
spoznajo astronomske pojave in njihovo fizikalno razlago
spoznajo reševanje tipičnih nalog iz astrofizike
spoznajo zahtevnejše eksperimentalne metode
razvijajo veščine aktivnega sodelovanja pri problemskem pouku

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole
Način izvajanja: delo v razredu, delo z vrtljivo zvezdno karto, delo na terenu
Trajanje (ur): do 10, oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola; po pouku, od septembra do decembra 2018; 1-krat tedensko.
Tekmovanje: 6. 12. 2018.
Potrebni pripomočki: vrtljiva zvezdna karta (izposoja v šoli)
Velikost skupine: do 12 dijakov
Nosilec programa: JASMINA JANČIČ, jasmina.jancic@guest.arnes.si
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Sodelavci: učitelji fizike

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ FIZIKE ZA SREDNJE ŠOLE ''ČMRLJ''
Vsebina: Dijaki se bodo pripravili na reševanje nalog, ki vključujejo izbiro odgovorov in
različne strategije reševanja (kot npr. tekmovanje iz logike, kenguru), se preizkusili v
znanju na šolskem tekmovanju.
Cilji: dijaki se bodo seznanili z osnovami logike pri fiziki in z načinom reševanja izbirnih
fizikalnih vprašanj na način (Kenguru)
Pogoji za vpis: dijaki 1. letnika gimnazije
Način izvajanja: reševanje različnih matematičnih in fizikalnih nalog, skupinsko delo
Trajanje (ur): do 10; glede na opravljene priprave na tekmovanje.
Kraj in čas izvedbe: šola; po pouku, od septembra do sredine oktobra; tekmovanje bo
izvedeno 10.10.2018.
Velikost skupine: neomejeno
Nosilka programa: JASNA UL MOŽE, jasna.ul-moze@tretja.si
Sodelavci: učitelji fizike

Naslov programa
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
Vsebina: Dijaki se bodo pripravili na reševanje nalog, ki vključujejo besedilne naloge in
tako razvijali strategije reševanja problemov.
Cilji: dijaki se bodo seznanili s tekmovalnimi nalogami iz fizike in z načinom reševanja
strukturiranih nalog.
Pogoji za vpis: dijaki od 1. do 4. letnika gimnazije
Način izvajanja: reševanje različnih matematičnih in fizikalnih nalog, individualno,
skupinsko delo
Trajanje (ur): glede na opravljene priprave na tekmovanje.
Kraj in čas izvedbe: šola; po pouku, od septembra do sredine oktobra; tekmovanje bo
izvedeno od 6. 2. do 6. 4. 2019, glede na raven
Velikost skupine: do 10 dijakov
Nosilka programa: JASMINA JANČIČ, jasmina.jancic@guest.arnes.si
Sodelavci: učitelji fizike
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Naslov programa
ŠE MALO MATEMATIKE
Vsebina: Dijaki bodo spoznali višjo raven matematike in reševali naloge, ki vključujejo
dodatna znanja (tudi s pomočjo žepnih računal in matematičnih programov).
Cilji:

ure so namenjene spoznavanju dodatnih matematičnih znanj

primerne predvsem za dijake, ki nameravajo v 4. letniku obiskovati pouk na višji
ravni matematike
Pogoji za vpis: dijaki 3. letnika gimnazije
Način izvajanja: delo v razredu (pri nekaterih nalogah bo vključena uporaba žepnih
računal in računalniških programov Geogebra in Graph)
Trajanje (ur): do 30
Kraj in čas izvedb:e šola; od novembra do maja, po dogovoru
Velikost skupine: do 30
Nosilka programa: KATJA NOVAK, katja.novak@tretja.si
Sodelavki: Tina Zupanc in Karmela Milutinović

Naslov programa
TEKMOVANJE V HITREM RAČUNANJU
Vsebina: Snov - matematika, ki je trenutno aktualna za posamezno skupino dijakov.
Gre za temeljna znanja in definicije v kratkih matematičnih nalogah.
Cilji:

Dijaki utrdijo osnovne pojme in definicije.

Poiščejo najkrajše poti do rešitev.

Dijaki dobijo objektivno povratno informacijo o svojem znanju.
Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije in predšolske vzgoje
Način izvajanja:

Vsak tekmovalec si izbere uporabniško ime in geslo za prijavo v računalnik.
Tekmovalci dobijo 3 primere nalog (15 nalog) z izbirnimi odgovori (a, b, c, d, e), ki jih
rešujejo doma, v domačem okolju .
Na dan tekmovanja dobijo podobne naloge. Naloge rešujejo s pomočjo računalnika.
Računalnik meri čas. Upoštevajo se samo tiste naloge, ki so ocenjene z maksimalnim
številom točk (30 točk). Šteje čas, ki ga tekmovalci dosežejo pri reševanju.
(Prvi trije dobijo oceno odlično(5) iz matematike za dosežke.)
Trajanje (ur): do 30ur, glede na realno porabljene ure
20 ur za pripravo in 10 ur za udeležbo na tekmovanju.

Kraj in čas izvedbe: priprave bodo od oktobra do februarja, tekmovanje se izvede v
začetku 2. konferenčnega obdobja (februar).
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Velikost skupine:
- šolsko tekmovanje: neomejeno
Nosilec programa: ZLATKO ROJS, zlatko.rojs@tretja.si

KROŽKI IN DEJAVNOSTII
Naslov programa
DRAMSKA SKUPINA
Vsebina: Dijaki bodo pripravili gledališko predstavo oziroma projekt, s katerim se bo
skupina predstavila na prireditvi ob Prešernovem dnevu v šoli. Odzvali se bomo tudi
vabilom in gostovali izven šole.
Cilji:
•
pripraviti člane skupine do samozavestnega javnega nastopanja
•
izražanja skozi dramsko igro
Pogoji za vpis: vsi dijaki gimnazije in predšolske vzgoje, ki jih veseli igranje v gledališki
skupini.
Način izvajanja: branje, interpretiranje, pogovor, nastop
Trajanje (ur): do 30; glede na predstavo in gostovanja
Kraj in čas izvedbe: šola; od novembra do maja, po dogovoru
Stroški: /
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in režiserko predstave
Velikost skupine: 20─25
Nosilki programa: DARIJA GOLOB MALENŠEK in LIDIJA PUKLAVEC PETEK
darija.golob@tretja.si
lidija.puklavec@tretja.si
Sodelavka: režiserka MINCA LORENCI

Naslov programa
ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS
Vsebina: Spletni časopis ustvarjajo dijaki s svojimi literarnimi, likovnimi prispevki. Za
jezikovno pravilnost šolskega časopisa bo skrbela profesorica Janja Divjak. Za končno
podobo in računalniško urejanje posameznih številk časopisa bo poskrbela odgovorna
urednica v sodelovanju z dijaki.
Cilji:






Izdati številko časopisa na 2 meseca.
Časopis bo objavljen na šolski spletni strani in na fb strani šole.
Prizadevati si za večjo promocijo časopisa v šoli.
Promocija šole na šolski face book strani.
Uredniški odbor bodo sestavljali dijaki III. gimnazije Maribor.

Dijaki:
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V časopisu predstavijo svoje konjičke, literarna in likovna ustvarjanja, misli, razmišljanja
Trajanje (ur): 30 ur
Kraj in čas izvedbe: Maribor, šolsko leto 2018/2019
Velikost skupine: vsi dijaki, 6 dijakov sestavlja uredniški odbor
Nosilka programa

JANJA DIVJAK janja.divjak@tretja.si

Naslov programa
ROBOTIKA
Vsebina : Sestavljanje in programiranje LEGO robotov
Cilji:
•
seznaniti dijake z osnovami robotike in programiranja
Pogoji za vpis: dijaki 1. In 2. letnikov gimnazije, predšolske vzgoje; program se bo izvajal
pri vsaj 6 prijavljenih dijakih
Način izvajanja: izdelava in programiranje LEGO robota, občasne delavnice z
izbranim
strokovnjakom
Trajanje (ur): predvidoma 30 ur oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: računalniška učilnica, od oktobra do maja
Stroški: strošek delavnice z izbranim strokovnjakom
Potrebni pripomočki: LEGO roboti, računalniki, učilnica 2
Velikost skupine: neomejena
Nosilka programa: MAJA ČELAN, maja.celan@tretja.si

Naslov programa
EKOLOŠKI KROŽEK
Vsebina programa: dijaki in dijakinje poglobijo svoje ekološko znanje ob spoznavanju
ekološke problematike.
Cilji programa:
 dijaki in dijakinje skupaj z mentorji učitelji podajo predloge za urejanje okolice šole,
 dijaki in dijakinje se udeležijo strokovnih predavanj na temo ekološke
problematike,
 dijaki in dijakinje se udeležijo strokovnih ekskurzij, pohodov, na katerih je
poudarjena ekološka problematika,
 dijaki in dijakinje predstavijo (preko predavanj, plakatov, razstav) največje
ekološke probleme sveta.


Vpis: dijaki in dijakinje šole se v ekološki krožek vpišejo v razpisu, ki bo septembra 2018
Načini izvajanja: sestanki dijakov, dijakinj in mentorjev vsak mesec, strokovna predavanja
z ekološko vsebino, strokovne ekskurzije in pohodi, razstave
Trajanje: 20 do 30 ur.
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Kraj in čas izvedbe: Maribor, izbrane destinacije za strokovne ekskurzije in pohode
(naknadno); od 1. 9. 2018 do 24. 6. 2019
Stroški: plačilo ekskurzij in vstopnin
Velikost skupine: do 30 dijakov in dijakinj
Nosilka programa: Ana Hartman, anica.hartman@tretja.si
Sodelavke: Andreja Senčar, Nataša Korošec, Zlatka Korpar, Simona Mihaljčič., Katarina
Goričan Pokrivač

Naslov programa
KEMIJSKI KROŽEK
Vsebina: namenjena je dijakom in dijakinjam programa gimnazija, ki jih zanima kemija
in naravoslovje. Pripravljali in izvajali bomo dejavnosti, in eksperimente, s katerimi
bomo dijakom približali kemijske vsebine iz vsakdanjega življenja.
Cilji:
 poglobiti in razširiti kemijsko in naravoslovno znanje na teme vsakdanjega
življenja,

razvijati veščine varnega eksperimentiranja,

razvijati kritično vrednotenje podatkov in zanimanje za kemijske in
naravovarstvene vsebine v vsakdanjem življenju
Pogoji za vpis:dijaki vseh letnikovprograma gimnazija, ki jih zanimajo kemijske in
naravovarstvene vsebine
Način izvajanja: delo v laboratoriju, delo na terenu
Trajanje (ur):do 30 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe:srečevali se bomo v popoldanskem času (po pouku), predvidoma 24 krat 2 šolski uri.
Stroški: stroški kemikalij in laboratorijske opreme
Velikost skupine:
- do 15 dijakov
Nosilka programa: SIMONA PEČNIK POSEL, simona.pecnik@tretja.s
Sodelujoči: Zlatka Korpar

Naslov programa
POSKUSI V NARAVOSLOVJU
Vsebina:namenjena je dijakom programa predšolska vzgoja, ki jih zanima naravoslovje.
Pripravljali in izvajali bomo dejavnosti, delavnice in poskuse, primerne za otroke vrtca
in prvih razredov osnovne šole.
Cilji:
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poglobiti in razširiti naravoslovno znanje
razvijati veščine varnega eksperimentiranja
seznanitev z razpoložljivo primerno literaturo

Pogoji za vpis:vsi dijaki 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja, ki jih zanima
naravoslovje
Način izvajanja: delo v laboratoriju, delo na terenu
Trajanje (ur):do 30 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe:srečevali se bomo v popoldanskem času (po pouku), predvidoma 2
uri na teden (blok ura),
Stroški: ni predvidenih stroškov
Velikost skupine:
- do 15 dijakov
Nosilki programa: ANDREJA SENČAR, IVA PIGAC
andreja.sencar@tretja.si , iva.pigac@guest.arnes.si

Naslov programa
BIOLOŠKI KROŽEK - MESTO ČLOVEKA V NARAVI
Vsebina programa: Spoznali bomo evolucijski razvoj življenja-živih bitij in opredelili mesto
človeka med ostalimi bitji. Pripravljali bomo dejavnosti ob katerih bomo spoznali
medsebojne povezave med živo in neživo naravo. Opredelili bomo pomen in vlogo
zdrave hrane, pitne vode, čistega zraka za ves živi svet. Pripravljali bomo ukrepe za
izboljšanje in dajali pobude posameznikom, društvom, organizacijam...
Cilji programa:




spoznati medsebojne povezave in zakonitosti v živem in neživem svetu,
opredeliti vlogo in pomen človeka v naravi pri rušenju naravnega ravnovesja,
spoznati posledice zavestnega in nerazumnega delovanja človeka.

Pogoj za vpis: dijaki, ki jih zanima biologija
Načini izvajanja: delo v razredu – predavanja zunanjih mentorjev, priprava poročil,
plakatov; na terenu – ekskurzije, laboratorijsko delo in ogledi.
Trajanje: do 30 ur oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola, strokovne ekskurzije in laboratorijsko delo po dogovoru.
Stroški: naknadno
Velikost skupine: do 30 dijakov/inj
Nosilka programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat@tretja.si
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Sodelujoči: Simona Pečnik Posel, Simona Mihaljčič, zunanji sodelavci

Naslov programa
FOTOGRAFSKI KROŽEK
Vsebina: Pod vodstvom profesionalnega mentorja bodo dijaki pridobili osnovno
teoretično in praktično znanje o fotografiji od osnovnih pojmov do zaključenega izdelka
in objave. Spremljali bodo vse dogajanje na šoli in poskrbeli za kvalitetno vizualno
podobo šole. Dijaki bodo sodelovali na fotografskih natečajih in pripravili razstave svojih
del v šoli ter drugih razstavnih prostorih.
Cilji:
•
dijaki se bodo seznanili z osnovami fotografije
•
seznanili se bodo z različnimi tehnikami fotografiranja in obdelave fotografij

spremljali bodo šolske prireditve in drugo dogajanje na šoli
•
pripravili bodo razstave najboljših (tematskih) fotografij v šoli in drugih ustanovah
Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje, ki jih fotografija
zanima
Način izvajanja: druženje na fotografskih dogodkih in delavnicah
Trajanje (ur):
30 oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola, tabori, prireditve, koncerti; od septembra do junija, po
dogovoru
Stroški: /
Potrebni pripomočki: fotografski aparat (ni pogoj za sodelovanje)
Velikost skupine:
do 12 dijakov
Nosilka programa: MARIJA FRANGEŽ, marija.frangez@tretja.si

Naslov programa
OB FILMU IN O FILMU
Vsebina: Ogled treh (ali več) filmov in pogovor po filmu o perečih družbenih ali
literarnih temah. Priprava dijakov na ogled posameznega filma. (Priprava bo
potekala v obliki razgovora o prebranih literarnih delih.)
Cilji:
 izvesti motivacijsko uro za ogled filmov, ogled filmov, razgovor o filmu; napisati
poročilo o gledanem filmu.
 dijake in dijakinje vodeno uvajati v osnove filmskega sveta
Pogoji za vpis: dijaki 3. B-razreda (RU).
Način izvajanja: ogled filmov, razgovor o njih, usvajanje osnov sprejemanja filma in
poglobitev v vsebino filmov
Trajanje (ur):
predvidoma 16 ur
Kraj in čas izvedbe: šola, (morda zunaj šole); september─april.
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Stroški: cena treh kinovstopnic
Velikost skupine: pribl. 30 dijakov/dijakinj
Nosilka programa: IRENA ŠKET FAKIN, irena.sket-fakin@tretja.si

Naslov programa
FILMSKA EKIPA
Vsebina: Pod vodstvom profesionalnih mentorjev bo filmska ekipa snemala aktualne
šolske dogodke in iz posnetega izdelovala kratke videospote, ki bodo prikazovali utrip
naše šole in jih bomo objavljali na šolski spletni strani.
Cilji:

sodelujoči bodo spoznali osnove filmskega jezika

teoretično in praktično bodo spoznali predprodukcijo, produkcijo in post
produkcijo

posneli bodo aktualne dogodke na šoli

iz posnetega materiala bodo dijaki izdelali videospote

Pogoji za vpis: dijaki 1. in 2. letnikov gimnazije in predšolske vzgoje z veseljem do
snemanja ali montaže filmov, predznanje ni potrebno
Način izvajanja:delo bo potekalo v obliki delavnic, snemanj aktualnih dogodkov na
šoli, ogledov filmov …
Trajanje (ur): 2−3 ure na teden (včasih na daljavo)
Kraj in čas izvedbe: šola in okolica šole, od začetka septembra do konca aprila
Stroški: /
Potrebni pripomočki: računalniki v računalniških učilnicah in šolska filmska oprema
Velikost skupine: do 20 dijakov
Nosilec programa: Film Factory (zunanji sodelavci)
Sodelavci: MAJA ČELAN , maja.celan@tretja.si
ŽILBERT TIVADAR, zilbert.tivadar@tretja.si

Naslov programa
FILMOBUBE
Vsebina:
Predavanja, pogovori z zunanjimi sodelavci (glavnim junakom filma,
režiserjem,…). Ogledi filmskih predstav (priprava na ogled filma, ogled filma, razprava po
filmu). En film lahko predlagajo dijaki sami.
Cilji :
•
Seznaniti dijake z različnimi filmski žanri in jih pripraviti na ogled filma, ki
omogoča aktivno razmišljanje o filmu.
•
Pripraviti dijake na srečanje z zunanjim sodelavcem – režiser, glavni junak…
•
Izvesti filmsko noč.
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Pogoji za vpis:
Način izvajanja:

Dijaki vseh letnikov gimnazije in predšolske vzgoje.
Javna predavanja, ogled filmov. Izvedba »filmske noči« na šoli.

Trajanje (ur): predvidoma 15 ur
Kraj in čas izvedbe: Šola, kinodvorana; od septembra do aprila, 3 srečanja
Stroški:
Vstopnica za kino
Potrebni pripomočki:
Filmi, računalnik, projektor
Velikost skupine
do 20 dijakov
Nosilec programa: KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si
Sodelavci: Jasna Ul Može

Naslov programa:
PSIHOLOGIJA V FILMU
Vsebina:
Skozi filme bomo iskali psihološke fenomene, se o njih pogovarjali, jih analizirali in
interpretirali. Iskali bomo vzporednice z našim vsakdanjim življenjem in se učili filmskega
jezika. Na prvem srečanju se bomo dogovorili o filmih, ki si jih bomo ogledali – vsak
mesec drug film. Dijaki si boste morali isti film ogledati dvakrat – prvič sami doma, drugič
skupaj. Temu bo sledila debata, izmenjava mnenj in iskanje psiholoških vsebin.
Cilji:
- kritično gledanje filmov
- iskanje psiholoških vsebin v filmu in vsakdanjem življenju
- učenje filmskega jezika
Pogoji za vpis: Pridruži se nam lahko kdorkoli, ki ga zanimajo psihološke vsebine ali
kritična analiza filmov. Predznanje psihologije ni pogoj!
Način izvajanja: z dijaki pogledamo 3 filme na leto po dogovoru doma in skupaj, o njih
debatiramo na psihološki ravni
Trajanje: 15 ur
Kraj in čas izvedbe: po dogovoru doma in v šoli
Stroški: /
Velikost skupine: do 10 dijakov
Nosilka programa: TARA SINKOVIČ , tara.sinkovic@tretja.si

Naslov programa
MATEMATIČNA KLINIKA
Vsebina:
Dijak se bo naučil uporabljati najbolj učinkovite učne strategije, prilagojene njegovemu
učnemu stilu in navadam učenja. Skozi individualno obravnavo bomo poskušali pregnati
strah in izboljšati dijakovo samopodobo, odnos do predmeta in rezultate pri matematiki.
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Cilji:
-

odprava matematične anksioznosti
izboljšanje akademske samopodobe
iskanje najprimernejših učnih strategij
gradnja pozitivnega odnosa do matematike
doseganje boljših učnih rezultatov pri matematiki
aktivnejše vključevanje pri pouku matematike

Pogoji za vpis: V program so vključeni dijaki, ki pri matematiki doživljajo neuspehe zaradi
strahu, stresa, negativnega odnosa do predmeta.
Način izvajanja: individualno po dogovoru v času svetovalnih ur
Trajanje: individualno različno –odvisno od dijakovih potreb
Kraj in čas izvedbe: v šoli individualno po dogovoru z dijakom
Stroški: /
Število udeležencev letno: do 10
Nosilka programa: TARA SINKOVIČ , tara.sinkovic@tretja.si

Naslov programa
BRALNA DEJAVNOST ALI KNJIGA ME BRIGA
Vsebina: brali bomo literarna in druga knjižna dela, o njih debatirali, se udeležili

literarnega večera, preživeli skupaj bralno popoldan ali morda bralno noč,
ekskurzija z ogledom ene rojstne hiše slov. lit. ustvarjalca.
Cilji:








poglabljati veselje do branja, brati kritično in razmišljajoče;
izmenjevati bralne izkušnje;
razčlenjevati, vrednotiti prebrano, aktualizirati;
spodbujati in poglabljati (med)kulturne zmožnosti;
povezati knjigo in film;
širiti duhovno obzorje in besedni zaklad, poglabljati in širiti znanje;
uživati ob branju knjig.

Pogoji za vpis: veselje do branja knjig.
Način izvajanja: branje, pogovori, debate, ogled filma in primerjava s knjižno predlogo,
udeležba na literarnem večeru, bralnem popoldnevu ali morda bralni noči in ekskurziji.
Trajanje (ur): 35 ur druženja ob knjigi v šoli (in najmanj toliko ur branja doma.)
Kraj in čas izvedbe: III. gimnazija Maribor.
Stroški: naknadno.
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Potrebni pripomočki: po dogovoru.
Velikost skupine: od 8 do 12 udeležencev.
Nosilka programa: Irena Šket Fakin, irena.sket-fakin@tretja.si
Sodelavka: Janja Divjak

Naslov programa
POP-ROCK DELAVNICE
Vsebina:
•
tečaji PETJA, KITARE, BAS KITARE
IN BOBNOV
•
igranje/ petje v POP-ROCK BENDU
•
NASTOPI v šoli in izven nje
Cilji:
•
izpopolnjevanje tehnike igranja na instrumente in petja
•
veselje do skupnega igranja/petja in nastopanja
Pogoji za vpis: dijaki programov gimnazije in predšolske vzgoje
Način izvajanja: tečaji bodo potekali individualno in v skupinah pod mentorstvom
mladih, a izkušenih pop-rock glasbenikov; urnik bo oblikovan po dogovoru s sodelujoči
Trajanje (ur):
35-70; dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: delavnice bodo potekale v šoli med šolskim letom
Stroški: dijaki plačajo del stroškov tečaja, znesek bo določen glede na število
prijavljenih
Velikost skupine: neomejena
Nosilka programa: ALJA ŠULIĆ (koordinatorica), alja.sulic@tretja.si

Naslov programa
PEVSKI ZBOR
Vsebina: Dijaki bodo poustvarjali dela
slovenske in svetovne zborovske literature
različnih žanrov in zvrsti.
Nastopali bodo na šolskih in izven šolskih
glasbenih prireditvah ter gostovanjih. Usvojeni
program bodo predstavili na zaključnem letnem koncertu. Pred revijami in večjimi nastopi
bodo izvedene dvodnevne intenzivne vaje (pevski tabor).
Cilji:





spoznavanje slovenske in tuje glasbene literature
spoznavanje glasbe različnih žanrov in zvrsti
učenje osnov vokalne tehnike
učenje muziciranja v skupini, javnega nastopanja, sodelovanja…
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Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki imajo odličen/dober posluh in veselje do prepevanja v
skupini
Način izvajanja: učenje skladb, pevske vaje, javni nastopi
Trajanje (ur):
do 70 ur oz. dejansko opravljene ure
Za ure proste izbire OIV štejejo v programu gimnazija vse dejansko opravljene ure.
Ure proste izbire IND pa za dijake 2. letnika, ki ne izberejo Koncertnega cikla za mlade v celotnem
obsegu.
Za ostale letnike programa predšolska vzgoja štejejo ure proste izbire IND v obsegu opravljenih
nastopov, koncertov …

Kraj in čas izvedbe: šola, od septembra do maja 2018. Vaje po dogovoru, najmanj 1-krat
tedensko v obsegu 2 šolskih ur.
Stroški : /
Velikost skupine: do 40 dijakov
Nosilka programa: JOŽICA LOVRENČIČ LAH, jozica.lovrencic-lah@guest.arnes.si
Nosilka programa: JANA KOVAČEC (ZA 2. LETNIKE), jana.kov@gmail.com

Naslov programa
PROSTOVOLJSKO DELO
Vsebina: Dijakom posredujemo osnovne informacije o prostovoljstvu pri nas in

poudarimo pomen prostovoljnega dela. Predstavimo jim različne oblike prostovoljnega
dela in institucije, kjer se le-to izvaja. Dijake, ki med ponujenimi možnostmi najdejo
primerno institucijo in način prostovoljnega dela, usmerimo naprej. V času izvajanja gre za
medsebojno sodelovanje med dijakom in organizacijo, kjer se prostovoljno delo izvaja ter
mentorjem na šoli.
Cilji:

dijaki razvijajo občutek odgovornosti

krepijo sposobnost empatije

učijo se sodelovanja in prilagajanja

razumejo in sprejemajo drugačnost

pridobivajo nova znanja/življenjske izkušnje
Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki jih veseli različno prostovoljno delo in so pripravljeni del

prostega časa nameniti pomoči potrebnim osebam
Način izvajanja: tedenski obiski pri posameznikih, ustanovah
Trajanje (ur): dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: Dom Danice Vogrinec, Dom Antona Skale, OŠ Gustava Šiliha,

Infopeka, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zveza
prijateljev mladine Maribor, Materinski dom Maribor, Društvo gluhih in naglušnih
Podravja; od oktobra do junija 2018, predvidoma 1 ura na teden
Velikost skupine: neomejena
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Nosilka programa: NINA VOLLMAIER, nina.vollmaier@tretja.si

Naslov programa
TEHNIKE SPROŠČANJA IN MEDITIRANJA
Vsebina: Avtogeni trening-AT (J. H. Schultz)
Zajema 6 vaj, pri katerih lahko z osredotočenostjo pozornosti na lastno telo in pod
vplivom avtosugestije direktno vplivamo na vegetativni živčni sistem. Na ta način lahko
povečamo svojo koncentracijo, premagamo pretirano tremo, se sprostimo …
Progresivna mišična relaksacija (Jacobson, Wolpe in Lazarus)
S to tehniko se lahko sistematično naučimo sproščati posamezne mišične skupine. Z redno
vadbo dosežemo aktivno kontrolo nivoja prečno progastega mišičevja ter tako pridemo
do telesne in psihične sprostitve.
ZEN MEDITACIJA
Je oblika meditiranja, kjer se osredotočamo na sedanji trenutek bivanja, na občutje sebe
tukaj in sedaj, na pozorno samoopazovanje in odvezovanje od vseh telesnih in umskih
zaznav (občutij, misli, čustev, vizij, spominov …).

Meditacija krepi jasnost uma in čistost zavedanja, prečiščuje in obnavlja psihofizično
energijo, povečuje moč koncentracije, prinaša mir in vedrino.
Cilji:
 Dijaki spoznajo različne tehnike sproščanja, ki vodijo do doživetja zadovoljstva,
umiritve pa tudi izboljšane koncentracije.
 Naučijo se izvajati tri različne tehnike ter znajo na podlagi izkušenj v procesu vadbe
zase izbrati najprimernejši način sproščanja in ga aktivno vključiti v svoje življenje.
Pogoji za vpis: dijaki vseh letnikov programov gimnazija in predšolska vzgoja
Način izvajanja: predavanja, meditativne vaje
Trajanje (ur): 30
Kraj in čas izvedbe: šola ; od novembra do maja, predvidoma 1 do 2 uri na teden
Stroški: /
Potrebni pripomočki: podloge za ležanje
Velikost skupine: do 30 dijakov
Nosilca programa: SUZANA VADNU, suzana.vadnu@tretja.si
ZUNAJI SODELAVEC: VILI RAVNJAK

Naslov programa
MAJSKE DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE
OTROKE
Vsebina: Dijaki skupaj z mentorji pripravijo in vodijo
delavnice za predšolske otroke. Teh se udeležijo
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povabljene skupine otrok iz vrtca Ivana Glinška Maribor.
Cilji

dijaki razvijajo občutek odgovornosti

učijo se sodelovanja in prilagajanja

razumejo in sprejemajo drugačnost

pridobivajo znanja in življenjske izkušnje

znanje z obvezne prakse uporabijo pri neposrednem delu z otroki
Pogoji za vpis: vsi dijaki PREDŠOLSKE VZGOJE, ki bi želeli svoj ustvarjalni potencial
uporabiti pri delu s predšolskimi otrok; šteje vrstni red prijav
Način izvajanja: priprava in izvedba delavnic ob sodelovanju s profesorji
Trajanje (ur): 10, oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola – na prostem; v mesecu maju 2018
Velikost skupine: do 4 dijaki na delavnico oz po potrebi
Nosilka programa: BARBARA GRADIŠNIK, barbara.gradisnik@tretja.si
Sodelavci: vodje posameznih delavnic

Naslov programa
ZAIGRAJ NA ORFFOVE MALE INSTRUMENTE
Vsebina: Program vsebuje slovenske ljudske skladbe za Orffove instrumente, skladbe
za srečanje Orffovih skupin Slovenije (znane bodo v mesecu oktobru) in
priredbe znanih slovenskih in tujih popevk.
Cilji:
dijaki

se seznanijo z instrumenti Orffovega instrumentarija,

naučijo se tehnike igranja na Orffove instrumente,

zaigrajo skladbe
Pogoji za vpis: vsi dijaki od 1. do 4. letnika
Način izvajanja: krožek; 2 šolski uri tedensko; po potrebi pred srečanji ali tekmovanji več
ur strnjeno
Trajanje (ur): do 50, oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: šola; od septembra do aprila
Velikost skupine: do 15 dijakov/dijakinj
Nosilka programa: KATJA STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si
Sodelavka: Barbara Špilak

Naslov programa
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
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Vsebina: Projekt »Mladi za napredek Maribora« na ustvarjalen način motivira

mlade, da s kreativnim in z inovativnim pristopom uvidijo odgovornost do
dogajanja v družbi, v kateri živijo.
Dijaki bodo pripravili raziskovalne naloge v okviru srečanja »Mladi za napredek
Maribora«. S tem bodo razvijali svojo ustvarjalno sposobnost in kritično
razmišljanje. Usmerjeni bodo k samostojnemu delu in sodelovanju s strokovnjaki.
Dijaki tako dokazujejo, da zmorejo vztrajati in privesti svoj projekt do konca.
Raziskovanje je zanimivo in privlačno, mladi z njim pridobijo dobre navade,
vrednote, vednost in znanje.
Raziskovalno nalogo bodo predstavili na zaključnem srečanju.
Cilji:




spodbujanje dijaka k raziskovanju
razvijanje kritičnosti, vztrajnosti, samostojnosti in strokovnosti pri delu
spoznati in uporabljati različne raziskovalne metode

Pogoji za vpis: dijaki 2. in 3. letnika gimnazije
Način izvajanja: izbira teme za raziskovanje, individualno delo (dvojice, skupina),
konzultacije z mentorjem in delo na terenu v okviru izbrane naloge
Trajanje (ur): do 30 (glede na dejanske ure)
Kraj in čas izvedbe: III. gimnazija Maribor v sodelovanju z institucijami in strokovnjaki v
procesu priprave nalog; od novembra do marca 2018, po dogovoru z mentorjem
Velikost skupine: do 8
Nosilka programa: MOJCA FAJT, mojca.fajt@tretja.si
in Zveza prijateljev mladine Maribor

Naslov programa
FIT TELESA
Vsebina: Dijaki bodo na teoretičen in praktičen način spoznali različne metode za
ohranjanje fit telesa.
Cilji:
dijaki:
bodo spoznali načela zdrave prehrane.

se bodo naučili napraviti individualni načrt treninga za ohranjanje telesne
zmogljivosti.

bodo spoznali metode kako se ubraniti stresa (joga, meditacija, avtogeni trening)


Pogoji za vpis: vsi dijaki šole
Način izvajanja: 4 srečanja po 4 ure.
Izvajalci: Barbara Gregl Korošec in zunanji izvajalci
Trajanje (ur): predvidoma 16
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Kraj in čas izvedbe: celo šolsko leto
Stroški: ni stroškov
Velikost skupine: do 20 dijakov
Nosilka programa

BARBARA GREGL KOROŠEC, korosec.barbara@gmail.com

Naslov programa
AIKIDO IN OSNOVE SAMOOBRAMBE
Vsebina: AIKIDO je japonska umetnost samoobrambe za vse starostne skupine. Primerna je za
trenirane in netrenirane, za športno nadarjene in nenadarjene dijake. Zaradi svojih harmoničnih in
naravnih gibov je posebej primeren za dekleta in ženske.
V primerjavi z ostalimi borilnimi športi aikido ni tekmovalna disciplina, kajti njegov sistem je
zgrajen na obrabnem načelu. Ta posebnost postavlja aikido na visoke humane osnove, saj se
poskuša v kritičnih situacijah na miren način zgladiti spor.
Umetnost obrambe z aikidom ni uporaba sile, pač pa upoštevanje zakona o ravnotežju, pravilno
gibanje in uporaba vzvodov. S hitrimi, predvsem krožnimi gibi se privede nasprotnika iz
ravnotežja ter se mu s tehniko metov in vzvodov prepreči nadaljnji napad.

Cilji:
dijaki:


dijaki spoznajo način naravnega sproščanja skozi telesno vadbo,



dijaki se naučijo harmoničnega delovanja telesa in duha po naravnih zakonih,



pridobijo na telesni in duhovni moči,



urijo potrpljenje in vzdržljivost.

Pogoji za vpis: vsi dijaki šole
Način izvajanja: vadbeni proces
Trajanje (ur): predvidoma 2o
Kraj in čas izvedbe: šola, 1 - 2 uri na teden, od oktobra do februarja
Stroški: /
Velikost skupine: do 30 dijakov
Nosilki programa

POLONA RAJHER, polona.rajher@gmail.com (prijava)
JANA KOVAČEC

Naslov programa
OSNOVE PREŽIVETJA V NARAVI
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Vsebina: Dijaki se bodo udeležili pustolovskega vikend tabora, ki je sestavljen iz kombinacije
sposobnosti preživetja v naravi in pustolovskih nalog. Glavni namen takšnega vikenda je dijake
postaviti na preizkušnjo ter jih povezati, da bodo skupaj delili nepozabno avanturo.
Naučene spretnosti jih bodo povezale z naravo in s koreninami naših prednikov. Dijaki bodo med
drugim pridobili naslednja znanja in izkušnje, s katerimi bodo spoznali osnovne izzive preživetja v
naravi: zgradili zavetje za nujno preživetje, naredili komplet za izdelavo ogrodja za prižig ognja,
spoznali več o sledenju živali za preživetje, prepoznali in zbrali divje užitne rastline, prečistili vodo
in jo prekuhali z vročimi kamni, naredili primitivno past, se naučili orientirati s kompasom in z
zemljevidom.

Cilji:
dijaki:


spoznavanje darov narave in njene skrivnosti,



razvijanje življenjskih znanj in spoznanj,



razvijanje sposobnosti sodelovanja v skupini,



razvijanje samostojnosti in samozavesti,



spodbujanje uživanja v naravi,



spoznavanje lokalne flore in živalstva,



spoznati užitne in zdravilne rastline in njihova uporaba,
spodbujanje doživetja sveta brez mobitela in računalnika.



Pogoji za vpis: vsi dijaki šole, ki so željni novih dogodivščin
Način izvajanja: en strnjen vikend (petek po pouku do nedelje).
Trajanje (ur): predvidoma 24
Kraj in čas izvedbe: Šentvid pri Stični, od septembra do konca oktobra in od maja do konca
junija.

Stroški: cena spanja vključno s prehrano (dva polna penziona) je 49,00 EUR/dijaka, v ceno niso
všteti stroški prevoza.

Velikost skupine: do 15 dijakov
Nosilka programa

POLONA RAJHER, polona.rajher@gmail.com

Naslov programa
PLESNA SKUPINA
Vsebina: Dijaki in dijakinje se bodo spoznali z
nadaljevalno tehniko plesanja modernih street - hip hop
plesov.
Cilji: poglobiti in nadgraditi znanje tehnike plesa
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Pogoji za vpis: plesni navdušenci
Način izvajanja: udeležba na športnih rekreativnih prireditvah (različni športi)
Trajanje (ur): 25 oz. dejansko opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: med šolskim letom 2017/2018
Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema
Velikost skupine: 12
Nosilec programa: MARKO JANŽIČ, marko.janzic@tretja.si

Naslov programa
PRIPRAVA NA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Vsebina: Dijaki se bodo v različnih športnih disciplinah pripravljali na tekmovanja ter
na tekmovanjih zastopali šolo.
(Nogomet, rokomet, košarka, odbojka, frizbi, atletika, smučanje, judo, badminton)
Cilji:

pripraviti dijake na različna športna tekmovanja

samostojnost,

razvijanje odgovornosti za dejanja in odločitve
Pogoji za vpis: vsi dijaki obeh programov
Način izvajanja: priprava na tekmovanje, izvajanje treningov in ustreznih nalog,
konzultacije in delo v skupini
Trajanje (ur): do 30 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: priprave bodo čez celo šolsko leto, predvidoma 1 ura na teden
(glede na termine tekmovanj)
Velikost skupine:
- šolsko tekmovanje: neomejeno, za ostala izbor v ekipe
Nosilec programa: MARKO JANŽIČ, marko.janzic@tretja.si
Sodelavec: Primož Mesarec, Barbara Gregl Korošec, Polona Rajher, Nada Pocrnjič,
Andrej Fras, Zdenka Fišer
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TABORI IN EKSKURZIJE
Naslov programa
FIZIKALNO ASTRONOMSKI TABOR
Vsebina: Vsebine FIZIKE IN ASTRONOMIJE se prepletajo z družabnim programom:





izbrane fizikalne teme,
astronomija v zgodbah,
osnove opazovanja nočnega neba,
družabne igre, sprehodi.

Cilji:
Dijaki






razmišljajo o najnovejših dognanjih o naravi,
spoznajo osnove orientacije po nebu,
spoznajo osnove uporabe teleskopa,
povežejo mite in legende o ozvezdjih z opazovanji,
se navajajo na samostojnost, delo v skupini…

Pogoji za vpis: vsi dijaki in dijakinje gimnazije, ki jih zanima fizika oz. astronomija.
Način izvajanja: samostojno učenje z aktivnimi metodami, reševanje praktičnih vaj in
nalog, in delo v skupini.
Trajanje (ur): 16 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe:
Dom Škorpijon, Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč 31a 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu.
marec/april 2019; stroški po ceniku CŠOD.

Velikost skupine: največ 20 dijakov.
Nosilec programa: JASMINA JANČIČ, jasmina.jancic1@gmail.com
Sodelavka: Jasna Ul Može

Naslov programa
NARAVOSLOVNI TABOR ŠKORPIJON
Vsebina: Vsebine naravoslovja se prepletajo z družabnim programom:
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preživetje v naravi,
glavni ekološki problemi in rušenje ravnovesja ekosistemov,
biokatalizatorji, pokazatelji stanja v nekem ekosistemu,
kemijska analiza vode, tal,
družabne igre, sprehodi.

Cilji:
Dijaki







spoznajo naravne danosti: obilje potokov in mlak , ter življenje v njih,
spoznajo neokrnjene travnike , gozdove, vodotoke, ter obilje cvetnic in drugih
rastlin…
spoznajo možne načine preživetja v naravi,
spoznajo kemijske in biokemijske pokazatelje onesnaženosti vode in tal
spoznajo posledice rušenja ravnovesja v naravi za ves živi svet,
se navajajo na samostojnost, skupinsko delo…

Pogoji za vpis: vsi dijaki in dijakinje gimnazije, ki jih zanima naravoslovje.
Način izvajanja: Praktična izvedba poskusov samostojno ali v skupini, samostojno učenje
s pomočjo literature, reševanje vaj in ustreznih nalog, konzultacije in delo v skupini
Trajanje (ur): do 24 oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe:
Dom Škorpijon, Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč 31a 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu.
april/maj 2019.
Stroški: cca. 25,30 EUR (po ceniku CŠOD)

Velikost skupine: največ 30 dijakov.

Nosilec programa: SIMONA PEČNIK POSEL, simona.pecnik@tretja.si
Sodelaveka: Brigita Horvat

Naslov programa
NARAVOSLOVNI TABOR KOMARNIK

Terenske vaje dijakov III.in II.gimnazije, Prve gimnazije Maribor, Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše na jezeru Komarnik
Vsebina: Raziskovanje Abiotskih in biotski dejavnikov ekosistema Komarnik
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Cilji:
Dijaki
- spoznajo naravne danosti biotske pestrosti in raznolikosti neokrnjene narave,
- spoznajo medsebojne povezave in zakonitosti v naravi,
- spoznajo kemijske in biokemijske pokazatelje onesnaženosti okolja,
- spoznajo posledice rušenja ravnovesja v naravi za ves živi svet,
- ob druženju različnih šol se navajajo na samostojnost, skupinsko delo…,
- ugotovijo posledice rušenja naravnega ravnovesja,
- primerjajo prilagoditve na življenjski prostor (voda, kopno).
- povezovanje dijakov mariborskih gimnazij
Mentorji: izmenjajo izkušnje in znanje iz področja naravoslovja.
Vsebine:

Geografske značilnosti jezera Komarnik, po sledeh vidre
Fizikalno-kemijske značilnosti voda na območju jezera
Obvodne in vodne rastline, metodatransekta
Nevretenčarji v vodi
Ptice Komarnika

Ciljne skupine:
Gimnazijci mariborskih gimnazij, ki jih zanima naravoslovje in dosegajo dobre rezultate
na tem področju, razmišljajo o naravoslovju kot o maturitetnem predmetu.
Način izvajanja: Terensko delo
Trajanje (ur): 8 do 15 ur oz. dejanske opravljene ure
Kraj in čas izvedbe: Lenart, akumulacijsko jezero Komarnik, maj/junij 2019.
Stroški: naknadno
Velikost skupine: največ 10 dijakov iz posamezne šole.
Nosilec programa: BRIGITA HORVAT, brigita.horvat@tretja.si
Sodelavci: Simona pečnik Posel, Iva Pigac, Simona Mihaljčič, Andreja Senčar

Naslov programa
ŠPORTNI TABOR
AKTIVNE ŠPORTNE VSEBINE V VODICAH
Vsebina: Dijaki se bodo udeležili športnega tabora v
Vodicah pri Šibeniku, kjer jim bomo prikazali različne
športne vsebine. Seznanili se bodo z jadranjem, z
vožnjo s supi in z vožnjo s kanuji na otok Prvić. Možen bo ogled Nacionalnega parka
Slapovi Krke ali Nacionalnega parka Plitvice. Prevoz bo organiziran.
Cilji:



športni užitki v naravi
pridobitev novih znanj s področja manj dostopnih športnih vsebin



Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so željni novih dogodivščin
Način izvajanja: udeležba na različnih športnih aktivnostih
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Trajanje (ur): 30 ur
Kraj in čas izvedbe: Vodice pri Šibeniku; od 16. do 19. 6. 2019
Stroški: približno 200 EUR
Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema
Velikost skupine: do 30 dijakov
Nosilka programa: NADA POCRNJIČ, nada.pocrnjic@tretja.si

slike:https://www.google.si/slike

Naslov programa
EKSKURZIJA ODKRIVAJMO KULTURNO DEDIŠČINO - SLOVENSKA
MODERNA
Vsebina: Ogled Vrhnike, rojstnega kraja Ivana Cankarja; odkrivanje zastrtih in

spregledanih znamenitostih v Ljubljani, povezanih s slovensko moderno v literaturi
in likovni umetnosti: Žale, Cukrarna, Plečnikova hiša, razstava Ivane Kobilice, …
Ob lepem vremenu se lahko povzpnemo tudi na Cankarjev vrh.
Cilji:





spoznavanje rojstnega kraja Ivana Cankarja
ogled znamenitosti Ljubljane, povezanih s slovensko moderno
Cankarjev vrh

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake 3. letnikov obeh programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, predvidoma maja 2019
Stroški: naknadno
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, obutev in
veljavni osebni dokument
Velikost skupine: najmanj 40 dijakov (1 avtobus)
ORGANIZATORICI in nosilki strokovnega programa: LIDIJA PUKLAVEC PETEK, DARIJA
GOLOB MALENŠEK, darija.golob@tretja.si
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Izvedba: izbrana turistična agencija (za avtobus)

slike:https://www.google.si/

Naslov programa
EKSKURZIJA DUNAJ – NARAVOSLOVNI MUZEJ
Vsebina: Dijaki si bodo ogledali floro in favno letne rezidence Habsburžanov – dvorca
Schönbrunn s poudarkom na vodenem ogledu najstarejšega živalskega vrta na svetu.
Številne eksotične živali, ki danes krasijo živalski vrt, so darila državnikov in diplomatov z
vsega sveta. V naravoslovno-zgodovinskem muzeju bodo »potovali« skozi zgodovino
Zemlje in spoznavali neverjetna čudesa narave. Po ogledu sledi srečanje z znamenitim
Ringom (Opera, Umetnostni in Naravoslovni muzej, Mestna hiša, Univerza, Borza ...).
Na vodenem ogledu mesta bodo spoznavali zgodovino Habsburžanov. Kratek
postanek je predviden še pri neobičajni arhitekturni stvaritvi Hundertwasserhaus.
Cilji:

dijaki bodo spoznali živalske in rastlinske vrste v naravnem okolju (ZOO)

seznanili se bodo z zgodovino Habsburžanov in dvorca Schönbrunn

ogledali si bodo naravoslovno-zgodovinski muzej in zapisali osnovne ugotovitve
na delovne liste

razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku
Pogoji za vpis: program je namenjen dijakom 1. letnika gimnazije in predšolske
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom

vzgoje.

Trajanje (ur): 12 (1 dan)
Kraj in čas izvedbe: Dunaj, v juniju 2018
Stroški: okoli 40 EUR /najmanj 45 dijakov
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in turistično agencijo, nujno pa ustrezna
obleka, obutev in veljavni osebni dokument
Velikost skupine: najmanj 45 dijakov (1 avtobus)
Nosilka programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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slike:https://www.google.si/slike

Naslov programa
EKSKURZIJA PREDBOŽIČNA LJUBLJANA
Vsebina: Sprehod po veličastno okrašeni Ljubljani, ogled mestnih znamenitosti v

zimski preobleki. Povzpeli se bomo na grad in uživali v razgledu na številne lučke
pod nami …
Za konec se bomo ustavili še ob znanih božičnih stojnicah in si privoščili oddih v
kateri od kavarn.
Cilji:






spoznavanje ožjega mestnega jedra Ljubljane
ogled mestnih znamenitosti
orientacija po mestu
zgodovinski pomen Ljubljane kot Emone

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake predvsem 1. letnikov obeh
programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, predvidoma začetek decembra 2017
Stroški: naknadno
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, obutev in
veljavni osebni dokument
Velikost skupine: najmanj 40 dijakov (1 avtobus), največ 2 avtobusa; glede na prijave
lahko potujemo tudi z vlakom
Nosilka programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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fotografije iz kataloga Galileo 3000

Naslov programa
EKSKURZIJA V BARCELONO
Vsebina: 4-dnevna ekskurzija. Letalski prevoz.
Cilji :
 dijak se sreča s kulturo, zgodovino in znamenitostmi katalonske prestolnice
 razširitev znanja o življenju v Španiji in vsakdanjem utripu tega živahnega mesta
 uporaba tujega jezika
 dijaki bodo spoznali življenje in vrhunska dela svetovno znanega španskega
arhitekta Antonija Gaudija
 srečanje z informacijami španskega gospodarstva
 dijaki se srečajo z geopolitičnimi problemi Katalonije
 seznanjanje s špansko inkvizicijo kot modelom rekonkviste izpod muslimanov in z
začetkom pomembnega leta 1492,
 dijak se bo seznanil z življenjem in slikarskim opusom Picassa,
 dijak se bo seznanil z zgodovino in objekti olimpijade leta 1992,
 dijak se bo seznanil z izvorom flamenka,
 dijak se lahko seznani z bogato vodno floro in favno v ogromnem akvariju,
 dijak se bo seznanil s špansko kuhinjo
Pogoji za vpis: program je namenjen vsem dijakom
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur):
40 ur
Kraj in čas izvedbe: Barcelona, junij 2019
Stroški: okvirna cena 450 evrov pri 40 dijakih. Točna cena in program bosta objavljena
naknadno, predvidoma konec meseca septembra. Možnost plačila na obroke (od oktobra
do junija).
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji in turistično agencijo, nujno pa ustrezna
obleka, obutev in veljavni osebni dokument
Velikost skupine: pribl. 40 dijakov/dijakinj
Nosilka programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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Naslov programa
EKSKURZIJA V ISTRALANDIO IN ISTRO
Vsebina: Dijaki se bodo udeležili ekskurzije v Istro. Prvi dan bodo obiskali Aquapark
Istralandio. Druga dva dni bodo izvajali različne vodene športne aktivnosti na morju.
Cilji:
•
•
•

kopanje v Aquaparku Istralandiji
udeležba na športnih aktivnostih in v animacijskem programu
pridobitev novih znanj iz manj dostopnih športnih vsebin

Pogoji za vpis: vsi dijaki, ki so željni novih dogodivščin
Način izvajanja: udeležba na različnih športnih aktivnostih
Trajanje (ur):

3 dni

Kraj in čas izvedbe: Istra, konec junija 2018
Stroški: približno 160 EUR
Potrebni pripomočki: ustrezna športna oprema
Velikost skupine: do 50 dijakov/dijakinj

Nosilka programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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Naslov programa
EKSKURZIJA AMSTERDAM
Vsebina: Štiridnevna ekskurzija na Nizozemsko, na kateri bomo namenili pozornost

znamenitostim v Amsterdamu, Antwerpnu in Bruslju. Po poti bomo spoznavali
bogato zgodovinsko in kulturno podobo tega dela Evrope.
Cilji:
 dijaki bodo spoznali zgodovino ter kulturne znamenitosti mest
 razvijali bodo samoiniciativnost, sporazumevanje v tujem jeziku
 razširjali bodo znanje o življenju in delu v imenovanih državah
 razširili bodo znanje o delovanju evropskih institucij
 spoznajo pomembnost gojenja cvetja za Nizozemsko.

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake vseh letnikov obeh programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): 4 dni
Kraj in čas izvedbe: junij 2019
Stroški: okoli 350 EUR /40 prijavljenih, plačilo po položnicah
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, obvezni pa so ustrezna obleka za
kolesarjenje, obutev in veljavni osebni dokument
Velikost skupine: 40 dijakov
Nosilec programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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Naslov programa
EKSKURZIJA V NEW YORK IN WASHINGTON
Vsebina: sedemdnevna ekskurzija v dve pomembni ameriški mesti - New York in

Washington
Cilji:
 dijak se sreča s kulturo, zgodovino in znamenitostmi New Yorka ter Washingtona
 dijak spozna zgodovino ZDA od odkritja, razglasitve neodvisnosti, državljanske
vojne ...
 razširitev znanja o življenju v ZDA in vsakdanjem utripu živahnih mest ter
novodobni arhitekturi
 uporaba tujega jezika
 srečanje z informacijami o gospodarstvu ZDA in največji borzi na svetu
 dijak se seznani s politiko in svetovnim političnim vplivom ZDA
Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake vseh letnikov obeh programov .
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom.
Trajanje (ur): 7 dni
Kraj in čas izvedbe: februar 2019
Stroški: okoli 1000 EUR /40 prijavljenih, plačilo po položnicah (obročno plačevanje),
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, udobna obutev in veljavni osebni
dokument,
ureditev dovolilnice ESTA za vstop v ZDA (uredi izbrana turistična
agencija)
Velikost skupine: 40 dijakov
Nosilec programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
izvaja izbrana turistična agencija
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Naslov programa
EKSKURZIJA NACISTIČNO KONCENTRACIJSKO TABORIŠČE
MAUTHAUSEN – ORLOVO GNEZDO - SALZBURG
Vsebina
Ogled enega najzloglasnejših nacističnih taborišč iz časa druge svetovne vojne
imenovanega Mauthausen.
Vzpon na in ogled poletne rezidence Adolfa Hitlerja, imenovane Orlovo gnezdo.

(Nad bavarskim gorskim naseljem Berchtesgaden se nahaja Orlovo gnezdo. Adolf Hitler je svojo
razkošno poletno rezidenco imel na vrhu gore, na višini 1.834 metrov. Dobil jo je kot darilo s
strani nemške nacistične stranke za njegov 50. rojstni dan.)

Ogled Salzburga in bližnjega rudnika soli Hallein.
Cilji:


dijaki bodo spoznali namen ustanovitve taborišča in njegov izgled,

dijaki se bodo seznanili z delovanjem taborišča med drugo svetovno vojno in
življenjskimi razmerami v njem,

dijaki bodo spoznali Orlovo gnezdo in se seznanili z delovanjem nemškega nacističnega
voditelja Adolfa Hitlerja,

dijaki bodo spoznali središče Salzburga in si ogledali nekatere znamenitosti mesta,

dijaki bodo spoznali rudnik soli v Halleinu in se pri tem seznanili z načinom pridobivanja
soli v rudniku,

dijaki bodo razvijali kritičen odnos do življenja taboriščnikov v koncentracijskem
taborišču in nasploh do nastanjanja koncentracijskih taborišč,

dijaki bodo razvijali kritičen odnos do delovanja Adolfa Hitlerja oz. tretjega rajha med
drugo svetovno vojno.

dijaki bodo razvijali samoiniciativnost in sporazumevanje v tujem jeziku

dijaki bodo krepili emocionalno inteligenco.

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake drugega in tretjega letnika obeh
programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): dva dni, 20
Kraj in čas izvedbe: Mauthausen - Orlovo gnezdo – Salzburg – Hallein. Junij 2019.
Stroški: odvisno od števila prijav.
Potrebni pripomočki: veljavni osebni dokument.
Velikost skupine: cca. 45 dijakov (1 avtobus).
NOSILKA : NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
izvajalca programa: TINE STRMŠEK in TINA PURG SKRBINŠEK in izbrana turistična
agencija s turističnim vodnikom
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Naslov programa
EKSKURZIJA ŽENEVA IN CERN
Vsebina: Ogled mesta švicarske diplomacije, Ženeve, spoznavanje mestnega središča.

Ogled razstave Svet znanosti in inovacije v prostorih raziskovalnega centra Cern.
Ogled največjega pospeševalnika delcev na svetu s slovenskim vodenjem.
Cilji:




Cernu


spoznavanje življenjskega utripa v Švici
ogled mestnih znamenitosti v Ženevi
spoznavanje fizikalnih osnov poskusov , ki jih izvajajo s pospeševalnikom v
zgodovinski pomen prispevka Slovencev v Cernu.

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake predvsem višjih letnikov obeh
programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): 4 dni
Kraj in čas izvedbe: Ženeva in Cern, od 15. do 18. 11. 2018
Stroški: 192 EUR pri 45 dijakih in 212 EUR pri 35 dijakih
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, obutev in
veljavni osebni dokument
Velikost skupine: najmanj 35 dijakov
Nosilka programa: JASNA UL MOŽE, jasna.ul-moze@tretja.si; prijava na posebni
prijavnici s strani agencije, objavljeni na šolski spletni strani
Izvedba: izbrana turistična agencija , ponudnica programa: JAZON 6
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Naslov programa
EKSKURZIJA ČAROBNI SALZBURG (PREDBOŽIČNA)
Vsebina: V Salzburgu si bomo ogledali Mozartovo hišo, se povzpeli na trdnjavo
Hohensalzburg, od koder je lep panoramski Cilji:


Ogled Haus der Natur (Hiša Narave



spoznavanje naravoslovnih zbirk,



spoznavanje nekaterih mestnih znamenitosti,



Mozartove rojstne hiše, palače Mirabell,

Pogoji za vpis: dijaki šole
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur):

12 ur (1 dan)

Kraj in čas izvedbe: sobota, konec novembra ali v začetku

decembra 2018

Stroški: približno 50 EUR na dijaka pri 40 prijavljenih
Potrebni pripomočki: primerna obutev in oprema, veljavni osebni dokument
Velikost skupine: 40 dijakov
Nosilka programa: SIMONA MIHALJČIČ, simona.mihaljcic@tretja.si
Izvedba: izbrana turistična agencija
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Naslov programa
EKSKURZIJA PREDBOŽIČNA LJUBLJANA
Vsebina: Sprehod po veličastno okrašeni Ljubljani, ogled mestnih znamenitosti v

zimski preobleki. Povzpeli se bomo na grad in uživali v razgledu na številne lučke
pod nami …
Za konec se bomo ustavili še ob znanih božičnih stojnicah in si privoščili oddih v
kateri od kavarn.
Cilji:






spoznavanje ožjega mestnega jedra Ljubljane
ogled mestnih znamenitosti
orientacija po mestu
zgodovinski pomen Ljubljane kot Emone

Pogoji za vpis: ekskurzija je organizirana za dijake predvsem 1. letnikov obeh
programov
Način izvajanja: strokovna ekskurzija z vodstvom
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: Ljubljana, predvidoma začetek decembra 2017
Stroški: naknadno
Potrebni pripomočki: po dogovoru s profesorji, nujno pa ustrezna obleka, obutev in
veljavni osebni dokument
Velikost skupine: najmanj 40 dijakov (1 avtobus), največ 2 avtobusa; glede na prijave
lahko potujemo tudi z vlakom
Nosilka programa: NIVES KOTNIK, nives.kotnik@tretja.si
IZVAJALKA: ADA TRANČAR TER izbrana turistična agencija (za avtobus)
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TEČAJI
Naslov programa
PLESNI TEČAJ ZA MATURANTE
Vsebina : Dijaki se bodo naučili in izvedli plesni program na maturantskem plesu:
standardni plesi, latinskoameriški plesi, četvorka.
Cilji:

učenje plesne koreografije za maturantski ples

učenje in izpopolnjevanje plesnih tehnik
Pogoji za vpis: program je namenjen maturantom obeh programov
Način izvajanja: plesni tečaj
Trajanje (ur): 15
Kraj in čas izvedbe: prostori izbrane plesne šole, ki organizira maturantski ples; od oktobra
do marca
Stroški: cenik izbrane plesne šole
Potrebni pripomočki: /
Velikost skupine: ni omejena
Nosilec programa: plesna šola, ki bo pripravila maturantski ples

Naslov programa
TEČAJ PRVE POMOČI
Vsebina : Priprava dijakov, ki so kandidati za vozniški izpit.
Cilji:

pripraviti dijake na izpit iz prve pomoči

Pogoji za vpis: priporočamo dijakom, ki nameravajo v kratkem opravljati vozniški izpit
Način izvajanja: teoretični del s predavanjem, praktični del in izpit
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: šola (pri najmanj 20 prijavljenih kandidatih); predvidoma do konca
koledarskega leta, po dogovoru glede na
število prijavljenih dijakov (po pouku)
Stroški: po ceniku RK Slovenije; predavanja in izpit
možnost izposoje učnega gradiva (cena: cca. 3 EUR)
Potrebni pripomočki: učno gradivo, zapiski
Velikost skupine: najmanj 20 dijakov; glede na število prijav se organizira več skupin
v
različnih terminih; pri individualnem opravljanju izpita je
potrebno za vpis ur predložiti
dokazilo
Nosilec programa: izvaja OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MARIBOR,
PARTIZANSKA 15, TEL. 234 40 10; http://www.rkmb-drustvo.si
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PO RAZREDIH ZBERITE PRIJAVE IN JIH ODDAJTE BARBARI GREGL KOROŠEC,
korosec.barbara@gmail.com

Naslov programa
TEČAJ CPP
Vsebina: Priprava dijakov, ki so kandidati za vozniški izpit.
Cilji: pripraviti dijake na izpit iz cestnoprometnih prepisov
Pogoji za vpis: priporočamo dijakom, ki nameravajo v kratkem opravljati vozniški izpit
Način izvajanja: teoretični del s predavanjem in izpit
Trajanje (ur): 12
Kraj in čas izvedbe: šola (najmanj 20 prijavljenih kandidatov); predvidoma do konca
koledarskega leta, po dogovoru glede na
število prijavljenih dijakov (po pouku) ali
opravljen tečaj v izbrani avtošoli
Stroški: po ceniku izvajalca
Potrebni pripomočki: učno gradivo, zapiski
Velikost skupine: najmanj 20 dijakov; glede na število prijav se organizira več skupin
v
različnih terminih
Nosilec programa: AVTO ŠOLA
PRIJAVE ZBERITE PO RAZREDIH IN JIH ODDAJTE KATJI STOŠIĆ, katja.stosic@tretja.si
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