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Intervju pripravila
Manca Posilović

Tako se glasi letošnji slogan težko pričakovanega tedna, ko se izvajajo že vsem znani projektni dnevi. Lahko bi rekli, da so postali 
običaj naše šole, saj letos potekajo že 11. leto! Si lahko predstavljate, koliko dni je medtem minilo in koliko različnih generacij se jih 
je udeležilo?
Te dni imajo dijaki radi, nekateri zaradi druženja in sklepanja novih prijateljstev, drugi zaradi odsotnosti domačih nalog in ostalih 
obveznosti. Seveda pa ne gre za “proste” dni. Projektni teden poteka s prav posebnim namenom, in sicer ozavestiti pomen znanja za 
boljši jutri posameznika, družbe in okolja. 
Pri tem je treba poudariti pomen uravnoteženosti življenja na različnih področjih; ne smemo se posvečati samo tistemu, kar se v 
določenem trenutku zdi pomembno. Pri nas se ta težava večinoma pojavlja ob preobremenjenosti v šoli, ko pozabimo na počitek, 
sprostitev in včasih celo na samega sebe. Ravno zato je pomembna delegacija in tega se naučimo na takšnih delavnicah, ki nas učijo, 
kako uporabiti že znano, to nadgraditi in si s tem olajšati življenje. 
Potrebna je širina na različnih področjih, saj morda prav ob tem na novo spoznamo sebe, kdo smo, kaj želimo in najpomembneje, ali 
želimo kaj spremeniti. Prav zato so projektni dnevni zasnovani s pestro paleto delavnic, ki na različnih področjih nadgrajujejo naše 
sposobnosti. Letos so jih profesorji pripravili kar štirinajst! 
Ni pomembno, ali gre za matematiko, podjetništvo, šport ali pa morda za kak tuji jezik, vsak zase najde nekaj, kar ga veseli, pri tem 
pa pridobiva nova spoznanja. Na takšnih dogodkih se na naši šoli sklepajo prijateljstva, zato so projektni dnevi za nas korak v smer 
znanja, prav tako pa korak k bolj prijetnemu vzdušju na šoli.
Kako se je ta “običaj” sploh pričel in kaj za šolo pomeni, pa boste izvedeli v intervjuju z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah.

Z  z n a n j e m  d o 
r a z v o j a  i n  s a n j

Pozdravljeni! Najprej vprašanje, ki zadeva zgodovinsko ozadje tega projekta. Kdaj in čemu so se pričeli odvijati projektni dnevi na naši 
šoli?
Prve projektne dneve pod naslovom Doba pred schengnom in po njem smo izpeljali decembra 2007. To je bil čas, ko smo intenziv-
no sodelovali v vseslovenskem projektu didaktične posodobitve gimnazij, ki je poudarjal aktivne metode dela, med katerimi je tudi 
projektno delo. Dijakom smo želeli ponuditi drugačno izkušnjo pouka in učenja, in sicer tako, ki vsaj za nekaj dni preseže klasično 
delitev pouka po predmetih in omogoči bolj celostno, problemsko in medpredmetno obravnavo izbrane teme. 
Zakaj ste se odločili projektne dneve spremeniti v tradicijo ŠCRS-ja?
Projekt didaktične posodobitve gimnazij je uradno sicer zaključen, a medpredmetne povezave, avtentično in sodelovalno učenje, 
problemski pristop in projektno delo živijo dalje na številnih slovenskih gimnazijah, tako tudi na naši. Naša posebnost je morda le v 
tem, da v projektne dneve vsako leto znova povežemo vse učitelje in vse dijake. 
Profesorji so v letošnjem šolskem letu delavnice pripravljali v parih, v eno delavnico sta bila torej združena dva predmeta. Menite, da so 
projektni dnevi možnost povezovanja ne samo za učence, ampak tudi profesorje?
Absolutno. Učitelji večino časa delamo individualno: pripravljamo se na delo s konkretnimi oddelki, načrtujemo preverjanja in oce-
njevanja znanja, pouk se dogaja za zaprtimi vrati učilnic. Kadar delamo v parih in timih, to od nas terja več napora, več fleksibilnosti, 
vendar za vas dijake prinaša dodano vrednost. Znanje prepogosto drobimo – to spada k fiziki, to k matematiki … V resnici bi ga 
morali povezovati z namenom boljšega reševanja konkretnih problemov. Vendar pa učitelja dveh različnih predmetov ne poučujeta 
timsko (tudi če sta istočasno prisotna v razredu), če ostajata vsak v svojem »filmu«. Poiskati morata presečne točke in poučevati tako, 
da dijaki spoznanja s področja matematike nadgrajujete s spoznanji fizike in obratno. Vse letošnje delavnice sicer niso bile zasnovane 
medpredmetno, ponekod sta združila moči učitelja istega predmetnega področja. Kljub temu pa je takšno skupno načrtovanje in 
izvajanje delavnice priložnost, da se tudi učitelji učimo drug od drugega. 
Letos  je moč opaziti spremembo v izboru same tematike oziroma sklopa delavnic, saj se nismo lotili osmih krogov odličnosti, tako kot že 
leto prej. Izbran je bil namreč slogan ‘’Z ZNANJEM DO RAZVOJA IN SANJ’’.  Skriva ta sprememba kakšen poseben namen, morda poveza-
vo s kakšnim projektom ali gre zgolj za naključno izbiro? 
Tematika in glavni cilj letošnjih projektnih dni izhajata iz problema, ki smo ga zaznali. Opažamo namreč, da se v sodobni družbi 
ustvarja vse večja skepsa do znanja. Kot da je vse manj pomembno, da si pridobimo kakovostno znanje, ki bo temeljilo na razvitih 
zmožnostih in logičnem razmišljanju, in kot da je vse pomembneje, da pridemo čim prej in na čim lažji način »skozi«. A brez znanja 
in kompleksnega razmišljanja ne bo razvoja. Pa ne govorim o tistem »napiflanem« znanju, kot rečete mladi. Govorim o zmožnostih 
povezovanja znanja, sklepanja, ustvarjanja lastnega mnenja na osnovi dejstev in argumentov. 

I n t e r v j u  z  r a v n a t e l j i c o
Ravnateljica
mag. Dubravka Berc Prah

Manca Posilović
Nikita Kokot



Na drugi dan izmed treh projektnih dni, ki smo jih letos naslovili Z znanjem do razvoja in sanj, smo gostili dr. Milana Brgleza, dr. 
Lučko Kajfež Bogataj in Petra Vilfana. Z njimi se je pogovarjala ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah. 
Gospod Milan Brglez, predsednik državnega zbora, profesor na Fakulteti za družbene vede in doktor mednarodnega prava, je po-
udaril pomembnost stika in pedagoškega odnosa ter znanja na splošno. Z njim se je strinjala dr. Kajfež Bogataj, ki tudi poučuje na 
Biotehniški fakulteti. Dodala je, da moramo ločevati znanje od informacij, kar pa v našem informacijsko onesnaženem vsakdanjiku 
postaja vedno težja naloga. Samo informacije nam ne pomenijo nič, če jih ne znamo povezati v znanje. Več kot imamo znanja, težje 
nas je pretentati z marketinškimi potezami. Veliko znanja je zbranega v knjigi, ki jo je naslovila »Planet, ki ne raste«. Knjiga govori o 
ekoloških problemih, s katerimi se spopadamo vsak dan na globalni ravni. »Povprečen Zemljan je danes 17-krat materialno bogatejši 
kot npr. v času Prešerna,« je povedala soprejemnica Nobelove nagrade. Slovenija je nekakšna zelena oaza, sploh če pomislimo na 
Indijo in druge azijske države, zato se pri nas morda niti ne zavedamo vseh ekoloških stisk, ki so prisotne po vsem svetu. To pa ne 
pomeni, da jih ne občutimo - če ne drugače, finančno.
Peter Vilfan je danes komentator, a je bil včasih tudi sam tam, kjer so letos slovenski košarkarji - na samem vrhu. Bolj kot igra ga je 
ob njegovih začetkih prevzela reakcija igralcev, zdaj pa ima možnost tudi sam izkusiti košarko iz perspektive opazovalca. »Ta ekipa 
je imela dušo,« je povedal. »Ta zmaga je nastala predvsem zaradi timskega dela in predvsem, ker so si upali.« »Za vrhunske preboje 
je potreben tudi duh,« je dodala dr. Lučka Kajfež Bogataj. »Če imate to v sebi, ne stopajte nazaj. Stopite raje naprej,« je povedala. Dr. 
Brglez je poudaril pomembnost ekipe in timskega dela, saj brez dobre ekipe ne moreš dobro igrati. 
Ravnateljica je pogovor zaokrožila s pomembnim vprašanjem: katera znanja potrebuje in bo potreboval človek 21. stoletja?
Gostje so se strinjali, da bo pomembno znati čim več jezikov in dati večji pomen naravoslovnim znanjem. Tako se bomo znali 
spoprijeti z vsakdanjimi izzivi in rešiti nekatere probleme. Ključno je seveda kljub vsemu uživati v tem, kar delamo. In za konec je 
pravzaprav celotno razmišljanje dobre ure Peter Vilfan strnil takole: »Ključno je, da se ne bojite povedati, kar mislite. In pa seveda - 
sanjajte.«

Piše
Zala Vipotnik

O k r o g l a  m i z a

Kakšni odziv ste pričakovali s strani dijakov in profesorjev in kakšni so vaši osebni vtisi o samem projektu?
Takšen način dela ne ustreza niti vsem učiteljem niti vsem dijakom. Tudi tema in osrednji cilj ne ustrezata vedno vsem. In vendar 
mislim, da velika večina tako učiteljev kot dijakov prepoznava vrednost projektnih dni, ker so priložnost za drugačne načine učenja, 
kot jih omogoča klasičen pouk. 
Nam morda lahko zaupate načrte za projektni teden v naslednjem šolskem letu, če seveda imate že kaj v mislih?
Vsekakor bi si želela, da bi v načrtovanje projektnih dni – od izbire ciljev, teme in dejavnosti do končne evalvacije – vključili tudi 
dijake. Menim, da je nujno potrebno, da ste v tem procesu bolj soudeleženi, kot ste bili doslej, saj bo vaše učenje na tak način bolj 
osmišljeno in s tem kakovostnejše.  

Hvala za Vaš čas in odgovore!



Z  z n a n j e m  i n  r a z i s k o v a n j e m  d o 
o d g o v o r o v  –  p o z i t i v n i  i n 

n e g a t i v n i  u č i n k i  U V - s v e t l o b e

Ko pomislimo na UV-svetlobo, vedno pomislimo samo na negativne učinke le-te. Kje in kdaj pa nam UV- 
svetloba koristi? S pomočjo problemskih vprašanj smo iskali odgovore o vrstah, lastnostih, virih sevanja, 
pozitivnih in negativnih učinkih UV-svetlobe na okolje in organizme, vrstah zaščite in uporabi UV-svetlobe 
v tehnologiji, zdravstvu … V okviru laboratorijskega dela smo izdelali naravno kremo za sončenje ter s po-
močjo meritev prepustnosti UV-žarkov določili, koliko UV-zaščite nudita ZnO in TiO2.

Delavnico sta pripravila in vodila
ANITA PIHLAR
ANDREJ HARTMAN

1. Ali si že prej kaj vedel o UV-žarkih?
O UV-žarkih sem že prej nekaj vedel, saj smo se o tej temi učili pri 
pouku fizike.
2. Kaj si sam do zdaj naredil, da si se zaščitil pred učinki UV-žarkov?
Do zdaj sem se zaščitil le z uporabo sončne kreme.
3. Ali ti je bilo delo v skupinah oz. samostojno iskanje informacij všeč?
Delo po skupinah mi je bilo zelo zanimivo, saj smo lahko sami poi-
skali čim več informacij in bili bolj aktivni.
4. Kako bi komentiral dobljene rezultate? Ste jih predvideli?
Z rezultati sem zadovoljen, saj sem že sam vedel, kakšni bodo.
Lovro Rebić

1. Ali si že prej kaj vedel o UV-žarkih?
O tej temi sem že prej nekaj vedela, vendar dokaj pomanj-
kljivo.
2. Kaj si sam do zdaj naredil, da si se zaščitil pred učinki UV- 
žarkov?
Seveda sem se do zdaj poskušala zaščititi. Soncu sem se izo-
gibala med 11. in 16. uro in pri tem nanesla zaščitno kremo.
3. Ali ti je bilo delo v skupinah oz. samostojno iskanje informacij 
všeč?
Delo v skupinah mi je bilo zelo všeč, saj si imel možnost, da se 
preizkusiš in uveljaviš svojo idejo, misel.
4. Kako bi komentiral dobljene rezultate? Ste jih predvideli?
Nekaj rezultatov sem predvidela, a so me nekateri podatki 
presenetili.
Manca Posilović



V delavnici Z znanjem in raziskovanjem do odgovorov - Pozitivni in negativni učinki UV-svetlobe smo povezali znanje 
fizike in kemije. Profesorja sta želela od nas samostojno delo, ki je temeljilo na problemskih vprašanjih in eksperimen-
talnem delu. Čeprav je vsak dijak prav zagotovo že nekaj vedel o UV-svetlobi, sta nama profesorica Pihlar in profesor 
Hartman na bolj podroben in zanimiv način predstavila teoretične osnove o UV-svetlobi. Pogovorili smo se o osnovah 
projektnega in raziskovalnega dela.

V naslednji uri sta nas razdelila v več skupin po dva ali po tri in vsaka je dobila svojo temo, povezano z naslovom de-
lavnice. Najprej smo si morali zastaviti problemsko vprašanje. Potem smo imeli okoli 50 minut časa, da smo zbrali, 
preverili in ovrednotili čim več podatkov in pripravili kratko predstavitev za ostale dijake. Namen tega je bil, naučiti 
se, kako pripraviti kratek in zanimiv govorni nastop in da dobra opredelitev problemskega vprašanja pomeni lažjo in 
učinkovitejšo pot pri reševanju samega problema.
Ker pa pri preučevanju problemov v fiziki in kemiji zagotovo ne gre brez eksperimentalnega dela, je vsaka skupina 
naredila tri kreme za sončenje z dodatkom različnih mas cinkovega oksida ali titanovega dioksida. Kasneje smo merili 
prepustnost UVA in UVB svetlobe v naših kremah in izračunali odstotek absorpcije.

Pišeta
Anže Novak
Špela Kosernik



V delavnici smo na različne načine razmišljali o pomenu zdravja in zdrave prehrane. Prebrali smo hudomu-
šne in zanimive citate o zdravju, ki so jih zapisale ali povedale slavne osebnosti. Po skupinah smo ustvarjali 
zgodbe v nemščini, ki smo jih podkrepili s slikovnim materialom. S pomočjo filma That Sugar Film (Voll 
verzuckert) smo spoznali negativne učinke sladkorja na človeka ter odkrivali skrite sestavine hrane in nji-
hov vpliv na naše zdravje. V skupinah smo ugotavljali delež sladkorja v različnih živilih in naša domnevanja 
primerjali z realnimi vrednostmi. Za lažjo vizualizacijo smo sladkor natehtali v lončke in živila med seboj 
tudi primerjali. Iskali in sestavljali smo recepte za zdrav življenjski slog in delavnico zaključili z miselnimi 
igrami, povezanimi z nemškim besediščem o zdravju in telesu.

G e s u n d h e i t  i s t  d a s  h ö c h s t e 
G u t  –  m a n  i s t ,  w a s  m a n  i s s t

Delavnico sta pripravili in vodili
MATEJA JAGODIČ 
BERNARDA LEVA



Če smo zdravi, imamo vse, no, vsaj tako pravijo. Tudi v okviru naše delavnice smo se osredotočili na zdravje, kaj nanj 
vpliva, kakšne so posledice, ki jih pusti naš način prehranjevanja in kako lahko v veliki meri sami pripomoremo k izbolj-
šanju le-tega.

V uvodnem delu smo si pogledali in prebrali nekaj poučnih in hudomušnih citatov o zdravju, ki so jih zapisale ali izre-
kle znane in slavne osebe. V spomin se mi je najbolj vtisnil citat Ernesta Hemingwaya: »Glück, das ist einfach eine gute 
Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis«, ki v prevodu pomeni »Sreča, to je enostavno dobro zdravje in slab spomin«. 
Nato smo se razdelili v štiri skupine in vsaka je naredila plakat na temo zdravja in prehrane. Dobili smo navodilo, da 
sestavimo kratko zgodbo, a seveda se je naloge vsaka skupina lotila po svoje, zaradi česar so bili končni izdelki veliko 
zanimivejši, kot pa bi bili, če bi se držali začrtanih okvirjev. 

Po predstavitvah zgodb s plakatov v nemškem jeziku smo si ogledali film z naslovom That Sugar Film (Voll verzuckert), 
iz katerega lahko že takoj sklepamo, da govori o sladkorju. Le-ta se nahaja praktično povsod, celo v mleku. Za nekatere 
ljudi je življenje brez njega nepredstavljivo in brez pravega pomena, a kaj, ko ravno ta ogroža naša življenja. O tem, da je 
sladkor slab in nezdrav, je sicer veliko govora, a nikjer ne vidimo konkretnih ukrepov. Tako denimo velika podjetja, kot 
so Coca Cola, Pepsi, Mountain Dew ipd., s svojim sponzoriranjem znanstvenike omejujejo pri raziskovanju in predvsem 
seznanitvi ljudi o sladkorjih, ki so bistvo ter obenem glavno gonilo vseh teh izdelkov.
Po ogledanem filmu smo se spet razdelili v skupine, v katerih smo tehtali različno hrano. Zapisali smo svoja predvide-
vanja o pričakovani vrednosti sladkorja v posameznem izdelku, nato smo na živilih poiskali realno vrednost sladkorja 
in na koncu smo za lažjo vizualizacijo v lončke natehtali količino sladkorja, ki jo posamezen izdelek vsebuje. Rezultate 
smo med seboj primerjali in ugotovili, da so naša predvidevanja ponekod zelo odstopala od realnosti. Za konec smo se 
razdelili v dvojice in igrali različne miselne igre na temo hrane, zdravja, človeškega telesa, zdravega načina življenja ... 

Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva, saj sem se naučila kar nekaj novih stvari. Zelo poučen je bil tudi film, ki smo si ga 
ogledali, sproščeno vzdušje in veliko smeha pa je dalo celotni delavnici veselo in svežo noto.

Piše
Amadeja Švab



Kaj te je pritegnilo, da si se odločila za to delavnico? 
To, da sem do zdaj vsako leto bila v delavnici, ki jo je vodila profesorica Fürlinger in smo vedno počeli kaj zanimivega. 
Kaj ti je bilo na današnji delavnici najbolj všeč? 
Da smo gledali film, saj tega po navadi v šoli ne delamo.
Kateri je bil tvoj najljubši del filma? 
Ko je astronavt (John Glenn) želel potrditev od Katherine Johnson, da so izračuni o poletu res pravilni.
Ali se ti zdi pomembno, da govorimo o problemih, ki so se dogajali skozi zgodovino? 
Ja, zdi se mi pomembno, saj so ti problemi še vedno prisotni. Pomembno je, da opozorimo na osebe, ki so naredile veliko za človeštvo, saj si za to 
zaslužijo prepoznavnost.
Bi ta film priporočala tudi drugim, zakaj? 
Film bi priporočila vsem, saj izpostavlja pomembne ženske, ki so spremenile zgodovino.
Lara Drimel, 3. a 

H i d d e n  f i g u r e s 

V delavnici Hidden figures smo na različne načine razmišljali o posamezniku, njegovi trdni volji do uspeha, 
spreminjanju sebe in drugih kljub določenim oviram. Refleksijo o vsem navedenem smo izpeljali na pod-
lagi filma, ki govori o pogumu ter vztrajnosti treh mladih žensk, ki jim kljub mnogim oviram na poti uspe. 
Sledila je delavnica, kjer so dijaki razmišljali o filmu, nizali ideje, ustvarjali profile oseb in še kaj.

Delavnico sta pripravili in vodili
AGATA BRANTUŠA
GABRIJELA FÜRLINGER



Od 28. do 30. novembra 2017 so na naši šoli tako kot že vrsto let doslej potekali 
projektni dnevi z naslovom Z znanjem do razvoja in sanj! Namen načrtovanih dejav-
nosti je bil poudariti pomen znanja za posameznika, družbo, okolje in za boljši jutri.

»After crossing gender and race lines, one can inspire generations to dream big.« 
Prva izvedba delavnic je bila v torek. V angleški delavnici, ki sta jo vodili profesorici 
Agata Brantuša in Gabrijela Fürlinger, smo se posvetili ključnima problemoma, ki sta 
bila prisotna skozi celotno zgodovino oziroma sta ponekod prisotna tudi danes, to 
sta rasizem in seksizem. 

Podlaga našemu razmišljanju je bil film Hidden Figures, posnet po resničnih dogod-
kih, ki govori o treh afroameriških ženskah, ki so zahvaljujoč pogumu, vztrajnosti 
in ambiciji dosegle svoje cilje. Po ogledu filma je vsak rešil delovni list, s katerim 
smo podrobneje spoznali glavne osebe in njihovo življenje. Nato smo se razdelili 
v pet skupin. Izbirali smo lahko med več zanimivimi nalogami. Postavili smo se v 
vloge filmskih junakov in zapisali, kaj bi vsak od njih »tvital«. Ustvarili smo jim tudi 
Facebook profile. Nekateri so se preizkusili v pisanju poezije, drugi pa so na podlagi 
filma in članka izvedli debato. Ko smo vsi končali s svojimi nalogami, smo te tudi 
predstavili drugim in izmenjali mnenja o filmu.

Med tem dogajanjem smo na plakate, izobešene na steni, zapisovali svoje misli in 
razmišljanja o filmu, ključne teme in primere, v katerih se je kazalo zatiranje Afro-
američanov ter kaj nam film želi sporočiti. Delavnico smo zaključili s citati iz filma. 
Vsak si je izbral dva ali tri, ki so mu bili najbolj zanimivi, in jih skušal umestiti v film 
ter razložiti njihov pomen.

Trdna volja, vztrajnost, cilji in dovolj močna želja lahko premagajo še tako velike ovi-
re. S pomočjo filma Hidden Figures smo to spoznavali tudi mi. Skozi vrsto različnih 
nalog smo izvedeli več o glavnih junakinjah filma, izmenjali mnenja, poleg tega pa 
utrdili znanje angleškega jezika. Delavnica je bila zanimiva in razgibana, verjamem 
pa, da je dosegla svoj namen in vsakemu od nas dala misliti o pomenu znanja.

To je tvoje prvo leto na ŠCRS in tudi prvi projektni dnevi. Na podlagi česa si se odločila za to delavnico? 
Delavnica je potekala v angleškem jeziku, ki mi gre od rok in mi je tudi zelo zanimiv. 
Kaj si od delavnice pričakovala? 
Da bom izvedela nekaj novega o rasni in spolni diskriminaciji.
Kaj v delavnici te je najbolj navdušilo? 
Najbolj mi je bil všeč film, saj je imel pozitiven konec. Skupno delo in želja po uspehu sta premagala rasizem.
Ali si od danes odnesla kaj novega? 
Izvedela sem več o zatiranju žensk in Afroameričanov skozi zgodovino.
Kako je film vplivat nate? 
V meni je vzbudil spoštovanje do žensk, ki so si upale postaviti se zase in boriti se za svoje pravice. 
Se ti zdi pomembno, da ubesedimo pereče probleme, ki so se dogajali v preteklosti? 
Ja, zdi se mi zelo pomembno, saj to v ljudeh spodbuja odprtomiselnost. Cilj je narediti svet čim boljši in s čim manj sovraštva.
Neja Reich, 1. a

Piše
Tajana Gobec



1. Zakaj ste se odločili za to delavnico?
2. Ste o vplivih odpadkov že prej kaj vedeli?
3. Kaj ste odnesli od te delavnice?
4. Kaj ste se naučili, da lahko kot posameznik naredite za 
boljše okolje?

K a k o  r a v n a m o  z  
o d p a d k i ? 

Problem sodobne družbe so tudi velike količine odpadkov. Iskali smo vzroke za njihov nastanek, razmišljali 
o težavah, ki jih povzročajo, ter iskali rešitve zanje. Pri iskanju rešitev, kam z odpadki, smo razmišljali tudi o 
tem, kako jih koristno uporabiti. Eksperimentalno smo preverjali uporabo določenih odpadkov za namene 
izolacije. Merili smo izolativno učinkovitost različnih odpadnih materialov ter jih primerjali z običajnimi, 
umetno proizvedenimi izolacijskimi materiali. Kot možno alternativo umetno proizvedeni embalaži smo 
izdelali bioplastiko.

Delavnico sta pripravili in vodili
ZDENKA PETELINŠEK
TANJA OCVIRK

Za delavnico sem se odločila, ker želim vedeti več o naravi in 
ker so mi všeč profesorji.
Da, vedela sem za reciklažo.
Vem več o lesu in kako bi lahko rešila problem onesnaženosti.
Manj moram kupovati nepotrebnih stvari.
Ana Fendre, 1. a

Zelo všeč so mi naravoslovni predmeti 
in rad delam v skupinah in izvajam 
eksperimente.
Vedel sem, da se odpadki nalagajo v 
oceanih, zato umirajo živali in da mi, 
ko pojemo ribe, pojemo tudi vse te 
odpadke.
Naučil sem se, da je ovčja volna dober 
prevodnik in da vsebuje lanolin.
Da je prav, da ločujem odpadke in s 
tem preprečujem, da je na odlagališčih 
še več odpadkov.
Nino Kučiš, 3. b

Ker se hočem ozaveščati o težavah z odpadki.
Vedela sem že, da je v oceanih preveč odpadkov, ker smo se 
pri uri geografije pogovarjali o onesnaženosti Sredozemskega 
morja.
Kako ravnati z odpadki in lahko bom povedala drugim, kaj se 
dogaja po svetu.
V trgovini ne bom uporabila plastičnih vrečk, ampak bom s 
sabo prinesla vrečko iz blaga.
Hana Kozlevčar, 3. a

Predstavljali smo vzroke in težave kopičenja odpadkov ter 
predlagali rešitve.

Iskali smo podatke o izolacijskih materialih. Pripravljali smo prvi eksperiment.



Pišeta
Anja Šket
Špela Kosernik

V delavnici Kako ravnamo z odpadki smo spoznali veliko novega o odpadkih. Delavnica je bila razdeljena na dva dela. 
Prvi del je bil teoretičen. Bili smo razdeljeni v pet skupin. Vsaka skupina je ugotavljala, zakaj je toliko odpadkov na Ze-
mlji. Glavni vzrok je seveda vedno večje potrošništvo. Pri tem veliko vlogo igrajo tudi mediji, saj nam posredujejo razne 
reklame, ki nas spodbujajo k nakupovanju. Pritegnejo nas, da kupimo stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo. V skupinah 
smo v nadaljevanju razmišljali o težavah, ki jih povzročajo ogromne količine odpadkov, ter predlagali možne rešitve za-
nje. Pri težavah smo ugotovili, da ne škodimo samo sebi, temveč tudi živalim in naravi okoli nas. Veliko odpadkov ljudje 
zavržemo v morja, kar je izjemno slabo, saj tam veliko živali zaradi tega umre ali pa se poškoduje. V številnih državah 
po svetu nimajo urejenega recikliranja tako kot pri nas, kar težavo še stopnjuje. Skupinsko smo želeli najti tudi rešitve. 
Ugotovili smo, da mora vsak posameznik narediti nekaj, kar bi prispevalo k boljšemu jutri. Izpostavili smo uporabo 
plastičnih vrečk, ki potrebujejo veliko let za razgradnjo. Namesto njih lahko v trgovino vzamemo vrečke iz blaga, ki jih 
uporabimo večkrat. Kot zaključek prvega dela smo si ogledali video posnetek o prevelikem kopičenju odpadkov ter o 
recikliranju odpadkov v Sloveniji. 
Sledil je še drugi del delavnice, ki je bil praktičen. Vsaka skupina je dobila odpadne surovine, in sicer les, papir, blago, 
volno in stiropor. Preučevali smo vsak svoj material kot surovino za izolacijo. Najprej smo surovino razrezali na drob-
ne koščke. Nato smo v veliko čašo dali manjšo čašo. V prostor med obe čaši smo nasuli koščke materiala. Nato smo v 
manjšo čašo nalili vročo vodo in vse skupaj pokrili s pokrovom ter začeli z merjenjem temperature. Merili smo, kako 
se temperatura vode spreminja s časom. Vsaka skupina je pod drobnogled vzela enega od uporabljenih materialov ter 
poiskala podatke o njegovem izvoru, kemijski sestavi, možnosti recikliranja, razgradljivosti, vplivu na okolje, toplotni 
prevodnosti itd. Vsaka skupina je svoj preučevani izolacijski material predstavila drugim. Delavnica je bila zelo zanimiva 
in naučili smo se, da lahko vsak posameznik nekaj pripomore k boljšemu jutri.

Pripravljali smo drugi eksperiment.

Izvajali smo meritev.

Izvajanje eksperimentov.



1. Zakaj si se odločila za to delavnico?
Ker sta me pritegnila njen naslov in kratek opis.
2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zakaj?
Najbolj všeč mi je bila izdelava oglasa, saj smo preizkusili svojo ustvarjalnost in kreativnost ter se še sami vživeli v vlogo ustvarjalcev, 
ki namerno zavajajo.
3. Si se naučila kaj novega glede kritičnega razmišljanja?
Da, naučila sem se, da je določena mera kritičnega razmišljanja vedno potrebna. 
4. Si izvedela kaj, kar ti bo v življenju pomagalo?
Ja, danes sem se naučila veliko novega, predvsem, kako pravilno sestaviti argumente, kar bom pri naslednjem pogovoru seveda izko-
ristila, če bo sogovornik izbral napačne besede. 
5. Je delavnica spremenila tvoje stališče do oglasov in ali boš zdaj bolj pozorna nato, kaj kupiš?
Ugotovila sem, da sem pri oglasih mnogo preveč naivna in premalo kritična, tako da se bom v prihodnje poskusila izboljšati na tem 
področju.
6. Katera izmed treh debat ti je bila najbolj všeč in zakaj?
Najboljša mi je bila debata o zastarelem šolskem sistemu, saj je postala zelo napeta in so nekateri podali precej zanimiva vprašanja 
profesorici. 
Urša Čobec, 3. b 

 
M i s l i  s  s v o j o  g l a v o ! 

Zakaj se ukvarjati s kritičnim mišljenjem? Kaj bi pridobili, če bi se učili razmišljati kritično? Katere so pred-
nosti posameznika, ki razmišlja kritično? Kaj »izgubimo«, če ne razmišljamo kritično?
 
Našteli smo le nekatera vprašanja, ki smo jih odpirali v delavnici Misli s svojo glavo. S socialnimi igrami, sko-
zi pogovor in razpravo smo ugotavljali, kaj je argument in kako je zgrajen. Analizirali smo nekatere časopis-
ne oglase in televizijske reklame ter se tako seznanili s sklicevanjem na splošno mnenje, prehitrim posplo-
ševanjem in napačnim sklicevanjem na avtoriteto. Pridobljeno znanje smo kreativno uporabili pri analizi 
novih oglasov, izdelavi duhovitih stripovskih pasic in snovanju oglasov za futuristične izdelke in storitve. 
Namen delavnice je bil izboljšati lastno zmožnost pronicljivega opazovanja in poglobljenega razmisleka.

Delavnico sta pripravili in vodili
DUBRAVKA BERC PRAH
KLAVDIJA ZVER



»Bilo je zanimivo in poučno. Nauči-
li smo se argumentirati na pravilen 
in učinkovit način oz. izražati svoje 
mnenje in MISLITI S SVOJO GLA-
VO.« 
Manuela Jurak, 2. c

Delavnico sta vodili profesorici Klavdija Zver in Dubravka Berc Prah.
Izbrali sta zanimiv način, kako prebiti led in se predstaviti drug drugemu. Ker smo se na delavnice prijavili vsi dijaki šole, 
so skupine bile zelo raznolike in med seboj se tudi nismo dobro poznali, saj je šola navsezadnje kar velika. Posedli smo 
se v krog in profesorica Zver je vsakega dijaka vprašala, koliko koščkov toaletnega papirja želi. Ko smo vsi izbrali število, 
nam je povedala, da moramo povedati toliko stvari o sebi, kot imamo koščkov papirja. Bilo je zelo zabavno, saj smo se na 
inovativen način predstavili. Nekateri so imeli precej več dela, ker so izbrali višje število in zmagovalec v tem je bil dijak, 
ki je izbral število 15. 
Na sredini kroga so bile po tleh razvrščene različne fotografije in vsak izmed nas si je izbral eno, ki mu je bila najbolj všeč 
ali je v njej našel nekakšno povezavo s sabo. Nato smo razložili, zakaj smo si jo izbrali.
Sledile so tri krajše debate. Profesorica Berc Prah je na tablo zapisala misel in potem smo se glede na svojo presojo odlo-
čili, na katero stran se bomo usedli. Na eni strani so sedeli tisti, ki so bili za, na drugi strani tisti, ki so bili proti. Razvile 
so se precej zanimive in globoke debate. Imeli smo možnost izraziti svoje stališče glede problematike, ki je bila podana. 
Trditve so se dotikale šolskega in vseživljenjskega znanja in vprašanja, kaj je za uspeh v življenju pomembnejše: znanje 
ali poznanstva in veze. Izkazalo se je, da imamo zelo različna mnenja glede tega in tudi trdne argumente, zakaj stojimo 
za svojimi stališči. Vsak je imel priložnost, da pove, kar si misli in kako gleda na stvar. Vsako mnenje je pomembno. Ni 
nujno, da se vedno strinjamo, je pa pomembno, da znamo svoje mnenje argumentirati. 
Po končanih debatah je sledila krajša predstavitev o tem, kaj je kritično mišljenje, kako je argument sestavljen in nekaj 
temeljnih zmot argumentacije. Izvedeli smo, da obstaja veliko različnih zmot in da so v vsakdanjem življenju precej po-
goste. Dve od teh sta posploševanje in verjetje v nekaj, ker večina verjame v to. Ogledali smo si nekaj oglasov, ki vzbudijo 
veliko vprašanj ljudem, ki kritično razmišljajo. S tem smo ugotovili, da je kritično mišljenje v današnjem času zelo po-
membno, saj nas želijo velike oglaševalne skupine pogosto zavesti celo z nepravilnimi podatki.
Nato je sledilo še samostojno delo. Razdelili smo se v skupinice ali pare in začeli z ustvarjanjem oglasov in stripov. Izbrali 
smo si različne izdelke, ki smo jih predstavili kot najboljše, toda z vprašljivimi in nepravilnimi podatki. S tem smo želeli 
prikazati, kako lahko je zavesti kupca, če ne razmišlja s svojo glavo in nasede podatkom, ki so napisani na izdelku. 
V tej delavnici smo se naučili nekaj življenjsko pomembnih reči, kot je kritično razmišljanje, saj nam le-to omogoča, da 
se ločimo od množice in razmišljamo s svojo glavo. 
Naučili smo se tudi, kako se pravilno sestavljajo argumenti in na kaj moramo paziti, ko jih govorimo, in menim, da je to 
v današnjem času zelo pomembno. Toda najpomembnejše je to, da se znamo postaviti za svoja stališča in da ne pustimo, 
da drugi spreminjajo naše mnenje oziroma odločajo namesto nas. 

»Delavnica mi je bila všeč, saj sem 
spoznala, da je v življenju res po-
membno, da vedno razmišljamo s 
svojo glavo in si NE dovolimo, da 
nas ljudje okoli nas zavedejo. Spo-
znala sem, kaj pomeni argumenti-
ranje, ki mi bo prišlo še marsikdaj 
prav. Predvsem pa mi je všeč, da sem 
se naučila nekaj novega za življenje.« 
Eva Zupanec, 2. a

1. Zakaj si se odločila za to delavnico?
Na trgu je vedno več izdelkov in oglasov zanje, vsi od njih pa izdelek predstavljajo kot najboljši. 
In to nas lahko prehitro zavede. Ravno zato sem izbrala to delavnico, saj menim, da je kritično 
presojanje izdelkov danes zelo pomembno.
2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zakaj?
V delavnici mi je bilo najbolj všeč debatiranje in presojanje izjav na temo okrogle mize, ker 
sem poslušala mišljenje ostalih dijakov (nekateri so bili proti, nekateri pa so izjavo potrdili) in 
ugotovila sem, da imajo vsi na nek način prav.
3. Si se naučila kaj novega glede kritičnega razmišljanja?
Če se želiš naučiti kritičnega mišljenja, je stvari potrebno gledati iz več zornih kotov.
4. Si izvedela kaj, kar ti bo v življenju pomagalo?
Naučila sem se, da moram biti najbolj pozorna na mali tisk ob oglasu, saj ti dejansko pove 
največ. In to mi bo pomagalo, da se lažje odločim, kaj kupim in čemu verjamem. 
Ana Ivić, 2. b

Delavnica se mi je zdela zanimiva in zelo poučna. Naučila sem se nekaj novega, kar bom 
uporabljala v vsakdanjem življenju. Bilo mi je všeč, saj je bilo vse zelo sproščeno in zabavno. 
Lucija Hlupić Mikša, 3. d

Piše
Urša Podgoršek



»Govorili smo o zlatem rezu, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Kasneje smo ga risali in ga na koncu vključevali v okraske. Bilo je 
zelo sproščujoče in čeprav mi matematika in geometrija nista pri srcu, sem v delavnici vseeno uživala in se naučila veliko novega o 
oblikah in zaporedjih.«  
Neja Reich, 1. a

»Na delavnici sem se naučila, da je matematika na našem vsakem koraku. Povezana je z vsem živim in neživim svetom. Zabavala sem 
se ob risanju in ustvarjanju zlatega reza ter se družila z ostalimi v delavnici.«
Katja Stojnšek, 4. c

»Delavnice so mi bile všeč, ker sem se na njih naučila nekaj novega. Všeč mi je bilo, da smo lepo sodelovali in se družili. Najbolj pa 
mi je bila všeč smreka, ki smo jo naredili sami, zato upam, da bodo te smreke krasile šolo.«
Marta Belošević, 1. d

»V delavnici smo se naučili nekaj novih stvari o zlatem rezu, Fibonaccijevem zaporedju in fraktalni geometriji. Kot začetna naloga je 
bil zlati rez, kar nas je precej navdušilo. Bili smo razdeljeni v skupine. Moja skupina je izdelovala smreko z okraski v obliki krogov, ki 
so v razmerjih zlatega reza. Pazili smo tudi, kakšne barve smo uporabljali. Čas je hitro minil, ker je bilo na delavnici zelo zanimivo.«
Tanja Tepeš, 3. d

»V tej delavnici sem izvedela veliko novega, slišala sem že za vsa omenjena načela, vendar se nikoli v ta nisem poglobila, da bi dejan-
sko vedela, kaj pomenijo oz. kaj v resnici so. Zato teh načel pri ustvarjanju nisem uporabljala in to je tisto, kar je naredilo delavnico 
posebej zanimivo. Na koncu delavnice sem ugotovila, da mi ustvarjanje s tem ne ustreza, saj nisem preveč navdušena nad uporablja-
njem ravnila in šestila, ko pride do umetnosti. Sem pa zelo zadovoljna s svojim končnim izdelkom, še bolj pa me veseli dejstvo, da 
sem se preizkusila v novi stvari.«
Lara Drimel, 3. a

M a t e m a t i č n i  p r i n c i p i  v 
l i k o v n i  u m e t n o s t i

Znano je, da sta matematična dejavnost in umetniška ustvarjalnost že od nekdaj povezani. V delavnici smo 
ugotavljali, kje in na kakšen način se matematika pojavlja v likovnih delih in kateri matematični principi so 
še posebej pomembni v vseh strokah umetniškega izražanja. Dijaki so se seznanili z zlatim rezom, Fibona-
ccijevim zaporedjem in fraktalno geometrijo. Večji del časa so v delavnici preživeli aktivno. Seveda so vse 
lastne zamisli za likovni izdelek izpeljali v skladu z enim izmed predstavljenih matematičnih principov. 

Delavnico je pripravila in vodila
HELENA TOPOLOVEC



Umetniški izdelek se pogosto začne kot poteg svinčnika po papirju. Ta se nadaljuje, dokler ne nastane kvadrat. Grafitni 
ostanki ob ravnilu ga prepolovijo, šestilo mu zariše obline. Posledica ni navaden lik, ki bi bil lahko del hiše, ampak vrsta 
življenjske popolnosti, imenovana zlati rez (1,618).

O njegovem nastanku in obstoju v vsakdanjem življenju nam je podrobneje razložila profesorica Helena Topolovec, 
vse skupaj pa je podprla z odličnimi avdio-vizualnimi vsebinami. Spoznali smo mnogo presunljivih dejstev. To, da so 
osnove zlatega reza nastale že v stari Grčiji, kjer so njegove zakonitosti uporabljali pri gradnji templjev, kasneje pa so ga 
uporabljali tudi v gotski arhitekturi, je mnoge očaralo. Vendar se delavnica ni končala na tej točki. Kljub prvim snežnim 
zaplatam, ki so v nas vzbujale željo po novoletnih počitnicah, smo se posvetili še Fibonaccijevemu zaporedju, kasneje pa 
smo na primeru cveta cvetače raziskali fraktalno geometrijo. 

Po zaključku uvodnega dela smo se oboroženi z ravnili, šestili in svinčniki podali na pot do sosednje učilnice. Name-
stili smo se v njeno sredo, kot kup neučakanih snežink, ki se vrtinčijo pod sivomodrim nebom in ne vedo, kje bi našle 
svoj mir. Kako bi ga sploh lahko našli, če nismo vedeli, kaj nas pravzaprav čaka. Našo neučakanost so kmalu premostila 
precej preprosta začetna navodila, po katerih so se v razred naselili zvoki premikov ravnila, rutinsko brisanje in novo 
nanašanje svinčnika na papir in otroško veselje ob barvanju. S temi prijemi smo ustvarili knjižna kazala s prav posebnim 
dodatkom - zlatim rezom. Sledil je težji del dnevne naloge. Naučena znanja o matematičnih principih, ki v teoriji in sama 
zase izgledajo tako preprosta, smo bili dolžni sedaj prenesti preko naših zamisli na papir. Tukaj se je stvar do določene 
mere zapletla. Za enostavno se ni izkazalo nič. Vsi, ki niso želeli delati samostojno, so svoje spretnosti na matematičnem 
in umetniškem področju dokazali s smrekami oz. jelkami, kakor želite. Njihova naloga je bila okrasiti izrezana drevesa. 
Vendar to še zdaleč niso bili navadni novoletni okraski, temveč okraski, izdelani s pomočjo izbranega matematičnega 
principa. Ostali so svoje kreacije oblikovali samostojno. Načrtovali so rozete, določene vzorce v naravi, kjer najdemo zlati 
rez in Fibonaccijevo zaporedje, knjižna kazala ali fraktale. 

Z izvedeno delavnico smo dokazali, da matematika posega veliko globlje v naše življenje, kot smo si to sploh kdaj lahko 
zamislili. Zagotovo se bomo naslednjič, ko bomo opazovali jesensko drevo, spomnili na vse matematične zakonitosti, ki 
so jih poznali že naši predhodniki in jih kakovostno uporabljamo tudi v današnjem času.

Pišeta
Valentina Bek
Lara Drimel



Kakšno je tvoje mnenje o delavnici?

Menim, da je delavnica bila pouč-
na. Naučila sem se uporabljati Mo-
vie maker.
Eva Zupanec

Kaj si se novega naučil na delavnici?

Naučil sem se, da mora dober govorec vedno 
imeti nasmeh na obrazu, biti primerno oble-
čen, govoriti knjižno, primerno glasno, zelo 
pomembno pa je, da je samozavesten in na-
tanko ve, o čem govori.
Alen Križanec

Kaj ti je bilo pri delu najbolj všeč?

Všeč mi je bil video talentirane-
ga čarodeja Aleksandra, ki smo ga 
pogledali kot primer govorca, ki s 
spretnostmi dobrega govorca nav-
duši publiko.
David Peter Blatnik

U č i n k o v i t a  p r e d s t a v i t e v  – 
v s t o p n i c a  v  p o s l o v n i  s v e t

Končni cilj delavnice je bil predstaviti obvezne in proste vsebine na dnevu odprtih vrat. Zato je bila name-
njena ustvarjalnim in inovativnim dijakom, ki poznajo utrip naše šole in želijo s svojim delom obogatiti naš 
ugled. Dijaki so ugotavljali dragocenost skupinskega dela in ustvarjanje celostne podobe, ki je pomembna 
na različnih predstavitvah. Ustvarili so video posnetke, različne plakate in ustrezna besedila, ki so jih samo-
zavestno interpretirali. 

Delavnico sta pripravili in vodili
ALENKA GOLEŽ
TANJA RUPNIK



Pišeta
Eva Zupanc
Ana Ivić

Dijaki, ki smo se v okviru projektnih dni odločili za delavnico Učinkovita predstavitev - vstopnica v poslovni svet, smo 
se zbrali v učilnici MAT 2 ter kar hitro začeli z delom. Cilj delavnice je bil predstavitev prostih izbirnih vsebin na dnevu 
odprtih vrat.

Razdelili smo se v skupine. Najprej smo razmišljali in razpravljali o tem, kakšno je dobro timsko delo. Vsi skupaj smo 
prišli do odgovora, da lahko ekipa oz. tim pride do odličnih rezultatov samo takrat, ko vsi člani sodelujejo, si pomagajo 
med sabo in tako prispevajo svoj del k celoti. Osrednja tema delavnice je bila učinkovita predstavitev. Najprej smo sku-
paj razčistili, kdo je dober predavatelj. Vsaka skupina je razmišljala o enem izmed štirih področij, ki odlikujejo dobrega 
predavatelja: zunanjost, vsebina, jezik in oblikovanje meril. Prišli smo do svojih zaključkov in te predstavili vsem ude-
ležencem delavnice. Ugotovili smo, da sta pri zunanjosti ključnega pomena ustrezen poslovni videz, pomembna je tudi 
obutev, pozabiti pa ne smemo nasmeška, ki nas mora spremljati na vseh življenjskih korakih. Jezik mora biti knjižni po-
govorni, pomembno je, da govorec govori razločno, primerno glasno in samozavestno. Poslušalce najbolj privabimo, če 
je nastop zanimiv in vemo, o čem govorimo. Lahko smo lepo oblečeni, ampak če nimamo ustrezne vsebine, predstavitev 
zagotovo ni učinkovita. Pomembno je, da že na začetku pojasnimo, o čem bomo govorili.

Ko smo prišli do odgovora na vprašanje, kakšna je učinkovita predstavitev in kakšen je dober predavatelj, si je vsaka 
skupina izbrala svojo vsebino s področja proste izbire OIV na naši šoli. Izbrano vsebino smo predstavili s filmčkom, ki 
smo ga izdelali s programom Movie Maker. Ena od skupin je predstavila ekskurzije, druga dogajanje na področju glasbe 
na ŠCRS, tretja okrogle mize, četrta pa ja združila kar vse proste vsebine.

Proti koncu delavnice smo si ogledali videoposnetke, ki so nastali. A dela še ni bilo konec. Zadnjo uro smo namenili še 
skupinski izdelavi plakatov na temo, ki smo jo predstavili s filmom. Plakati, ki smo jih oblikovali, in videoposnetki, ki 
smo jih pripravili, bodo predstavljeni osnovnošolcem okoliških šol na dnevu odprtih vrat. 

Delavnice smo zapustili z navdušenjem in novim znanjem, ki nam bo še kdaj prišlo prav.



Intervju z Žano Drimel

1) Zakaj si se odločila za to delavnico? Si zadovoljna s svojo izbiro? 
Zelo me zanimata zgodovina in sociologija in za to delavnico sem se odločila, ker je bila nek preplet obeh področij. Bilo je poučno.

2) V sklopu delavnice smo izdelovali rodovnike. Si izvedela kaj novega o svojih prednikih?
V bistvu ne, ker sem se že sama prej pozanimala o tem. Bilo je pa vseeno zanimivo to napisati na list in urediti podatke ter dobiti nek 
sistematičen pregled nad preteklostjo svojih prednikov.

3) Kaj se je po tvojem mnenju najbolj spremenilo od takrat, ko so bili naši stari starši toliko stari, kot smo sedaj mi?
Zagotovo miselnost. Ljudje smo zdaj bolj odprti do sveta, večina staršev spodbuja svoje otroke, da potujejo in vidijo svet. Tudi izo-
brazbi in inteligenci dajemo večji pomen.

4) V delavnici smo se pogovarjali tudi o prihodnosti. Kaj misliš, kje boš pristala čez 15 let?
Najverjetneje bom v tujini, upam, da na delovnem mestu, ki si ga želim.

M o j e  o d l o č i t v e  m e d 
p r e t e k l o s t j o  i n  p r i h o d n o s t j o 

Dijaki so zbirali podatke o svojih prednikih in izdelali družinsko drevo svoje družine. Način življenja svojih 
prednikov so primerjali s svojim trenutnim življenjem in snovali načrte za prihodnost. Delali so individual-
no in po skupinah.

Delavnico sta pripravila in vodila
ALENKA VIRANT
BOGOMIL KROPEJ



Intervju s Petjo Miklaužič

1) Zakaj si se odločila za to delavnico? Si zadovoljna s svojo izbiro? 
Predvsem zaradi mentorjev in zanimivega naslova. Da, zelo sem zadovoljna.

2) V sklopu delavnice smo izdelovali rodovnike. Si izvedela kaj novega o svojih prednikih?
Da, ob raziskovanju sem dobila veliko novih podatkov o svoji družini.

3) Kaj se je po tvojem mnenju najbolj spremenilo od takrat, ko so bili naši stari starši toliko stari, kot smo sedaj mi?
Najbolj so se spremenila leta, ko se ljudje poročajo in rojevajo otroke.

4) V delavnici smo se pogovarjali tudi o prihodnosti. Kaj misliš, kje boš pristala čez 15 let?
Upam, da bom pristala tam, kjer si želim biti - rada bi namreč postala učiteljica razrednega pouka.

V delavnici smo dijaki zbirali podatke o svojih prednikih in njihov način življenja primerjali z našim. Prav tako smo na 
podlagi ugotovitev o preteklosti razmišljali o načrtih za prihodnost. 
Delo je potekalo v treh korakih. Najprej smo se ukvarjali s preteklostjo; zbrali smo čim več podatkov o naših prednikih 
in jih napisali v družinsko drevo. Raziskovali smo socialni, geografski, nacionalni izvor sorodnikov, poklice, ki so jih 
opravljali, območje gibanja, oddaljenost od službe in partnerja ter kraje, v katere so potovali. S tem smo dobili vpogled 
na življenje v preteklosti ter njihove izkušnje povezali z našimi.
Sledil je drugi korak, in sicer preučevanje sedanjosti. Individualno smo odgovarjali na konkretna vprašanja iz našega 
sedanjega življenja, na primer, ali smo si izbrali pravo smer šolanja, kakšen je naš učni uspeh, kaj počenjamo izven šole 
itd. O ugotovitvah smo se tudi pogovorili.
Za konec pa smo se osredotočili na prihodnost. Po skupinah smo odgovarjali na vprašanja o ciljih v prihodnosti. Pogo-
varjali smo se o kraju bivanja, družini, izobrazbi, otrocih, materialnih dobrinah in poklicu. Najbolj smo se poglobili v 
družbene spremembe, ki bi se po našem mnenju morale zgoditi, da bi lahko vsak izmed nas dosegel svoje cilje.
Vse ugotovitve o sedanjosti in prihodnosti smo primerjali s preteklostjo, da smo ugotovili bistvene spremembe ali pa tudi 
podobnosti med našimi življenji in življenji naših prednikov. Na osnovi tega smo dvojice narisale diagram s prikazom 
teh sprememb in podobnosti.
Cilj je bil raziskati in razumeti pomen lastne avtonomije in družbenih pogojev za doseganje svojih življenjskih ciljev. 

Pišeta
Nikita Kokot 
Laura Kolar



»Že ob prijavi na delavnico sem 
začutil, da bo zanimiva in poučna. 
Tema me je v pogovoru zelo prite-
gnila, saj je pomembna v vsakda-
njem življenju vsakogar. Govorili 
smo o raznih tabujih in moralnih 
vprašanjih.«
Matic Žurej

»Za to delavnico sem se odločila že 
zaradi samega naslova, ki me je pri-
tegnil. Sama sem si želela slišati kaj 
več o etiki in vrednotah. Najbolj mi 
je bilo všeč, ko smo morali ustvariti 
svoj lasten ali izmišljen problem in ga 
oblikovati v kratko zgodbo.«
Manca Mravlak

»Na to delavnico sem se prijavil tudi zaradi 
profesoric, s katerima se dobro razumemo. 
Ukvarjali smo se s pisanjem besedila o etič-
nosti in morali, pri čemer sem najbolj užival. 
Všeč mi je bila igra asociacij, nastale pa so tudi 
odlične zgodbe, ki so me presenetile.«
Anej Lovišček

O d  e t i k e  d o  v r e d n o t e  – 
Z a k a j  b i ,  č e  n i  t r e b a  … 

Na vročem stolu so posamezniki zagovarjali stališča in dejanja iz vsakdanjih situacij. Tako so uzaveščali 
razlike med etičnim načelom in vrednoto, moralno normo; dokazovali so človekovo integriteto. S pomočjo 
različnih ubeseditvenih postopkov v literaturi so oblikovali in zapisali kratke zgodbe ali črtice/refleksije in 
se po skupno izdelanih kriterijih vrstniško ocenili (ocena kot besedilna vrsta). Opredelitve so zagovarjali na 
okrogli mizi.

Delavnico sta pripravili in vodili
METKA LELJAK
MILENA OGRIZEK



Uvodni del delavnice je vodila profesorica Metka Leljak. Spoznavali smo razliko med etiko in moralo. Na prvi »pogled« 
sta to popolnoma enaka pojma, vendar ni tako. Naše razmišljanje je bilo vezano na vprašanje: Ali smo ljudje dovolj mo-
ralni oziroma etično osveščeni?

Izvedeli smo, da je morala sestavljena iz številnih norm iz vsakdanjega življenja, ki nas utrjujejo ali pa jih izkoriščamo za 
lastno dobro in dobro družbe, v kateri živimo. Po končanem predavanju profesorice Leljak je sledila razdelitev v skupine 
oz. dvojice. 

Dijaki smo kot material za izvedbo delavnice uporabili odlomke iz knjige Mojce Kumerdej Temna snov. Razvrstili smo 
jih po svoji volji in ustvarili novo zgodbo. Igrali smo se tudi igro asociacij in tako je nastala naša skupna zgodba pod 
taktirko profesorice Milene Ogrizek. Spoznali smo, kako se lahko sami prelevimo v pisatelje in ustvarimo kratke, izvirne, 
sporočilne in dobre zgodbe.

Ob koncu delavnice je sledilo še lastno pisanje in analiziranje kratkih zgodb. Najbolj pa smo se veselili obravnave na 
»vročem stolu«. Tam smo dijaku in sebi postavili moralni problem, ki smo ga utemeljevali in razčlenjevali, dokler nismo 
prišli do skupnega mnenja. 

Na delavnici sem pridobila veliko novih znanj, povezala sem se s sovrstniki, se notranje obogatila in razširila obzorje.

Piše
Zala Plevnik



Kakšna se ti je zdela delavnica? Si zadovoljna s svojo izbiro?
Delavnica se mi je zdela odlična, izpolnila je vsa moja pričakova-
nja. S svojo izbiro pa sem več kot zadovoljna.
Lahko kakšno svoje prejšnje prepričanje o športu in družbi ovržeš? 
Mislila sem, da navijaštvo v večini primerov vodi v nasilje, a sem 
danes ugotovila, da ni tako.
Petja Miklaužič, 3. a

P o m e n  š p o r t a  z a  d r u ž b o 

Te zanimajo športni spektakli, vrhunski šport, zvezdništvo? Kaj pa doping? Si mogoče član navijaške sku-
pine? Imaš mnenje o korupciji v športu? Želiš živeti v družbi, ki se zaveda pomena javnega zdravja in zdra-
vega načina življenja?
LE ZAKAJ?
Ker je šport dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno 
vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar, ne glede na starost 
ali socialno pripadnost. V delavnici smo se ukvarjali z naslednjimi temami:
•	 Šport	razvija	različne	oblike	mišljenja	in	osebnosti	(zdrav	način	življenja);
•	 Družbena	vloga	športa	izhaja	iz	znanstveno	dokazanega	pomena	športa	za	javno	zdravje	(telesno,	
duševno in socialno), socializacijo in gospodarstvo (športniki v medijih, reklame, sodelovanje v politiki …);
•	 Športu	se	priznava	tudi	zelo	pomembna	vloga	pri	spodbujanju	k	prostovoljnemu	delu	in	k	dejavni	
udeležbi v družbi, pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, pri prispevanju k trajnostnemu 
razvoju (kolesarjenje, pešačenje …) ter k drugim pozitivnim družbenim vrednotam in narodni identifikaciji;
•	 Šport,	kot	vsaka	druga	družbena	dejavnost,	ima	tudi	svoje	pomanjkljivosti:	nehumano	delo	s	špor-
tniki, navijaško nasilje, doping, nepregledno poslovanje športnih organizacij, prirejanje športnih rezulta-
tov, škodljivi vplivi na okolje, kršenje človekovih pravic idr.;
•	 Športni	spektakli	in	uspešni	športniki	so	pomembni	za	državo	(Planica,	zmaga	košarkarjev,	fenome-
ni Dragić, Dončić …).

Delavnico sta pripravili in vodili
ZORA TABAK
NATAŠA ŠAFRANKO

Kako po končani delavnici gledaš na vpliv športa na družbo?
Menim, da če na primer navijaš za nek klub, to pripomore k občutku pripadno-
sti skupini, torej nekam sodiš, spadaš.
Si našla kakšno pomanjkljivost/slabo stran športa, saj dandanes vsi govorijo le o 
njegovih pozitivnih učinkih?
Vzame ti kar veliko časa in posledično nimaš toliko prostega časa, časa za pri-
jatelje, šolo ... 
Laura Kolar, 3. a



Kakšna se ti je zdela delavnica? Si zadovoljen s svojo izbiro?
Delavnica se mi je zdela zanimivo pripravljena.
Si izvedel kaj novega?
Izvedel sem veliko o svetovni zgodovini športa, dopingu, različnih vr-
stah navijačev, perspektivnih športnikih v Sloveniji in še veliko več.
Kako zdaj gledaš na vpliv športa na družbo?
Šport je pomembna dejavnost, ki nam zelo pomaga v razvoju.
Si našel kakšno pomanjkljivost/slabo stran športa, saj dandanes vsi govori-
jo le o njegovih pozitivnih učinkih?
Razen dopinga in prirejenih tekem, ne.
Lahko kakšno svoje prejšnje prepričanje o športu in družbi ovržeš?
Še vedno se strinjam, da se premalo ukvarjamo s športom.
Patrik Černoša, 3. a

V torek, 28. 11. 2017, je potekala delavnica pod vodstvom profesoric Zore Tabak in Nataše Šafranko. Pogovarjali smo 
se predvsem o športu in družbi. Najprej je profesorica Šafranko predstavila šport s sociološkega vidika in spregovorila 
o njegovem vplivu na družbo. Nato smo se razdelili v skupine, vsaka izmed njih pa si je izbrala temo, v katero se je po-
globila in jo v obliki članka tudi predstavila. Izbirali smo si zelo zanimive teme, vse od dopinga pa do navijaških skupin. 
Vse skupaj smo združili v časopis, v katerem so zbrani raznovrstni članki, ki so tudi slikovno obogateni. Predvsem smo 
se osredotočali na to, da so oblikovani tako, da so privlačni na pogled in nas vabijo k branju. Po opravljenem raziskova-
nju in napisanem članku je sledila še predstavitev tem, ki smo si jih izbrali. Delavnica se je vsem zdela zelo zanimiva in 
poučna. Vladala sta timski duh in sproščeno vzdušje, zato smo še z večjim veseljem opravili delo, ki nam je bilo dano, 
in verjamem, da smo ga vsi opravili po svojih najboljših močeh.

Pišeta
Ana Šket
Maja Pirš

Zakaj si se odločila za delavnico?
Delavnica je imela bolj izstopajoč opis od drugih, predvsem mi je bila pa 
všeč povezava sociologije in športa.
Si izvedela kaj novega, kaj ti je bilo zanimivo?
Zanimiva mi je bila celotna delavnica. Všeč mi je bilo delo po skupinah. 
Izvedela sem marsikaj, kar nisem vedela o dopingu, navijaških skupinah, 
športnih vrednotah itd.
Saša Šramel, 2. b

Kaj ti je bilo v delavnici najbolj všeč?
Najbolj mi je bila všeč povezava med športom in sociologijo. Nismo go-
vorili le o tem, kaj pomeni šport za telo, ampak smo raziskovali, zakaj 
nekateri športniki uporabljajo doping, zakaj je kultura navijaštva po-
membna in podobno, torej neko ozadje športa. Prav zato sem se vpisala 
na to delavnico, saj gre za povezavo med športom, ki ga ne maram, in 
sociologijo, ki mi je pri srcu. Zelo sem uživala!
Kakšni so se ti zdeli letošnji projektni dnevi?
Vtisi vseh dijakov so se mi zdeli dobri. Mislim, da smo vsi uživali, saj 
so bile vse delavnice dinamične in zabavne ter med seboj zelo različne.
Žana Drimel, 2. a

Zakaj si se odločila za to delavnico?
Izbrala sem si jo, ker se mi je zdela izmed vseh najbolj zanimiva. Zanimiv 
mi je bil naslov in tudi profesorici.
Kaj si novega spoznala oz. kaj ti je bilo zanimivo?
Spoznala sem veliko novih stvari o dopingu, ko smo se razdelili v skupi-
ne in pripravili nekaj na to temo.
Karin Mikac, 2. a

Kaj ti je bilo v delavnici najbolj všeč?
Delavnica je bila sproščena, tudi poučna in razgibana. Zanimiva mi je 
bila povezava med športom in sociologijo. 
Kakšni so se ti zdeli letošnji projektni dnevi?
Letošnji projektni so mi bili všeč, ker so bili precej sproščeni, ker smo 
se veliko pogovarjali in sodelovali. Delali smo timsko in individualno, 
zraven pa je bilo tudi nekaj smeha in glasbe.
Neja Kunst, 2. a



S p l e t i  s v o j e  s a n j e ! 

Dijaki so razmišljali o svojih življenjskih sanjah in o njihovem uresničevanju. Spoznali so zgodovino in so-
dobne trende pletenja. Naučili so se plesti in spletli so svoj vzorček pletenine. Nekateri so začeli plesti svoj 
sanjski šal, ki ga bodo nato po želji dokončali doma. Ob tej izkušnji so razmišljali in spoznavali, od česa je 
odvisno, ali bodo uresničili (spletli) svoje življenjske sanje ali ne.

Delavnico sta pripravili in vodili
JOSIPA HREPEVNIK
MOJCA ROTER

Kakšne so naše sanje, naši cilji? Kako vztrajati, ko pa se zdi vse preveč zapleteno ter ne najdemo ne začetka ne konca?
Kakšna je povezava med pletenjem ter uresničevanjem svojih sanj?
V delavnici Spleti svoje sanje smo poleg pletenja, ki smo se ga učili, tudi razmišljali o zgoraj navedenih vprašanjih. Seveda pa je vsak 
posameznik gledal na delavnico nekoliko drugače. 

Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo na tej delavnici?
Možnost, da se izkusim v tej zanimivi ročni spretnosti.
Sproščujoče vzdušje, ki ga ustvarja pletenje.

Vam je pletenje zanimivo in kako težko je?
Pletenje je zanimiva izkušnja, na začetku, ko se še učiš, je nekoliko težko, vendar je vredno vztrajati.
Je zanimivo, ker med nami mladimi ni veliko oseb, ki bi znale plesti, je pa tudi precej težko.

Nameravate še naprej plesti?
Da, saj lahko doma pletem v družbi babice.
Žal ne, saj med šolskim delom težje utegnem.

Ker nekaterim pletenje ni dišalo, so se zamotili z izdelavo cofkov, kar pa je bilo prav tako zabavno.



V torek je potekal prvi dan projektnih dni z naslovom Z znanjem do razvoja in sanj. Sama sem se udeležila delavnice 
Spleti svoje sanje, ki sta jo pripravili in vodili profesorici Mojca Roter in Josipa Hrepevnik. V tej delavnici smo se posvečali 
pletenju šalov iz volne ter razmišljali, kako je pletenje šala podobno pletenju naših sanj v življenju.

V začetku naše delavnice se je vsak izmed nas na kratko predstavil, povedal svoje ime, kateri razred obiskuje in ali je že 
kdaj v življenju kvačkal ali pletel. Izvedeli smo, da večina prisotnih na delavnici tokrat kvačka oz. plete prvič. Nato je 
vsak na svoj listek napisal svoje življenjske želje, ki jih je prebral skupini. Posedli smo za mize in vsak je dobil svojo volno 
ter kvačko oz. pletilko. Profesorici sta nam razložili in pokazali različne načine in vzorce pletenja in kvačkanja. Najprej 
zajameš vozel, potegneš skozi nitko, vozel potegneš na drugo pletilko ter zategneš … Tako so se vzorci pletenja ponav-
ljali. Ob začetku smo seveda vsi amaterji imeli nekaj težav pri osnovah, ki pa smo jih kar kmalu usvojili in tako je naše 
delo steklo in volneni izdelki so začeli dobivati svojo obliko. Počasi so postajali vedno večji in vedno bolj podobni šalom, 
kapam, nogavicam … Pletli smo s pletilkami, kvačkali s kvačko ter celo pletli na roke oz. prste, kar naj bi bila popularna 
tehnika pletenja danes.

V drugem delu delavnice nam je profesorica Josipa Hrepevnik ob slikah na projekciji prikazala zgodovino uporabe volne, 
vezenja ter kako se je tekstilna industrija razvijala vse do danes. Človek pravzaprav pozna pletenine že vse od pradavnine 
in že od nekdaj so pleteni izdelki najljubše oblačilo človeka, ker ga ščitijo pred mrazom in vročino ali pa se nosijo zgolj 
kot modni dodatek. V zgodovini so pletenine služile bolj namenu in uporabnosti kot pa samo zunanjemu videzu. Seveda 
pa se veliko izdelkov iz zgodovine ni ohranilo, saj je volna hitro uničljiva. Sicer pa so pletenine zelo priljubljene zaradi 
svojih značilnih lastnosti, kot so občutek udobja in toplote ter prilagodljivost telesu. Tehnike pletenja so se skozi zgodovi-
no spremenile in industrializacija je pripeljala do tekstilne industrije, ki je danes v razcvetu. Nekoč so pletenine veljale za 
oblačilo revnejših ljudi, danes pa so vključene tudi v visoko modo.

Ob koncu delavnice, ko so naši izdelki postali že podobni končnim, pa smo vsi skupaj sedli v krog in se pogovorili o tem, 
kako nam je bila delavnica všeč in kakšno povezavo ima pletenje pletenin z izpolnjevanjem (pletenjem) naših sanj. Prišli 
smo do zaključka, da moramo tako pri pletenju kot tudi pri izpolnjevanju sanj imeti neko vizijo ter znanje, biti moramo 
vztrajni, če nam ne uspe, moramo ponoviti še enkrat, si za to vzeti čas in stvar narediti do konca. 

Pišeta
Katja Stojnšek
Mojca Senica



V e č  m i š i c ,  v e č  e n e r g i j e

V delavnici smo ugotavljali, kako redna telesna aktivnost in ustrezna prehrana vplivata na izboljšanje teles-
nih sposobnosti človeka. Merili smo količino nekaterih snovi v našem telesu (sladkor, kisik), katerih koncen-
tracije se spreminjajo ob uživanju določenih vrst hrane in ob telesni aktivnosti. Spoznali smo različne vrste 
hranil, njihovo kemijsko zgradbo in potek njihove presnove v našem telesu.

Delavnico sta pripravila in vodila
BORIS POKORN
JANEZ SREBOT

Za to delavnico sem se odločil, ker 
sta me pritegnila naslov in opis 
dela. Delavnica je izpolnila moja 
pričakovanja, naučil sem se, kako 
se pravilno oz. zdravo prehranje-
vati glede na šport.
Timi Žerak

Največji vtis je name zagotovo na-
redilo testiranje vsebnosti krvnega 
sladkorja in kisika v naših telesih. 
Če bi še enkrat izbirala, bi se od-
ločila enako. Pravilna prehrana v 
povezavi s treningi me zanima, saj 
tudi sama redno obiskujem fitnes.
Nuša Grobelnik

 Če bi morala s tremi besedami opisati delavnico, bi izbrala 
pridevnike: prijetna, poučna in praktična. Sam naslov Več 
mišic, več energije se mi je zdel primeren, saj smo obravna-
vali različne plati športa v povezavi s pridobivanjem ener-
gije z zdravo prehrano in posledično tudi s pridobivanjem 
mišic.
Špela Došler



Prav naslov je bil tisti, ki je večino prepričal v izbiro te delavnice. Zanimalo nas je, kako imeti čim več energije, kako nanjo 
vplivata prehrana in telesna aktivnost ter v kakšni povezavi je vse troje.

Na začetku delavnice smo se pogovarjali o tem, kako pomembna je prehrana za pravilno delovanje našega organizma. 
Naučili smo se, da je naš metabolizem sestavljen iz katabolizma, ki poteka med vadbo, in anabolizma, ki se odvija med 
počitkom, zato je izredno pomembno, kakšno hrano zaužijemo pred treningom in po njem. Za razumevanje tega smo 
najprej hranila razdelili v štiri večje skupine glede na to, kakšno vlogo opravljajo: tiste, ki nam dajo energijo (ogljikovi 
hidrati in maščobe), gradbena hranila (beljakovine), tiste, ki imajo vlogo zaščite v našem telesu (vitamini ter minerali) in 
na balastne snovi, kot je celuloza, ki je predvsem pomembna za prebavo. 

Na podlagi te razdelitve smo ugotavljali, da obstajajo različna pravila, ki jih moramo upoštevati na podlagi naših želja. Če 
želimo pridobiti mišično maso, je pomembno, da uživamo čim več gradbenih hranil, ki nam bodo pomagala pri izgradnji 
mišic, torej beljakovin, ki jih je treba zaužiti v najkrajšem možnem času po treningu (v roku 30 minut). Paziti moramo, 
da pri treningih izvajamo manj aerobne vadbe (»cardia«), kot sta tek in kolesarjenje, in da se osredotočamo predvsem 
na anaerobno vadbo (vaje za moč). Ravno obratno pa je, če je naš cilj čim večja vzdržljivost. Opozorjeni smo bili tudi na 
različne trike diet in da za izgubljanje telesne mase sploh ni potrebno manj jesti, ampak je pomembno, da so naši obroki 
pravilno razporejeni in da ne pozabljamo na gibanje.

Da pa delavnica ne bi bila samo teoretična, je sledil še praktični del, kjer smo se osredotočali na količino sladkorja in 
kisika v krvi ter na naš pulz. Pridružili sta nam se lokalni medicinski sestri, ki sta nam pomagali pri meritvah. Le-te smo 
opravljali pred obrokom in po obroku. Vnaprej smo se dogovorili, kdo bo kaj zaužil, da bi lahko meritve bile še bolj za-
nimive. Pulz in kisik smo preverili po vadbi. Kar nekaj dijakov je za namen delavnice moralo premagati strah pred krvjo.
 
Po končanih meritvah smo ugotovili, da vrsta hrane vpliva na to, kolikšno je povečanje sladkorja v krvi in da se ta ko-
ličina po obroku praviloma poveča. Na podlagi izmerjenega pulza, ki se je po vadbi povečal, smo videli, kdo je v boljši 
telesni pripravljenosti. Delavnico smo zaključili s skupnimi vtisi in izdelovanjem plakatov. Mislim, da lahko zapišem v 
imenu vseh udeležencev, da smo dobili kar nekaj koristnih podatkov ter nasvetov v zvezi z zdravim načinom življenja.

Pišeta
Lara Tepeš
Neca Novak



Z  z n a n j e m  i n  v e š č i n a m i  d o 
u s p e h a 

Skupini dijakov sta z Branko Kovačič in Andrejo Novak v Pegazovem domu sodelovali v optični delavnici, 
kjer so dijaki varovancem doma pregledali in popravili vse vizualne pripomočke in jim testirali vid. Skupaj 
s starostniki so izdelovali okraske za novoletno jelko in novoletne voščilnice, okrasili novoletno jelko in 
celoten dom, naredili jaslice, pekli novoletne piškote in izvedli telovadno delavnico.

Delavnico sta pripravili in vodili
BRANKA KOVAČIČ 
ANDREJA NOVAK



Piše
Sara Leben

V delavnici Z znanjem in veščinami do uspeha, ki sta jo vodili profesorici Branka Kovačič in Andreja Novak, smo dijaki 
obiskali stanovalce v Pegazovem domu in z njimi preživeli dva lepa dopoldneva. V sklopu delavnice smo se razdelili v več 
skupin in z varovanci izvedli več delavnic. 

V torek smo dan začeli z jutranjo telovadbo, kasneje pa smo okraševali njihov dom in jim s tem v dom prinesli praznično 
vzdušje. Izdelovali smo novoletne voščilnice in okraske, igrali smo tudi družabne igre. V eni izmed delavnic smo dijaki 
iz programa tehnik optik s pomočjo naših profesoric opravljali preglede vida starostnikov, čistili in popravljali pa smo 
tudi njihove pripomočke za dober vid. Očala nekaterih stanovalcev pa smo odnesli s seboj v šolo, kjer smo jih popravili 
ali izdelali nova, jih v četrtek odnesli nazaj v Pegazov dom in jih vrnili lastnikom. Srečni in zadovoljni obrazi so v nas 
vzbudili prijetne občutke. 

V četrtek smo delavnico spet začeli s telovadbo, pri kateri smo se razgibali in žogali. Igrali smo človek, ne jezi se, podirali 
keglje in igrali še druge družabne igre. Okraševali smo božične jelke, izdelali velike jaslice, dokončali novoletne voščilnice 
ter do konca okrasili skupne sobe za druženje in jedilnico. V kuhinji je zadišalo tudi po naših piškotih. Ponovili smo 
optično delavnico, očala smo očistili in popravili še preostalim varovancem doma.

V času delavnice smo se veliko pogovarjali, stanovalci pa so v naši družbi obujali spomine na svojo mladost, jih delili z 
nami in z gotovostjo lahko trdim, da so bili našega obiska zelo veseli, hkrati pa smo tudi mi uživali v druženju z njimi. 



Z n a m e n i t e  t o č k e  t r i k o t n i k a  – 
r a z i s k u j e m o  z  G e o g e b r o 

Z Geogebro smo podrobno raziskali štiri znamenite točke trikotnika. Naredili smo njihove konstrukcije in z 
animirano sliko ugotavljali njihovo lego glede na vrsto trikotnika. Na koncu so dijaki, glede na predznanje, 
sami raziskovali zmožnosti programa Geogebra.

Delavnico sta pripravili in vodili
TATJANA CIRER
SANDRA CIGULA

Delavnica se mi je zdela zanimiva, ker smo se lahko z Geogebro igrali in risali nove trikotnike, ki nastanejo s 
premikanjem točk in zakonitosti med nekaterimi točkami v trikotniku. 
Oto Šolman

Delavnica, v kateri smo delali z Geogebro, se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, ker programa še nikoli nisem 
uporabljal. Menim, da mi bo to znanje pomagalo, saj se lahko s tem programom učimo za test in si narišemo 
like za lažjo predstavo. Ker smo pa lahko nekaj časa ustvarjali tudi po svojih željah, je bilo tudi zabavno. 
Niko Kučiš



Pišeta
Oto Šolman
Niko Kučiš

V okviru letošnjih projektnih dni smo se pri delavnici Znamenite točke trikotnika ukvarjali z osnovnim in enih izmed 
najpogostejših geometrijskih likov - trikotnikom. Najprej smo se dela lotili »staromodno«', saj smo v roke vzeli svinčnik, 
geotrikotnik in šestilo. Ročno smo narisali nekaj trikotnikov in ponovili pojme višina, diagonale kotov, težiščnice in toč-
ke, npr. težišče in razpolovišče. Po odmoru smo sedli vsak za svoj računalnik in nanj naložili program Geogebra ter se z 
njim še malo poigrali. Po malici smo začeli risati preproste trikotnike in ugotavljati, kako se spreminjajo stranice. Nato 
smo se z nekaj truda naučili očrtati in včrtati krog poljubnemu trikotniku. Delo smo še stopnjevali in tako smo proti 
koncu že poznali Eulerjevo in Napoleonovo točko.

Pri eni izmed nalog smo morali očrtati in včrtati krog. Za očrtan krog smo najprej narisali težiščnice strani in iz izhodi-
šča v njihovi skupni točki naredili krožnico. Za včrtan krog pa smo narisali diagonale kotov in iz njihove skupne točke 
naredili krožnico.

Zakaj si izbral prav to delavnico 
in kaj te je najbolj navdušilo pri 
njej?
Izbral sem jo zato, ker imam 
rad naravoslovne vede, kot je 
matematika, in želel sem ugo-
toviti, kaj novega mi delavnica 
lahko predstavi skozi Geoge-
bro. 
Marko Tacer

Kako ti je delavnica pomagala 
pri osebnostnem razvoju?
Zagotovo sem se veliko naučil 
o trikotnikih in o njegovih 
točkah in to znanje mi bo 
pomagalo pri nadaljevanju 
šolanja. 
Luka Turk
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