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SPOZNANJE 

Biti to, kar si želiš. Delati to, kar govoriš. Biti predan svojemu delu in odgovoren za posledice, ki sledijo 

dejanjem. Govoriti z drugimi tako, kot si mi želimo, da bi drugi govorili z nami. Prilagoditi se na razne situ-

acije, ne obupati ob napakah in živeti življenje uravnovešeno tako, da si lahko ob koncu dneva s pono-

som rečemo »to je to«. K vsemu temu nas nagovarjajo osmi krogi odličnosti. Načela, ki nam omogočajo 

osebnostno rast na poti k uspehu. 

Projektni dnevi nam ne predstavljajo zgolj oddih od šole, temveč tudi možnost poglabljanja v samega se-

be. Letošnje projektne dneve so zaznamovali pogovori o problematiki, uporništvu in življenju najstnikov.  

Z osmimi krogi odličnosti smo se ukvarjali že lani. Z letošnjimi delavnicami pa so na šoli tako zares poskr-

beli, da bodo ti krogi ostali v spominu vsakega posameznika. V šoli se namreč ne učimo zgolj golih infor-

macij, temveč tudi načela in vrednote, ki nam bodo prav gotovo pomagali v nadaljnjem življenju.  

Življenje posameznika je lahko pusto in dolgočasno. Vsak pa ima seveda tudi možnost to spremeniti. Se-

daj smo prejeli odlično podlago, na kateri lahko gradimo svojo prihodnost, zato, dijaki, ne izpustite te 

možnosti in poskušajte živeti v skladu z osmimi krogi odličnosti. Naredite v svojem življenju spremembo 

in postanite nekaj več. Zakaj? Ker zmorete! 

Teja Boršić 



Teja Boršić 

KRASNA PRILOŽNOST 

Projektni dnevi so sedaj že desetletna tradicija naše šole. Iz leta v leto povezujejo tako dijake s profesorji 

kot tudi same dijake med sabo. Spoznavanje drugih, samega sebe in različnih tematik je glavni razlog, da 

so ti dnevi med dijaki tako zelo priljubljeni. Za mnenje o teh dneh pa smo povprašali tudi našo ravnateljico, 

gospo Dubravko Berc-Prah. 

Najprej vprašanje, ki si ga zastavlja večina so-

delujočih v projektu: Kako to, da smo se letos 

znova lotili osmih krogov odličnosti? 

Zakaj? Zakaj spet osem krogov odličnosti? Zato, 

ker se svet hitro spreminja. Poklici, ki so danes 

najbolje plačani, o katerih danes najbolj govorimo, 

pred desetimi leti sploh še niso obstajali. Šoli se 

tako pogosto očita, da dijakom posreduje neko 

znanje, ki morda niti ni tako zelo življenjsko in vam 

morda v prihodnosti niti ne bo prišlo prav. Dejstvo 

je, da vas izobražujemo po učnih načrtih, ki so 

sprejeti in določeni, ampak koliko znanja, ki ga 

boste pridobili v času izobraževanja, boste zares 

potrebovali čez nekaj desetletij, ni znano. Vem, da 

morda ne boste potrebovali kakšnega podatka, 

kakšne formule za računanje, kakšne letnice, go-

tovo pa je, da brez vrednot ne boste mogli živeti 

niti čez petnajst, niti čez trideset in niti čez štiride-

set let. In teh osem krogov odličnosti se mi zdi kra-

sna priložnost, da se zavemo tistih stvari, ki so 

zares pomembne. To, da si znaš organizirati čas, 

to, da se znaš v življenju vzpostaviti, da je tvoje 

življenje uravnoteženo na različnih področjih in da 

ob tem sam doživiš občutek zadovoljstva. To se 

mi zdi, da je že danes zelo pomembno, še bolj bo 

pa verjetno pomembno čez deset, dvajset let, ko 

bodo pred vami popolnoma drugačni izzivi, kot so 

danes pred nami. Zato osem krogov odličnosti.  

Ker se mi zdi, da so vrednote tisto, kar lahko vza-

mete danes in nesete neposredno v življenje. 

Kako ste si predstavljali, da lahko dijaki odne-

sejo sporočilo kroga od delavnice?  

Vrednote zelo težko učimo neposredno, direktno. 

Učenje vrednot je običajno učinkovitejše, če ti delaš 

po nekem ovinku. Zato so učitelji neko vrednoto, 

krog iz osmih krogov odličnosti, povezali s svojim 

predmetnim področjem. Če je bila na primer delav-

nica ustvarjena znotraj kroga predanosti, ste se to-

rej v njej pogovarjali o predanosti na tistem pred-

metnem področju, s katerega je profesor prihajal. 

Ravnateljica Dubravka Berc-Prah 



Kakšen odziv na letošnje projektne dni ste pri-

čakovali od profesorjev in dijakov? 

Letos že deseto leto izvajamo projektne dneve. 

Osem krogov odličnosti pa izvajamo že drugo leto 

zapored. Na začetku tega ciklusa desetih let smo 

dve leti izvajali projekt »Kako lahko pripomorem k 

boljšemu svetu«, kjer je ravno tako šlo za vzgojo 

vrednot. Določenih stvari ne moreš zelo na hitro 

razviti, potrebujejo daljši čas, da jih ponotranjimo. 

In prav takšne so vrednote. Prepričana sem, da 

dijaki dobite dobro osnovo že v družini, včasih pa 

pogled nekoga drugega, z nekega drugega zorne-

ga kota, tudi lahko pripomore. In ko smo se z uči-

telji začeli pogovarjati, kaj bi pravzaprav lahko iz-

brali kot naslov projektnih dni za letos, so se kar 

strinjali, da bi bilo prav, da še eno leto gradimo in 

izhajamo iz teh osmih krogov odličnosti. V projekt 

smo se podali v upanju, da boste tudi dijaki pre-

poznali pomen tega. To, kar bi vam s tem projek-

tom želeli dati, je pravzaprav  sporočilo, da so 

stvari v življenju odvisne od mene, od tebe, od 

vsakega posameznika in da bodo stvari v življenju 

tekle tako, kot si jih bomo uredili in pripravili. Neka-

terim stečejo stvari v življenju bolj gladko in so za-

to uspešnejši, ampak v ozadju se ne skriva poseb-

na mistika, filozofija. Gre v bistvu za preprosta na-

čela, ki se jih moraš držati, kot je recimo načelo 

integritete, da narediš to, kar rečeš, nadalje načelo 

to je to, da si zbran v tistem trenutku, ko se neka 

stvar dogaja, da iz tistega trenutka poskusiš izlu-

ščiti največ, nato načelo odgovornosti, torej zave-

danje, da stvari ne moreš preložiti ali pa se izgo-

varjati. Uspešni so tisti, ki naredijo tisto, kar je za-

res potrebno storiti. 

 

Kako ste prišli na idejo, da bi letos projektni 

dnevi potekali v povezavi s filmom Nika? 

Tudi ko smo izbirali film, smo v bistvu iskali film, ki 

bi govoril o osebi, o zgodbi in o situaciji, v kateri 

glavna oseba filma na nek način živi te kroge. Nika 

je odraščajoče dekle, ki se sooča s celim kupom 

težav. Od tega, da je v življenju doživela grozljivo  

veliko izgubo, ki je nikakor ne bi privoščili nikomur, 

do tega, da ima slab odnos z materjo, da se v bis-

tvu ta izguba očeta sedaj zrcali v toliko in toliko 

segmentih njenega življenja, v šoli, prostem času in 

v odnosu do drugih. Vendar le Nika uspe te stvari 

premagati, ko se ji v glavi skristalizira cilj, ko v bis-

tvu ugotovi, kaj želi. Ona želi dirkati, kljub temu da 

ji je oče umrl v prometni nesreči. Ko se ji ta cilj v 

glavi dovolj jasno izoblikuje, potem pristopi k delu 

in se loti predano. Posveti se učenju, popravi oce-

ne, izboljša odnose in zaključi letnik.  

 

Kakšni pa so vaši vtisi o poteku samih projekt-

nih dni sedaj, ko so ti že mimo nas? 

S samo organizacijo ni bilo večjih zapletov. Zdi se 

mi, da je večina dijakov film dokaj dobro sprejela. 

Mislim, da je tudi pogovor z režiserjem in scenari-

stom bil med dijaki nekaj pozitivnega. Odzivi iz de-

lavnic pa so zelo različni. Tisto, kar lahko rečem, je 

zagotovo to, da profesorji vsako leto vložijo zelo 

veliko truda, da pripravijo te delavnice. Včasih pa 

se potem zgodi, da mogoče niso čisto zadovoljni z 

odzivom dijakov in njihovo pripravljenostjo. Dijaki 

pa mogoče tudi niso vedno zadovoljni s tem, v ka-

tero izvedbo delavnice so umeščeni ali pa s kateri-

mi drugimi dijaki sodelujejo. Tako je še nekaj odpr-

tih vprašanj, na katerih bi bilo potrebno delati in do-

seči izboljšave.  

 

Zakaj menite, da so projektni dnevi pozitivna 

stvar za dijake? 

Glavni cilj teh projektnih dni je to, da se srečamo in 

da spoznamo tudi dijake iz drugih letnikov in iz dru-

gih programov ter da v bistvu za tri dni, oziroma 

dva dni, ustvarjamo v drugačnih skupinah, kot sicer 

delamo pri čisto vsakodnevnem delu v razredu. Zdi 

se mi, da to lahko nato pripomore tudi k boljšemu 

odnosu med vami dijaki. Tudi k temu, da si začnete 

vzpostavljati širšo družbeno mrežo neformalnih od-

nosov. 

 

Hvala Vam za Vaše odgovore! 



Zvok brnečih motorjev. Hitrost iz ovinka v ovinek. Pogled izpod čelade. S takšnimi prizori začne zgodbo o 

mladi voznici gokarta istoimenski film – Nika. Najstnica Nika je izgubila očeta zaradi prometne nesreče, 

zato ji sedaj mama ne dovoli, da bi tekmovala v kartingu, s katerim se je ukvarjal že oče. Tako se Nika na 

podlagi svoje predanosti temu športu odloči, da se bo borila za svoj cilj. Pri tem ne izbere vedno najboljših 

metod, na kar jo skuša opozoriti tudi njen neroden prijatelj Toni, zgodba pa se še malo bolj zaplete, ko 

spozna starejšega fanta Aleksa. Med njima se zaiskri in kaj hitro se znajde Nika v prej še neznanih vodah, 

pri čemer pa ne pomaga dejstvo, da ima tudi mama novega fanta. Še dobro, da je tam tudi njen trener, ki 

pripomore k temu, da se vse skupaj dobro izteče. Nika na koncu končno doživi, kar si je želela – dirka in 

tudi zmaga.  

Po filmu smo se pogovorili tudi z ustvarjalcema, ki sta nam podrobneje opisala potek nastajanja filma. Ta-

ko smo spoznali, da je film zahteval precej več dela, kot smo si zamišljali. Snemali so ga namreč le 28 

dni, scenarij pa je nastajal kar tri leta. Skupaj z njima smo si ustvarili zaključno sliko o tehnično zelo dobro 

izdelanem filmu, ki nas je opomnil na projekt osmih krogov odličnosti, kar je služilo kot uvod za delo v tem 

projektu tudi letos.  

NIKA 

Zala Vipotnik 



''NE PRISTAJAJTE SAMO NA TISTO, KAR VAM 

PONUJA HOLLYWOOD!'' 

Ana Erjavec in Lana Masnec 

Letošnji projektni dnevi so spet temeljili na osmih krogih odličnosti, ki smo jih povezali z novonastalim slo-

venskim filmom Nika. Po pogovoru z gospo ravnateljico sta si glavna ustvarjalca, režiser Slobodan Maksi-

mović in scenarist Matjaž Pikalo, vzela tudi nekaj minut za naju.  

Od kod ideja o dekletu, ki vozi gokart?  

Pikalo: Preden sem svojo idejo povedal Sloboda-

nu, sem se kar nekaj časa ukvarjal z mislijo o liku 

fanta, ki ves čas popravlja avto, a se mu to ni zde-

lo dovolj zanimivo. V vlogo glavnega junaka je po-

stavil dekle, čigar sanje so voziti gokart in postati 

prvakinja formule 1. Tako sva počasi začela sno-

vati zgodbo. 

 

Komu je film namenjen?  

Maksimović: Film je namenjen vsem generacijam, 

predvsem pa staršem. Nauči nas, da otroci niso 

last staršev in kako morajo starši spodbujati  

 njihove sanje. Mladi so dovolj močni, da vedo, 

kaj so njihove sanje in cilji ter kako jih doseči.  

Pikalo: Dotakne se tudi perečega problema 

otrok, ki v današnjih časih skrbijo za starše, ker ti 

niso zmožni poskrbeti zase in svoje otroke.  

 

Ima želva kot hišni ljubljenček poseben po-

men? 

Pikalo: V želvi se kaže neko nasprotje od hitrosti 

– počasnost in lenoba. Obstaja pa zanimiva 

anekdota, da smo na progi, kjer smo snemali tudi 

samo dirko, našli prav želvo. No, naj se pohvalim 

z dejstvom, da je dobila isti vzdevek kot jaz. 



Kako vi doživljate svoj poklic in film? 

Maksimović: Kot režiser se vedno postavim v vlo-

go selektorja – vedno dobro premislim in zberem 

le najboljše. Da je film lahko uspešen, mora naj-

prej imeti zanimivo in dobro zasnovano zgodbo. 

Film je kot knjiga ali šport – mora se trenirati.  

 

Ali to, da je film posnet v slovenskem jeziku, 

jemljete kot prednost? 

Maksimović: Seveda. Ne smete gledati samo na 

to, kar vam ponuja Hollywood. Vse države, ki 

imajo svoj jezik in kulturo in to tudi vzdržujejo, so 

gospodarsko močne. 

Kakšno bi bilo vaše sporočilo mladim? 

Maksimović: Ne vemo, kaj nam življenje prinaša, 

bodite predvsem dobri ljudje.  

Pikalo: Želel bi jih opomniti, naj ne bodo preveč 

zaskrbljeni. Zavedajo se naj svojih ciljev in se 

borijo, da bi jih dosegli. Vesolje pa vedno poskr-

bi, da se znajdemo ob pravem času na pravem 

mestu in nam te cilje tudi uresniči.  

 

Kako dolgo je potekalo snemanje filma, kje in 

koliko je film stal? 

Maksimović: Od ideje pa do nastanka filma so 

pretekla 3 leta. Sam film smo snemali 28 dni v 

čudoviti primorski pokrajini in zanj porabili okrog 

450 000 evrov. 

Hvala Vama za vajine odgovore in veliko sreče pri nadaljnjem ustvarjanju. 



Po pogovoru v Kulturnem centru smo se namenili v šolo. Po razredih smo imeli delavnice s svojimi razre-

dniki in sorazredniki. Najprej smo obnovili znanje osmih krogov odličnosti. Ponovili smo tudi znake krogov 

in pri tem ugotovili, da smo si najbolj zapomnili krog Govori z dobrim namenom. Nato smo se pogovorili o 

krogu odličnosti To je to. Po pogovoru smo se igrali igro, ki je bila zelo smešna in je od nas zahtevala po-

zorno poslušanje. Vsak od nas je sedel na stolu z neko funkcijo. Profesorica je brala zgodbo in vsakič, ko 

si zaslišal svojo funkcijo, si vstal in stekel okoli stola. Na začetku igre smo svoje funkcije opravili odlično, 

saj nam je profesorica brala zgodbo bolj počasi. V naslednjem krogu pa smo zamenjali položaje in profe-

sorica je brala hitreje, zato smo storili tudi nekaj napak. V skupinah smo izdelali plakate. Nanje smo morali 

napisati, kako bi ravnali, če bi ravnali v skladu s krogom To je to. Dve skupini bi imeli restavracijo, ki bi de-

lovala v skladu s krogom To je to, drugi dve skupini pa bi imeli restavracijo, ki ne bi delovala v skladu z 

omenjenim krogom. Na koncu je vsaka skupina predstavila svoje skupinsko delo. Dan smo zaključili ob 

13.30. 

Anja Šket in Anja Šumlak 

DELAVNICE 

Torek, 29. november 2016 

 

TO JE TO 

URAVNOTEŽENOST 



Sreda in četrtek, 30. november in 1. december 2016 

FLEKSIBILNOST 

Materiali v avtomobilski industriji – ali dovolj cenimo odkritja naših                             

znanstvenikov? 

Pomembne ženske v preteklosti  

Diskriminacija žensk v športu 

Kako kot rastlina preživeti v Primorju 

FLEKSIBILNOST 

 

Anita Pihlar, prof.  

Josipa Hrepevnik, prof.  

Nataša Pogorevc Tarkuš, prof.  

Tanja Ocvirk, prof.  

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Elektroautos – Autos der Zukunft 

The power of words 

Nika zna prepričati  

Živiš svoje sanje? 

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Mateja Jagodič, prof 

Gabrijela Fürlinger, prof.  

Alenka Golež, prof.  

Zora Tabak, prof.  

INTEGRITETA 

Med všečnostjo in tehtnim sporočilom (scenarij) 

Po poti zmagovalcev 

Nika na krilih Pegaza 

Nika na viharni poti  

Grafiti in body art in možnosti prehajanja meje med »visoko« in                         
»nizko« umetnostjo  

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Metka Leljak, prof.  

Alenka Virant, prof. 

Andreja Novak, mojstr.  

Nataša Šafranko, prof.  

Helena Topolovec, prof.  

ODGOVORNOST 

Zreli ljudje so odgovorni ljudje 

Responsibility starts with me!  

Pogonska goriva skozi čas 

Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most! 

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Bogomil Kropej, prof.  

mag. Bernarda Leva 

Boris Pokorn, univ. dipl. ing. 

mag. Dubravka Berc Prah 

NAPAKE VODIJO K USPEHU 

Uspešni ŠCRC-jevci 

Spoznajmo astronomijo in fiziko 

Preživim do petka, živim za vikend! (Pre)živim do konca!  

Glasba v filmu Nika 

Nikin odraz v steklu 

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Milena Ogrizek, prof.  

Marko Kubale, prof.  

Mojca Roter, prof.  

Katja Lovrenčič, prof.  

Ivan Lampret, Branka Kovačič, mojstr. 

PREDANOST 

Napaka – poraz ali izziv? 

Napake pri prenosu informacij 

The rebel in me 

Skozi napake do cilja 

Kako dobro morajo videti športniki, ki tekmujejo v hitrostnih športih? 

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

Tanja Rupnik, prof.  

mag. Andrej Hartman 

Agata Brantuša, prof.  

Janez Srebot, prof.  

Zdenka Petelinšek, prof.  



OSEM KROGOV V PRVIH LETNIKIH  

Projektni dnevi. Čas, ki se ga mnogi dijaki ŠCRS veselijo, saj takrat ni ocenjevanj in smo bolj sproščeni. Namen teh 

dni ni le sproščenost, temveč tudi sodelovanje in učenje skozi zabavo. In prav to smo tudi doživeli. V preteklih dneh 

smo se s sošolci ter drugimi dijaki udeležili delavnic, ki so bile razdeljene v 8 večjih skupin oz. po 8 krogih odličnosti, 

ki naj bi bili vodilo za naše življenje in delo. Sam teh 8 krogov odličnosti še nisem poznal, a menim, da so načela kro-

gov ne le za prve letnike, ampak tudi vse ostale pomembna, ker smo se s pomočjo teh lahko naučili, zakaj je dobro 

biti strpen, fleksibilen, da je dobro premisliti, preden kaj rečeš ...  

Menim, da so delavnice odlično načrtovane. Všeč mi je bil tudi ogled filma, ki se je dotaknil vseh nas, vsi smo v njem 

lahko najverjetneje našli delček sebe.  

Kar je bilo najboljše v delavnicah, pa je bilo to, da nismo bili razdeljeni po razredih, ampak smo bili med seboj pome-

šani. Tako smo se dijaki vseh letnikov, zbrani v posameznih delavnicah, pogovarjali predvsem o filmu v povezavi z 

mnogimi zanimivostmi, vse od izpuhov Akrapoviča, znanih voznikov gokartov pa do vaj za boljšo izgovorjavo in pa-

čenja.  

Oto Šolman 

Ali so ti bile delavnice všeč in ali meniš, da so bile dovolj povezane s filmom? 

»Delavnice so mi bile zelo všeč, večinoma so bile vse na nek način dovolj poveza-

ne s filmom. Pri vsaki delavnici smo namreč lahko tako ali drugače potegnili vzpore-

dnico z Niko. Tako je bilo spoznavanje osmih krogov odličnosti še toliko bolj zanimi-

vo.« 

Eva Zupanec 

 Kateri krog oz. delavnica te je najbolj pritegnila in zakaj? 

»Najbolj me je pritegnil krog integriteta in delavnica, ki jo je vodila profesorica 

Alenka Virant. Pri tej delavnici se nihče ni dolgočasil, vsi smo se zabavali.« 

Hana Turnšek 

Bi si želela, da bi bile delavnice večkrat v šolskem letu? Zakaj? 

»Da, ker si tako oddahnemo od pouka in se povežemo z dijaki iz drugih letnikov. 

Vse poteka bolj sproščeno in je tudi zabavno. Projektni dnevi nam tako dajejo 

možnost, da se spoznamo tudi z dijaki drugih programov in tudi z njihovim delov 

v šoli, na primer z delom s steklom ali z lečami.« 

Neca Novak 



MATERIALI V AVTOMOBILSKI                   
INDUSTRIJI – ALI DOVOLJ CENIMO       

ODKRITJA NAŠIH ZNANSTVENIKOV? 

Izvajalka: Anita Pihlar, prof.  

Spoznali bomo materiale, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, od polimernih materialov 

do žlahtnih kovin. Ali je odpadni avto res skriti zaklad? Kako recikliramo avtomobile in kakšen 

vpliv ima to na okolje? Osrednja tema bodo odkritja naših znanstvenikov. Pogledali si bomo 

zadnje odkritje Nejca Hodnika s Kemijskega inštituta, ki je odkril nov koncept raztapljanja 

platine. Odkritje predstavlja za okolje bistveno manj škodljiv proces in pomeni velik korak k 

zelenim rešitvam izrabe odpadkov ter ohranjanju čistejšega okolja. Znamo dovolj ceniti delo 

naših znanstvenikov? 

V krogu fleksibilnosti smo se ukvarjali z materiali v avtomobilih ter raziskovali odkritja naših domačih znanstvenikov 

in njihov napredek. Najprej je gospa profesorica predvajala kratek video, ki se je navezoval na fleksibilnost, po ogle-

du smo se o njem pogovorili. Nato je sledil uvod v avtomobilsko industrijo in materiale v njej ter pogovor o domačih 

znanstvenikih in njihovih izjemnih znanstvenih dosežkih. Kot skoraj pri vseh delavnicah je seveda sledilo samostojno 

delo in raziskovanje. Dijaki smo med ponujenimi izbrali temo, ki nas je najbolj pritegnila. Vse teme so bile povezane z 

našimi znanstveniki. V parih smo raziskovali po spletu in tudi izdelali plakat. Ko smo vsi končali z delom, smo drug 

drugemu predstavili svoje ugotovitve. Vse delavnice so mi bile zelo všeč, ker so bile zabavne in hkrati tudi poučne. 

Delavnica, ki sem jo opisal, je bila zame najboljša, saj so mi znanstvena odkritja in avtomobilska industrija zelo zani-

mivi. 

Niko Kučiš 



Izvajalka: Josipa Hrepevnik, prof.  

Spoznavali bomo pomembne ženske v preteklosti, tiste, ki so prišle v ospredje (javno ži-

vljenje) po krvnem sorodstvu (Kleopatra, Barbara Celjska, Marija Terezija, kraljica Viktori-

ja), in tiste, ki so se v skupno preteklost zapisale z lastnim delom in posebnimi sposobnost-

mi (Ivana Orleanska, Marie Curie, Marlin Monroe). Namen delavnice je spoznati družbene 

razmere časa, v katerem so te ženske živele, ter njihovo javno in zasebno življenjsko 

zgodbo. 

POMEMBNE ŽENSKE  
V PRETEKLOSTI 

Na začetku našega druženja smo ponovili vseh osem krogov odličnosti in pokazali za njih značilne kretnje. Razdelili 

smo se v štiri skupine in vsaka je dobila nalogo, da čim bolje predstavi dobljeni dve pomembni ženski zgodovinski 

osebnosti. Tako smo spoznali tiste, ki so prišle v ospredje po krvnem sorodstvu (Kleopatra, Barbara Celjska, kraljica 

Viktorija in Marija Terezija) ter tiste, ki so postale prepoznavne po lastnih uspehih in po delu, ki so ga opravile (Ivana 

Orleanska, Marie Curie, Jovanka Broz, Melanija Trump in Marilyn Monroe).  

V drugem delu delavnice je vsaka izmed skupin sestavila svojo lastno zamisel o tem, kako bi na podlagi teh zgodo-

vinskih osebnosti razvili neko dejavnost, npr. turizem, lastno restavracijo ipd. Izdelali smo grb, določili lokacijo, izbrali 

ime in ponudbe, povedali, kako bi popestrili ponudbo in na kakšen način bi popestritve izvedli. 

V delavnici smo se naučili, da so ženske imele v zgodovini veliko vlogo. Bile so dobre voditeljice, izumiteljice, lepoti-

ce, bojevnice, predvsem pa dobra podpora svojim možem. Kljub temu, da so bile v preteklosti zapostavljene, so ime-

le večji vpliv na ljudi, kot nekateri mislijo. Zavedati se moramo, da imajo ženske takšno moč, kot jo imajo moški, kar 

smo videli tudi v filmu Nika.  

Zapomnite si, punce so boljše od fantov. 

Katja Stojnšek 



 

Izvajalka: Nataša Pogorevc Tarkuš, prof.  

Razmišljali bomo o športnicah, ki tekmujejo v športih, ki so domena moških (Tina Maze, 

Petra Majdič, smučarske skakalke). Izvedli bomo delavnico pro et contra. Na osnovni vna-

prej pripravljenih trditev bomo zapisali argumente za in proti. V nadaljevanju  bomo pripravil 

tri trditve, ki se bodo nanašale na športnike, športnice ali šport na splošno, in ostali dijaki jih 

bodo ovrednotili. Na koncu bomo izdelali še plakate. 

DISKRIMINACIJA                                        

ŽENSK V ŠPORTU 

Sara Leben 

 debata o razlikah med ženskami in moškimi v športi 

 priprava na igro—TISKOVNA KONFERENCA 

 prestavitev iger 

KAKO? 

 delavnica v okviru odličnosti: FLEKSIBILNOST  

 tema: DISKIRIMINACIJA ŽENSK V ŠPORTU 

 mentorica: Nataša Pogorevc Tarkuš 

KAJ? 

                            ZAKAJ? 

 v sklopu projektnih dni 

 na temo gledanega filma Nika 

 vključitev v osem krogov odličnosti 

                            KJE IN KDO? 

 dijaki od prvega do četrtega letnika 

 mentorji 

 v učilnici KEM1, ki smo ja z malo domišljije                       

spremenili v dvorano za tiskovne konference 



To je bila biološko obarvana delavnica, na kateri smo spoznavali, da nas fleksibilnost spremlja že od nekdaj ter da 

je nujno potrebna za obstanek in uspešnost, tako pri ljudeh kot tudi v naravi (pri rastlinah).  

Za začetek naj vam naprej odgovorim na vprašanji, ki sta vas zagotovo spreleteli ob pogledu na naslov delavnice. 

Kaj je fleksibilnost? Zmožnost prilagajanja na različne situacije, dogodke, ki nas v življenju neprestano 

spremljajo. Kako je to povezano z rastlinami? Tudi rastline morajo biti v boju za svoj obstanek fleksibilne – morajo 

se znati na različne načine prilagajati na številne razmere, na vroče in sušno okolje ali pa hladno podnebje z obilni-

mi padavinami.  

V tej delavnici smo v laboratoriju z eksperimentalnim delom 

ugotavljali, kako se rastline prilagajajo na vroče, suho in 

slano okolje (saj so se takšne rastline pojavljale tudi v filmu 

Nika, kjer se je dogajanje odvijalo na Primorskem). Dijaki 

nižjih letnikov so se z določenimi tehnikami pridobivanja 

meritev rezultatov srečali prvič, dijaki višjih letnikov pa smo 

svoje znanje še izpopolnili. Zagotovo pa smo se oboji skozi 

razgibano delavnico naučili marsikaj novega, predvsem pa 

to, da moramo biti (tako kot tudi rastline) fleksibilni! 

Izvajalka: Tanja Ocvirk, prof.  

Preučevali bomo prilagoditve rastlin na vroča, slana in suha rastišča, ki jih najdemo v 

Primorju. Eksperimentalno bomo preučili in primerjali fotosintezo rastlin zmernega pod-

nebja s fotosintezo rastlin suhih in vročih rastišč. Pri tem se seznanimo z nekaterimi 

tehnikami eksperimentalnega dela in uporabo merilnikov. 

KAKO KOT RASTLINA                                     

PREŽIVETI V PRIMORJU 

Lara Tepeš 

Kako si doživela delavnico? 

»Ali je bilo za moje navdušenje nad delavnico krivo splošno 

zanimanje za biologijo, ozračje v laboratoriju ali rastlinski 

izločki v brbotajoči vodi, ne bo izvedel nihče. Menim, da bi 

bila ta uprizoritev fleksibilnosti skozi poskus prilagoditve ras-

tlin na slana in suha rastišča zanimiva tudi za družboslov-

ce.« 

Valentina Bek 



Izvajalka: Mateja Jagodič, prof.  

V delavnici bomo spoznavali svet električnih avtomobilov, ki vztrajno in prodorno osvajajo 

avtomobilski trg. Poleg spoznavanja novega besedišča, bomo reševali nemške CPP teste, 

izdelovali spominske kartice na to temo, pomerili se bomo v spretnostni vožnji, izdelovali 

reklamne letake, vabila na dogodke v svetu avtomobilizma in še kaj.  

V filmu, ki smo si ga ogledali, se je dekle Nika posvečalo tekmovanju z gokarti in v naši delavnici smo lahko podoži-

veli delček tega, saj smo se ukvarjali s temo o avtomobilih in avtomobilizmu na različne načine. Izdelali smo igro 

spomin z modernimi modeli avtomobilov preteklega koledarskega leta, spoznali in prikazali smo deset najboljših 

električnih avtomobilov na svetu ter izdelali tudi svojo igro na temo o avtomobilizmu in cestno prometnih predpisih. 

Svoje znanje o predpisih smo preverili na računalnikih, kjer smo reševali pole za CPP. Tisti, ki so želeli, so se lahko 

preizkusili tudi v vožnji avtomobilov v računalniški igri, kjer smo na koncu razglasili zmagovalca. V tej delavnici se je 

našlo nekaj za vsakogar – za tiste bolj ustvarjalne in tudi za jezikovno nadarjene. 

ELEKTROAUTOS – AUTOS                           

DER ZUKUNFT 

Lucija Polajžer 

Kako si razlagaš krog odličnosti »Govori z 

dobrim namenom«? 

»V tem krogu se lahko naučimo o vplivu svojih 

besed, kako ravnati z njimi in kako lahko besede 

z dobrim namenom spremenijo osebi pogled na 

svet.« 

Ester Zajec  

Kaj meniš o električnih avtomobilih? 

»Ti avtomobili so boljši za okolje, imajo pa tudi 

boljši pospešek, saj motor hitreje doseže obra-

te.«  

Miha Švagelj 



Izvajalka: Gabrijela Fürlinger, prof.  

Spoznavali bomo moč besed. Opazovali bomo, kakšno moč imajo pozitivne besede in kak-

šno negativne. Interpretirali bomo določene izreke in znane misli in jih tudi sami oblikovali. 

Iz filma Nika bomo izluščili bodrilne misli in jih predstavili. Delali bomo skupinsko in individu-

alno: predstavili bomo 2 plati vsake situacije (how to respond to a certain situation in a good 

way and in a bad way), tvorili besede iz danih besed (word formation, gap fill), dopolnjevali 

tekst na temo kroga odličnosti govori z dobrim namenom, da ga bomo aktivno in zabavno 

povzeli. 

Delavnico, ki je potekala v angleškem jeziku, smo začeli z ogledom video posnetkov o pomembnosti besed in o tem, 

kako besede vplivajo na nas. Prisluhnili smo modrostim ameriškega igralca Willa Smitha, ki nam je prikazal, kako 

vpeljevati 8 krogov odličnosti v svoj vsakdan. V skupinah smo razmišljali o uporabi pozitivnih in negativnih besed ter 

skupaj ugotavljali, kaj motivira vsakega izmed nas in kako lahko sami vplivamo na svoj odnos do različnih situacij. V 

obliki delovnih listov smo nato prebrali tudi dve razmišljanji o enaki tematiki. Veliko pozornosti smo posvetili tudi bo-

drilnim mislim, ki smo jih razbrali iz filma, nekaj pa smo jih napisali tudi sami. 

Dijakinji 2. in 3. letnika sta bili z delom v delavnici zadovoljni. Bili pa sta mnenja, da sta se po delavnici začeli bolje 

zavedati svojega vpliva nase in na okolico, ter dejstva, da še zdaleč ne cenimo dovolj tega, kar imamo.  

THE POWER OF WORDS 

Lana Dragovan 



Izvajalka: Alenka Golež, prof.  

Izhajali bomo iz filma in spregovorili o neustreznem odnosu med mamo in hčerko. Ker je 

težava v njuni komunikaciji, bomo odkrivali komunikacijska sredstva, izbirali med dobrimi 

in slabimi argumenti. Z vajami bomo razvijali svoje govorniške sposobnosti in sestavili 

prepričevalni pogovor, saj mora Nika prepričati mamo, da ji bo dovolila živeti svoje sanje.  

NIKA ZNA PREPRIČATI 

V delavnici je bila osrednja tema, kako utemeljiti svoje mnenje in stati za svojimi trditvami. V parih smo napisali dia-

loge med Niko in njeno mamo, v katerih sta se prepirali o tem, ali sme Nika dirkati ali ne. Nekateri so pripravili dialo-

ge, ki so podpirali Nikino mnenje, drugi pa dialoge, ki so podpirali mnenje njene mame. Pogovarjali smo se tudi o 

retoriki oziroma govorništvu in o tem, kako postati dober govorec. Naprej smo naredili nekaj razgibalnih vaj, s kateri-

mi smo "odgnali" tremo, nato pa smo glasno brali povedi, ki so težje izgovorljive, da bi se naučili razločnega govora. 

Neja Drevljak 

Kateri del delavnice ti je bil najbolj 

všeč? 

»Vaje za izgovorjavo.«  

Sven Hunski 

Uporabljaš dobre argumente, ko se pre-

piraš z drugimi ali ko bi jih rada kaj pre-

pričala? 

»Da, po navadi jih.«  

Urša Podgoršek 

Meniš, da ti bodo te vaje proti tremi po-

magale? Jih boš naredila kdaj sama? 

»Bom, če se bom spomnila in imela čas za 

to.«  

Urša Čobec 



To vprašanje nam je zastavila profesorica športne vzgoje Zora Tabak. Seveda smo se ob tem malo zamislili, zato 

nam je ponudila pomoč. Na list papirja je vsak zapisal svoj največji cilj in stopnje, kako ga doseči. Ugotovili smo, da 

so sanje in cilj pravzaprav eno in isto. Oboje si želimo, oboje sanjamo, oboje hočemo doseči! Vendar je za dosega-

nje ciljev zelo pomembno tudi, kakšni smo do drugih ljudi. Preizkusili smo vajo, ki je nazorno prikazala razliko med 

tem, kako je, ko nekomu rečeš lepe ali grde stvari, in kako to ta oseba sprejme, kako se ob tem počuti in kako poz-

neje reagira. Seveda naše vedenje do drugih, dobro ali slabo, vpliva tudi na naše življenje. Npr. če imaš dobre odno-

se z ljudmi, ti bodo ti pomagali doseči tvoj cilj in ti stali ob strani. Kot primer smo vzeli športnike, ki so dosegali svoje 

cilje, ne glede na kritiko družbe. Največji zgled nam je postal Nik Vujičić, katerega življenjska zgodba se je dotaknila 

vsakega izmed nas. Kljub svojemu težkemu življenju je našel pot, da pomaga vsem ljudem. Vprašanje »Ali živiš svo-

je sanje?« smo povezali s filmom Nika in seveda glavno junakinjo, Niko. Ona je živela svoje sanje kljub družbi, ki ni 

odobravala žensk za volanom, staršem in neuspehu v šoli. Hotela je živeti sanje, kot takrat z očetom. Sama ni odne-

hala in je dosegla svoj cilj. Delavnico smo končali z ustvarjanjem logotipa in novih idej, kako bi lahko pomagali dija-

kom naše šole pri subvencionirani prehrani.  

ŽIVIŠ SVOJE SANJE? 

Izvajalka: Zora Tabak, prof.  

Pogledali si bomo nekaj kratkih motivacijskih videov uspešnih športnikov (Michael Jordan, 

Dražen Petrovič, Lionel Messi) in njihovo javno delovanje (npr. prizadevanja za dobrodel-

nost, način govorjenja v javnosti …). Pri Nicku Vujičiču, ki ga bomo prav tako spoznali, 

dobi krog govori z dobrim namenom nov smisel. Razrešili bomo dilemo, ali so sanje enako 

kot cilj in kako lahko usmerjenost v dobro vključimo v vsakodnevno življenje.  

Nika Artič 



Izvajalka: Metka Leljak, prof.  

Kritično bomo razmišljali o sporočilu in filmskem jeziku filma Nika. Ogledali si bomo nagraje-

ni amaterski film festivala F. A. F. in v pogovoru z gosti presojali, kaj naredi film kvaliteten in 

hkrati tudi uspešen.  

MED VŠEČNOSTJO IN TEHTNIM 
SPOROČILOM (SCENARIJ) 

Mojca Senica 

Dijaki smo v tej delavnici najprej govorili o krogu integritete in kakšen pomen ima ta v našem življenju. Ker pa je bila 

glavna tema projektnih dni film Nika, smo se pogovorili tudi o njem, predvsem o tem, kaj nam ta film sporoča in kako 

očitna so vprašanja v zvezi s filmom in odgovori nanje.  

V nadaljevanju smo prestavili stole in se posedli kot v kinu. Ogledali smo si kratek film Ujeti človek, ki ga je posnel 

naš dijak Luka Drofenik. Film, v katerem igra sam, govori o fantu, ki je ujet v stanovanju in poskuša odpreti vrata, ki 

so njegov edini izhod, in ko mu le uspe, odkrije, da se za temi vrati skrivajo še ena vrata.  

Ponovno smo iskali sporočila, ki so bila po naših mnenjih predstavljena v filmu. Kasneje se nam je pridružil Luka in 

nam sam povedal, kako je film nastal, nam razkril vsa skrita sporočila v njem ter nam povedal, zakaj si je izbral ravno 

to temo. 



Izvajalka: Alenka Virant, prof.  

Na spletu bomo poiskali vse svetovne zmagovalce gokarta v kategoriji 125 ccm. Izdelali 

bomo zemljevid sveta in ob življenjepisu zmagovalca predstavili tudi državo, iz katere 

prihaja. Posebej bomo iskali moške in ženske junake gokarta. Stenski zemljevid sveta 

bomo napolnili s slikami in informacijami ter z metodo igre vlog (dijaki boste prevzeli vlogo 

športnih komentatorjev, kot sta npr. Miran Ališič in Andrej Stare) ter popeljali poslušalce v 

svet hitrostnega tekmovanja.  

PO POTI ZMAGOVALCEV 

Maša Golob 

Film Nika je veliko pozornosti namenil kartingu, športu, pri katerem tekmovalci tekmujejo v hitri vožnji z gokarti, zato 

smo v delavnici Po poti zmagovalcev pod vodstvom profesorice Alenke Virant obravnavali prav ta šport. Dijaki raz-

ličnih oddelkov smo zbrali imena vseh znanih na področju tega športa oziroma vseh, ki so v kartingu uspeli in posta-

li svetovni prvaki. Podatke o njih in nekaj zanimivostih o državi, iz katere prihajajo, smo napisali na PowerPoint 

predstavitev in potem o njih poročali tako, da smo se pretvarjali, da smo komentatorji na karting dirkah. To je poželo 

ogromno smeha. Prav tako pa smo izdelali plakat, na katerega smo narisali skico vseh celin sveta in na njih označi-

li, od kod prihajajo prvaki kartinga. Nato pa nas je malo prehitel čas in nasmejani smo se razgubili po šolskih               

hodnikih. 



Izvajalka: Andreja Novak, mojstr.  

Z dijaki bomo spoznali odkritje, zgodovino, razvoj, izdelavo in oblikovanja  stekla. Obiskali 

bomo Steklarno Rogaška in spoznali posamezne postopke pri pridelavi, oblikovanju in 

kontroli stekla, njegove enkratne lastnosti ter njegovo vsestransko uporabnost. V delavnici 

bomo lastnosti mladega človeka (Nika) povezali z lastnostmi Pegaza, tega prekrasnega, 

močnega in hkrati nežnega letečega konja. Povezali jih bomo s spretnostjo in predanostjo 

steklarja, ki oblikuje steklo.  

Manca Posilovič 

NIKA NA KRILIH                                           
PEGAZA 

Nika, Pegaz, Steklarna Rogaška. Ali je to sploh mogoče povezati?  

Je, čeprav na začetku o tem nismo bili tako prepričani. 

Dijaki in dijakinje delavnice Nika na krilih Pegaza smo pod vodstvom Andreje Novak ugotovili, da ima naša glavna 

junakinja filma Nika mnogo skupnih lastnosti s Pegazom, in sicer v tem smislu, da sta oba predana, nežna, a hkrati 

močna. To smo ugotovili z uvodnim predstavitvenim filmom, ki nam je nakazal, kaj bo sledilo v našem nadaljnjem 

delu delavnice. Ker pa vemo, da je Pegaz tudi simbolni stvarnik rogaške mineralne vode, pomembne za razvoj kraja 

in del logotipa Steklarne Rogaška, smo se ''eskimsko oblečeni'' odpravili na ogled ene izmed najstarejših steklarn na 

območju Kozjanskega in Obsotelja.  

Izvedeli smo nekaj osnovnih podatkov o njeni zgodovini, nato pa se podali na našo zanimivo in poučno ''turo'' po pro-

izvodnji. Pri tem smo spoznali posamezne postopke pri pridelavi, oblikovanju ter kontroli stekla. Med nami je bilo veli-

ko dijakov, ki kljub neposredni bližini še niso imeli možnosti ogleda Steklarne Rogaška Slatina in še niso spoznali, da 

je steklarska dejavnost ena izmed najpomembnejših tradicij, ki zaznamuje Rogaško Slatino. Na koncu smo se usta-

vili tudi v njihovi prodajalni, kjer smo si ogledali končne izdelke, ki pa niso brez razloga malce dražji, saj smo dejan-

sko videli, koliko truda in predanosti je vloženo v njihovo izdelavo. 

Delavnica je bila za razliko od ostalih izvedena tudi izven šole. Ali ti je bilo to všeč? Te je morda prav to pri-

tegnilo k izbiri te delavnice? Si izvedela kaj novega, kar te je spodbudilo k novem načinu razmišljanja? 

»Delavnica mi je bila zelo všeč, ker je to moj poklic in me vse v zvezi s steklarstvom zanima.«  

Lea Krošlin 

»K izbiri delavnice me je pritegnil prav njen naslov in tudi dejstvo, da se je del nje izvajal izven šole, kar mi je bilo 

resnično všeč. Spoznala sem, da je za izdelavo steklenih izdelkov potrebno ogromno vloženega dela in truda, kar je 

vsekakor vredno spoštovanja.« 

Anja Mašera 



Izvajalka: Nataša Šafranko, prof.  

Nikin mikrosvet odseva slovensko nacionalno družbo. Analizirali bomo prikaz mladost-

ništva v filmu, pomen družine kot primarne družbene skupine (vzgojni stili), generacijski 

konflikt, vrstniško nasilje, položaj žensk v športu, razmišljali bomo o stereotipih, pred-

sodkih in »karikaturah«. Poseben izziv bo opredelitev gokart subkulture. Nikina dejanja 

bomo analizirali skozi krog odgovornosti. Delo bo potekalo po skupinah.  

Integriteta pomeni, da svoje vedenje usklajuješ s svojimi vrednotami. Delavnico je vodila profesorica Nataša Šafran-

ko, ki meni, da lahko s projektnimi dnevi na sproščen način povežeš snov s socialnimi igrami in dijake spodbudiš k 

razmišljanju in presojanju o dobrem in slabem. 

Pogovarjali smo se o Nikinem mikrosvetu s poudarki na stereotipih, predsodkih in karikaturah, o presoji likov v filmu 

glede na njihovo zunanjost in razmišljanje, o pomenu družine ter o vrstniškem nasilju.  

Ko sem prijatelje vprašala o njihovem mnenju o delavnici, sem dobila samo pozitivne odgovore. Karin je povedala, 

da se ji je zdela delavnica zanimiva in poučna, z nauki za življenje. Najbolj ji je bila všeč zaključna igra, ko smo z listi 

na hrbtih pisali dobre lastnosti drug drugega. Neji se je zdela delavnica poučna, najbolj ji je pa bilo všeč, ko smo po 

skupinah raziskovali zgoraj navedene teme, saj smo se ob učenju dijaki med seboj tudi spoznavali.   

Maja Pirš 

NIKA NA VIHARNI POTI 



Izvajalka: Helena Topolovec, prof.  

Seznanili se bomo s sodobnimi umetniškimi praksami in urbano kulturo. Spoznali bomo 

osnovna zgodovinska dejstva o body artu in grafitih. Razmišljali bomo o tem, kdaj so gra-

fiti umetnost in kdaj vandalizem in kdaj je body art umetnost in kdaj zaslužkarstvo potro-

šniško naravnanih množic. 

Z zasnovo in izdelavo izdelka bomo raziskovali vprašanja, povezana z integriteto sebe v 

izbranih življenjskih situacijah. Raziskovanje bo povezano s poznavanjem likovnih prvin in 

likovnih spremenljivk.  

GRAFITI, BODY ART IN MOŽNOSTI              

PREHAJANJA MEJE MED »VISOKO«                 

IN »NIZKO« UMETNOSTJO  

Urša Podgoršek 

V delavnici smo povezali ulično umetnost, body art in integriteto v zvezi s filmom Nika in dobili navodila za ustvarjal-

no praktično delo. Preizkusili smo se v poslikavi telesa in izdelovanju grafitov. Za uspešno izvedeno delavnico smo 

sprostili našo ustvarjalnost in dopustili naši domišljiji prosto pot. V skupinah smo ustvarjali umetnine, ki pa tokrat niso 

bile na platnu, temveč na naših telesih! Z barvami za telo smo narisali ali naslikali različne motive, ki smo jih nato 

postavili v kompozicijo več rok. Kompozicije so bile izraz naše integritete. Fotografiranje teh kompozicij je bil najtežji 

del našega ustvarjanja. Tisti, ki so si izbrali izdelovanje grafitov, so ugotovili, da to ni tako preprosto, kot zgleda na 

prvi pogled. Mislim, da bomo sedaj vsi bolj cenili ulične umetnike. Čas v delavnici smo preživeli ustvarjalno in vsak je 

vložil delček sebe v končni izdelek, na katerega je ponosen.  

Kaj meniš o tem, da so grafiti prepovedani? 
 

»Mislim, da je to »kar nekaj«, saj umetniki vložijo 

veliko časa in sposobnosti v to, da jih naredijo. 

Samo zato, ker večinoma niso priznani umetniki, 

še ne pomeni, da morajo biti kaznovani. Res je, da 

vse ne more biti popisano z grafiti, vendar menim, 

da grafiti, v katere umetnik vloži del sebe, čas in 

veščine, ki se jih je moral naučiti, gotovo zaslužijo 

našo pozornost.« 

Urša Čobec 

»Tattooji so skrbno izbrane slike, ki jih ima oseba 

za vedno. Risati oz. slikati na kožo je veliko težje 

kot na platno, ki ničesar ne čuti. Menim, da so tat-

tooji umetniško delo, ker so motivi večinoma oseb-

ni in skrbno načrtovani.«  

Ana Šket 



Izvajalec: Bogomil Kropej, prof.  

Z dijaki bomo kritično analizirali film (po metodi filokavarne), iskali bomo primere odgo-

vornega in neodgovornega ravnanja. Pripravili bomo zagovorniško in opozicijsko mne-

nje na podano resolucijo in izpeljali debato.  

ZRELI LJUDJE SO                                         
ODGOVORNI LJUDJE 

Iza Škufca 

Polni energije smo se dijaki zbrali v učilnici in nestrpno čakali 

na novo delavnico. Razdelili smo se v tri skupine po šest učen-

cev. Profesor je določil tri teme in nam jih razdelil. Vsaka sku-

pina je dobila svojo izhodiščno tematiko. O teh treh tematikah 

smo debatirali po skupinah. Polovica skupine je trditev zago-

varjala in iskala argumente za, druga polovica pa je iskala 

argumente proti. Imeli smo kar nekaj časa, da smo poiskali 

dovolj argumentov za ali proti, saj nas je na koncu čakala pra-

va debata in tekma med skupinami. Ko je vsaka skupina pred-

stavila svojo temo in argumente, smo se ostali v učilnici odločili 

in glasovali o zmagovalcu. Na koncu smo bili kljub zmagi ali 

porazu svoje skupinice vsi zelo zadovoljni. Naučili smo se, da 

moraš biti za debatiranje zelo spreten govorec in v svojem na-

stopanju zelo prepričljiv. Glede na to, da se bomo v življenju 

zagotovo še srečali z javnim nastopanjem in govorjenjem pred 

občinstvom, nam je ta delavnica prinesla veliko novih znanj.  

1. Meni je bila delavnica super. Zdi se mi, da tako ali tako mla-

di radi govorimo in so nam debate pisane na kožo. Sploh pa 

mi je všeč to, da je bila delavnica nekaj novega, saj mislim, da 

kaj takšnega še nismo poskusili niti na projektnih dnevih.  

2. Bilo mi je všeč. Mogoče bi bile katere druge teme še bolj 

zanimive, sicer pa sem uživala. Nikoli nisem marala govoriti 

pred javnostjo, zato mi je delavnica mogoče pomagala vsaj 

malo premagati ta strah.  



Izvajalka: mag. Bernarda Leva 

Namen delavnice je predstaviti odgovornost posameznika do samega sebe, do svojih bliž-

njih in do družbe, zato bomo po skupinah spregovorili o izpolnjevanju nalog in dolžnosti 

posameznika s pozitivno naravnanostjo ter o tem, kako se odločati odgovorno in kako 

sprejeti posledice svojih odločitev. Do teh spoznanj bomo prišli na osnovi prebranih resnič-

nih življenjskih zgodb in basni, ki nam bodo služile za izhodišče razgovora. Ogledali si 

bomo izseke iz dokumentarnega filma Deepwater Horizon in z debato podprli oz. ovrgli 

svoje ugotovitve o odgovornosti.  

Kaj pomeni biti odgovoren in za kaj vse smo lahko odgovorni 

v vsakdanjem življenju? To je bilo le eno od vprašanj, s kate-

rimi smo se ukvarjali v tej delavnici, ki je potekala kar v an-

gleščini. Začeli smo z izzivom, ki je od nas zahteval tiho po-

stavljanje v vrste po učilnici, za kar smo bili odgovorni prav 

vsi v skupini. Nato smo se v skupinah lotili reševanja delov-

nih listov. Ugotavljali smo, kaj vse nas vznemirja in kakšen je 

odgovoren človek. Nato smo se posedli v drugače oblikova-

ne skupine in izdelali drevo z lastnostmi odgovornega najst-

nika in se o tem tudi pogovorili. Vse skupaj smo zaključili z 

ogledom dokumentarnega filma o strmoglavljenju letala, kjer 

smo ugotavljali, kdo je v dani situaciji prevzel odgovornost. 

RESPONSIBILITY STARTS                                 

WITH ME!  

Zala Vipotnik 

V pogovoru z dijaki sem izvedela, da jim je bil večino-

ma najbolj všeč film, saj je šlo za res zanimivo dogaja-

nje. »Biti v takšni situaciji je velika odgovornost,« je po-

vedal eden izmed dijakov. »Mislim, da velikokrat raje 

krivdo za svoje napake zvalimo na koga drugega, na-

mesto da bi jo prevzeli sami, zato pa se lahko s kom 

tudi spremo.« »Bolje je priznati napako in sprejeti po-

sledice,« je povedala dijakinja 1. letnika.  

Tako smo ugotovili, kaj pomeni biti odgovoren in kaj 

moramo narediti, da bomo tudi v prihodnosti delali v 

tej smeri, obenem pa smo spoznali, katera področja 

moramo izboljšati pri sebi. 



Izvajalec: Boris Pokorn, univ. dipl. ing. 

Z dijaki spoznamo nastanek in razvoj različnih pogonskih goriv, od začetkov avtomobilske 

industrije do današnjih dni. Pri delavnici pridobijo znanje o različnih vrstah, proizvodnji in 

razvoju pogonskih goriv. Spoznali bomo tudi, katere vrste goriva se uporabljajo v avtomobil-

skem športu. Izvedli bomo merjenje kalorične vrednosti različnih goriv. 

POGONSKA GORIVA SKOZI ČAS 

Alja Križanec 

V tej delavnici smo se v sklopu osmih krogov odličnosti posvetili vrednoti odgovornost. V laboratoriju smo se zbrali 

tisti dijaki ŠCRS, ki uživamo v kemiji, predvsem pa v poskusih. Pri laboratorijski vaji z naslovom »Energijska vrednost 

različnih goriv« smo ugotavljali, da je odgovornost pomembna ne le pri laboratorijskem delu oziroma v kemiji, temveč 

tudi v vsakdanjem življenju. Na začetku smo se vprašali, kaj je sploh odgovornost in kaj so lastnosti odgovorne ose-

be. Ugotovitve smo zapisali na tablo: 

Odgovorni moramo biti zase in za dejanja, ki jih naredimo. Gre za življenje nad črto, kjer imamo izbiro. 

Ko prevzamemo vso odgovornost za to, kar delamo in rečemo, ter prenehamo kriviti zunanje okoliščine in druge ljudi, 

pridobimo veliko več nadzora nad svojim življenjem. 

Osebe, ki ne prevzemajo odgovornosti, se bodo opravičevale in iskale izgovore, drugi pa jim bodo zmeraj manj zau-

pali. 

Po začetni debati smo se razdelili v manjše skupine in opravili vajo z različnimi gorivi – metanolom, etanolom in ben-

cinom. Ugotavljali smo energijske vrednosti navedenih goriv in količino toplote, ki se porabi med gorenjem. Ko smo 

vajo izvedli, smo temo delavnice povezali še s krogi odličnosti, natančneje z načelom odgovornosti. Razmišljali smo, 

kakšno bi bilo naše vedenje pri ravnanju z gorivi, da bi z njimi ravnali odgovorno do našega okolja.  

 

 

Kaj misliš, zakaj letos spet obravna-

vamo 8 krogov odličnosti? 

Letos zopet obravnavamo 8 krogov 

odličnosti, ker so pomembni. Učijo nas 

vrednot in načel, ki nas naredijo uspe-

šnejše. Ravno zato si je šola, po mojem 

mnenju, ponovno izbrala to temo kot 

rdečo nit projektnih dni. 

T. K. 



Izvajalka: mag. Dubravka Berc Prah 

Raziskali bomo razumevanje koncepta odgovornosti v obdobju najstništva in v mlajši odrasli 

dobi. Razpravljali bomo o tem, kako razumemo odgovornost do sebe in do drugih, tudi ob 

branju primerov iz t. i. mladinske problemske literature. Ustvarjali bomo aforizme, stripovske 

pasice in stand up utrinke – vse na temo odgovornosti.  

MLADOST JE NOROST, ČEZ JAREK 

SKAČE, KJER JE MOST! 

Anže Novak 

V tej delavnici smo razpravljali o odgovornosti v obdobju najstništva in tudi v odrasli dobi. Mladi smo zelo občutljivi na 

vsako besedo, pogosto se brez pravega razloga skregamo s starši ali prijatelji, saj nikakor ne moremo najti skupne 

besede. V takšnih dejanjih znamo biti prav uporniški, saj ne iščemo najlažjih poti za doseganje ciljev. Raje namreč 

skočimo čez jarek, tudi ko bi bilo lažje prečkati reko preko mosta. 

Za ogrevanje smo se skozi igro povezali med seboj. Eni smo na lističih dobili napisano vprašanje, drugi odgovor. 

Med vsemi dijaki smo nato morali poiskati svoj par. Vsak od nas je za tem moral tudi napisati, kaj se nam zdi odgo-

vorno in kaj neodgovorno. Razpravljali smo o svojih primerih, pa tudi o Nikinih odgovornih in neodgovornih dejanjih. 

Gospa profesorica nam je predstavila tudi knjigo doktorja Daniela Siegela z naslovom Vihar v glavi. V njej avtor želi 

staršem predstaviti načine, kako lahko otrokovo najzahtevnejše obdobje v življenju postane najbolj veselo in nepo-

zabno. Nekaj časa smo na koncu posvetili še ustvarjanju pesmi in kratkih zgodb. 

Sam menim, da sem se skozi izvajanje aktivnosti v delavnici velikokrat prepoznal. Predvsem pa sem se naučil, da 

lahko z manj jeze in z večjo odgovornostjo dosežeš veliko. 



Izvajalka: Milena Ogrizek, prof.  

Pogovarjali se bomo z uspešnimi dijaki ŠCRS o njihovih uspehih na različnih področjih 

(športni dosežki, kulturno udejstvovanje …). V intervjujih nam bodo predstavili, kako jim 

uspeva skozi osem krogov odličnosti, predvsem pa skozi predanost, dosegati to, kar so si 

zastavili za svoj cilj. V delavnici se bomo prelevili v novinarje in pripravili, izvedli, posneli 

ter zapisali intervjuje. Kasneje jih bomo objavili v medijih. 

V delavnici smo se najprej pogovarjali o pomenu predanosti. Kaj je predanost? Kako vpliva na naše življenje? Je bila 

Nika predana svojim ciljem? To so le nekatera izmed vprašanj, o katerih smo debatirali. Po debati smo se razdelili v 

skupine in v vsaki skupini je bilo tudi nekaj uspešnejših dijakov naše šole, ki so se nam najprej na kratko predstavili, 

potem pa smo se po skupinah posvetili vsakemu izmed njih ter jih intervjuvali. 

Postavljali smo predvsem vprašanja o predanosti in tako je v vsaki skupini začel nastajati zanimiv intervju. V večini 

nam intervjujev ni uspelo dokončati v zastavljenem času, zato smo dobili še domačo nalogo, da jih dokončamo in 

pripravimo za razstavo. Delo je bilo zelo zanimivo, saj smo morali sami postavljati kvalitetna vprašanja. Težje je bilo 

seveda intervjuvanim, saj ti niso bili navajeni toliko govoriti o sebi ter svojih ciljih, a so vseeno vztrajali pri odgovarja-

nju, kar je najverjetneje posledica kvalitete, ki jih zaznamuje – to je PREDANOST. 

USPEŠNI ŠCRS-JEVCI 

Klara Senica 

      Uspešni dijaki naše šole so bili: 
 

1. delavnica  

Jan Hartl, 1. a 

Matija Drofenik, 1.b 

Patrik Tabak, 2. a 

Luka Božak, 2. a 

 

2. delavnica  

Katarina Fevžar, 1. c 

Zala Vipotnik, 2.a 

 

3. delavnica  

Bor Hartl, 1. a 

Petar Vujačić, 2. a 

Živa Novak, 3. c 

Katja Stojnšek, 3. c 



Izvajalec: Marko Kubale, prof.  

Nika je bila predana svojemu cilju, zato ga je dosegla. Podobno so bili svojim ciljem predani 

nekateri veliki fiziki in astronomi. Z dijaki spoznamo osnovne pojme in zakonitosti v astrono-

miji (črne luknje, planeti, vesolje in zvezde) ter fiziki (cunami in tornado, Nikola  Tesla, James 

Watt, sončna energija, Issac Newton, Johannes Kepler, nevihte, reaktorji, gravitacija, Galileo 

Galilei, svetloba, magnetizem, parni stroj, termoelektrarna Šoštanj, Robert Hooke …). 

SPOZNAJMO ASTRONOMIJO 

IN FIZIKO 

Aleksandra Kunstek 

Eden od krogov odličnosti je tudi predanost. To je zna-

čilnost človeka, ki je požrtvovalno, nesebično predan 

delu. Cilj te delavnice je bil spoznati pomen predanosti 

in kaj je mogoče z njo odkriti. Ob prebiranju zanimivih 

tem smo spoznali osnovne pojme in zakonitosti v 

astronomiji. Razširili smo svoje znanje o črni luknji, 

planetih, vesolju in zvezdah ter na področju fizike spoz-

nali nastanek cunamija in tornada. Nauk te delavnice je 

bil, da če se predamo nečemu, lahko to tudi uresničimo 

in dosežemo dobre rezultate. Dokaz za to pa so števil-

ni fiziki, kot so Nikola Tesla, James Watt, Issac 

Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Robert Hoo-

ke, ki so s svojim predanim delom in ljubeznijo do zna-

nja odkrili mnoge stvari, brez katerih si danes niti ne bi 

mogli predstavljati življenja. Podrobneje smo spoznali 

tudi delovanje termoelektrarne Šoštanj in pridobivanje 

sončne energije.  

»Delavnica »Spoznajmo astronomijo in fiziko« v okviru 

kroga predanosti mi je bila zelo všeč. Najbolj mi je bilo 

všeč, da je bil pri tej delavnici poudarek na astronomiji 

in njenih osnovah, saj je to tema, ki je v šoli podrobne-

je ne obravnavamo.«  

Alja Križanec 



Izvajalka: Mojca Roter, prof.  

Ob refleksiji filma Nika bomo razmišljali o svojem življenju: Čemu sem predan? Za kaj 

živim? Kje »preživim«? Katere so moje izgube v življenju? Kako se spoprijemam z 

njimi? Kakšna so moja čustva ob tem? Kako jih sprejemam, izražam? Razvijali bomo 

svojo sposobnost samorefleksije, seznanili se bomo s fazami žalovanja ob izgubi ter 

razmišljali o uspešnih in neuspešnih načinih soočanja z izgubo.  

V delavnici »Preživim do petka, živim za vikend! (Pre)živim do konca« smo se dijaki osredotočali predvsem na po-

membne stvari v življenju. Ugotavljali smo, kaj vse smo pripravljeni narediti za doseganje svojih ciljev in kaj lahko 

spremenimo v svojem življenju, da smo tem lahko vedno bližje. Dotaknili pa smo se tudi tematike žalovanja. Spoznali 

smo se s fazami žalovanja, da bi, če nam umre bližnja oseba, zmogli hitreje preiti iz tega žalostnega obdobja, tako 

kot je zmogla tudi Niki v filmu.  

Ta delavnica nas je želela predvsem naučiti in motivirati, kako ravnati v nadaljnjih dogodkih, ki se nam bodo zgodili v 

življenju, ter nam pokazati, kako poiskati pravo pot, po kateri lahko dosežemo svoje cilje, če si to zares želimo. 

PREŽIVIM DO PETKA, ŽIVIM ZA   
VIKEND! (PRE)ŽIVIM DO KONCA!  

Ana Šket 

O delavnici pa sem povprašala še eno od udeleženk, Anjo Šumlak. 

Ali ti je ta delavnica odprla nove poti pri doseganju svojih ciljev? 

Da. Spoznala sem, da če želimo doseči cilj, moramo zanj delati in spremeniti stvari, s katerimi se ne strinjamo. 

Kako te je delavnica spodbudila k temu, da si spoznala, da ni vredno živeti samo za vikend? 

Začela sem razmišljati o tem, da bi morali tudi v šoli uživati in izkoristiti čas ter predvsem spremeniti stvari, ki jih je 

mogoče spremeniti. 



Izvajalka: Katja Lovrenčič, prof.  

Spoznavali bomo značilnosti filmske glasbe in njeno vlogo v filmu. Raziskali bomo, kdo so 

ustvarjalci glasbe za film Nika, kakšno glasbo so ustvarili in na kakšne načine ta podpre 

Nikino predanost njenim ciljem. Tudi sami bomo glasbeno aktivni.   

V tej delavnici smo dijaki, ki smo se je udeležili, izvedeli marsikaj novega o filmski glasbi. Izvedeli smo, da je v delu 

filma, kjer je glasbena podlaga klavirska, pianist igral skozi celotno predstavo v živo. Pogovarjali smo se o različnih 

zvrsteh glasbe, ki nastopajo v določenih delih filmov. Ogledali smo si odlomek nekega filma, ob njem se je predvajala 

najprej komična, nato srhljiva, žalostna in fikcijska glasba. Ta primer nas je neposredno seznanil s tem, da ni vseeno, 

kakšna glasba je izbrana za film. Na koncu delavnice smo upodobili še »The mannequin challenge« in s tem popes-

trili dogajanje v delavnici. Vsak si je izbral neko pozicijo, v kateri je moral popolnoma mirovati, medtem ko je mentori-

ca snemala. Ko smo k izbranim pozam dodali še glasbo, ki je sodila v kontekst, je vse dobilo pravi pomen.  

Za to delavnico sem se odločila, ker me glasba zanima in ima velik vpliv na moje življenje in zaradi udeležbe v tej 

delavnici sem se začela zavedati, da morda celo večji, kot sem mislila. 

Nuša Bezjak 

GLASBA V FILMU NIKA 

Ali ti je delavnica dala širši pogled na 

glasbo in njen vpliv na človeka? 

Klavdija Golež: »Da, ugotovila sem, da ima 

močan vpliv na nas, saj z njeno pomočjo 

lažje prepoznamo čustva.« 

Ana Horvat: »Na delavnici sem izvedela 

veliko o glasbi in kako glasba vpliva na na-

petost v filmu ter da je za določene prizore 

težko najti primerno glasbo.« 

Ana Roršek: »Glasba lahko človeka umiri, 

da ta začne razmišljati o marsičem in po 

navadi, ko se zamisli, tudi najde rešitev za 

morebitne lastne težave.« 



Izvajalca: Ivan Lampret, Branka Kovačič, mojstr. 

Ustvarjalna delavnica bo izključno povezana z vsebino filma. Fotografije iz filma Nika 

bomo uokvirjali s tehniko mozaika. Izdelali bomo medalje in plakete s tehniko gravira-

nja, poslikave in slikanja na steklo. Izdelke bomo razstavili na dnevu odprtih vrat, s po-

drobnim opisom postopka posamezne izdelave.  

Urša Čobec  

NIKIN ODRAZ V STEKLU  



Izvajalka: Tanja Rupnik, prof.  

Napake so pri reševanju matematičnih nalog zelo pogoste. Marsikdaj dijakom močno 

zmanjšajo motivacijo za učenje. Pogovorili se bomo o tem, kako napako pretvoriti v izziv, 

kako jo izkoristiti sebi v prid. Z iskanjem napak v konkretnih primerih rešenih nalog pa 

bodo dijaki pridobili izkušnje, na kaj morajo biti pri reševanju še posebej pozorni. 

NAPAKA – PORAZ ALI            
IZZIV? 

Teja Boršić 

Vsak dan se srečujemo z možnostmi, da storimo napako. Tej se lahko z razmišljanjem morda izognemo, vendar pa 

to vedno ne drži. Spodrsljaj je v določenih trenutkih neizbežen, a zavedati se moramo, da se takrat ne smemo preda-

ti.  

Dejstvo, da napake vodijo k uspehu, smo potrdili tudi v delavnici pri gospe Rupnik, seveda na matematični način. 

Sodelovanje smo začeli z zabavno igro, kjer smo se lahko najprej spoznali. Za lažje debatiranje smo se pozneje raz-

delili v skupine, kjer smo govorili o lastnih in tudi Nikinih napakah. Ker pa se iz napak najbolje učimo, smo to poskusi-

li tudi mi. Lotili smo se nekaj napačno rešenih matematičnih nalog, v katerih smo poskušali poiskati vse napake. Ta-

ko smo lahko resnično izkazali svoje znanje matematike, saj nikjer ni bilo zvezka, v katerega bi lahko pokukali, kako 

se določeni račun reši.  

Napake delamo vsi. S tem ni nič narobe, dokler jih sprejmemo kot izziv. Napake morajo v našem življenju obstajati in 

biti dovoljene, saj se iz njih učimo. Učimo se o življenju in o poti k uspehu. 

Kako si se počutila v delavnici? Si pričako-

vala, da se boš morala lotiti takšne naloge? 

»Delo v delavnici je potekalo sproščeno. Vsi 

smo imeli možnost priti do besede in povedati 

svoje mnenje. Ko smo se najprej posedli v sku-

pine in smo se le pogovarjali, nisem pričakova-

la naloge, ki je sledila. Popravljanje napačno 

rešenih računov je bila res dobra učna ura za 

vsakogar, saj so se v nalogah pojavljale napa-

ke, za katere menim, da smo jih že vsi kdaj 

storili.«  

Klara Koražija 



Izvajalec: mag. Andrej Hartman 

Z dijaki bomo spoznali prenos informacij z radijskimi valovi ter izdelali napravo za zazna-

vanje radijskih valov. V okviru tega bomo odkrivali osnovne pojme elektronike ter se urili 

v spretnosti branja načrtov elektronskega vezja, opravljanju preprostih meritev in sestav-

ljanju elektronskih elementov. Končni cilj bo izdelava funkcionalne naprave in poznava-

nje njenega delovanja. 

NAPAKE PRI PRENOSU                     

INFORMACIJ 

Niko Kučiš 

V tem krogu smo se na zabaven način ukvarjali z različnimi informacijami. Temeljito smo preučili, kako informacije 

potujejo, kako se sprejemajo in tvorijo. Ogledali smo si tudi zanimiv video o zvokih, ki jih proizvajajo planeti. Po ogle-

du videa smo pričeli z zelo zanimivim delom. Po skupinah smo izdelali lastno radijsko postajo, ki je lovila zanimive 

signale. Izdelali smo jo tako, da smo povezali elektronske elemente z žicami in z anteno radovedni lovili signale, ki jih 

je radijski oddajnik ustvarjal. Delavnica je bila zelo zanimiva, še posebno za tiste dijake, ki so zelo radovedni in imajo 

radi eksperimentalno delo. 

Večina nas je bila navdušena nad izdelanim radiom, prav tako pa smo pridobili veliko novih znanj o prenosu informa-

cij, mehanskih in elektromagnetnih valovanjih. 



Izvajalka: Agata Brantuša, prof.  

Najprej nekaj motivacijskih vaj, nadalje pisanje pesmi I am … (izhajali bomo iz sebe ali 

iz Nike). Spregovorili bomo o uporništvu, si pogledali nekatere videe in razpravljali na to 

temo. V nadaljevanju bomo obdelovali pesmi in besedila na temo najstniška upornost. 

Zaključili bomo s pisanjem pesmi oz. z dopolnjevanjem pesmi s svojimi mislimi. 

THE REBEL IN ME 

V okviru kroga Napake vodijo k uspehu smo se dijaki pod vodstvom profesorice Agate Brantuša pogovarjali o upor-

ništvu. Rdeča nit delavnice so bile uporniške pesmi, ki so zadovoljile vse okuse glasbe: od glam rocka Davida Bowie-

ja, punk skupine Ramones, heavy metal skupine Black Veil Brides, legendarne Nirvane pa vse do novejše rock sku-

pine Linkin Park ter soul glasbe Susan Justice.  

Vse pesmi imajo uporniško besedilo, ki smo ga izluščili in se o njem pogovorili. Glavne motive smo povezali s filmom 

Nika ter jih primerjali s splošnim dojemanjem besede ‘rebel’. Dijaki smo na list papirja napisali naše misli, besede in 

vse asociacije k vsaki pesmi. Sledil je pogovor o napisanem. 

Celotna delavnica je potekala v angleškem jeziku, tako da smo si dijaki širili besedišče in hkrati spoznavali kultne 

glasbenike in njihovo zapuščino.  

Vsi mladi imamo v sebi upornika. Ugovarjamo staršem, ne opravljamo šolskih nalog in obveznosti, delamo prekrške. 

Želimo izražati svojo neodvisnost in unikatnost. Tokrat pa smo se mladi našli v preprostem poslušanju glasbe, kjer 

smo se vsaj za trenutek umirili in poslušali. 

Jaka Turk 



Izvajalec: Janez Srebot, prof.  

Spoznali bomo elastični trak – SLACK LINE. Preizkusili se bomo v iskanju ravnotežja 

na elastičnem traku. Ker bo naloga za večino nova, bomo v začetku imeli precej težav. 

Cilj naloge je prehoditi nekaj metrov po elastičnem traku. Soočili se bomo z veliko neu-

spešnimi poizkusi, da bi prehodili to dolžino. Z vajami za ravnotežje bomo dijaki odprav-

ljali napake in se s tem približali cilju. 

Čeprav se hoja po elastičnem traku – »slack line« ne zdi nič posebnega, smo sodelujoči v delavnici profesorja Jane-

za Srebota kaj hitro ugotovili, da to ne drži. Že samo prizorišče dogajanja (športna dvorana) je obetalo nove športne 

podvige. Razprostrte blazine, poravnane gredi večjih in manjših dimenzij ter pritrjen elastični trak pa so govorili sami 

zase … Delavnica se je pričela z uvodnim nagovorom, potegnili smo vzporednice s filmom Nika, nadaljevali z vajami 

za ravnotežje na trdnih tleh ter hojo po gredi. Vseeno nam je bilo, ali moramo prehoditi gred z odprtimi ali zaprtimi 

očmi, naprej ali nazaj, vedeli smo, da je naslednja stopnja elastični trak. Začetki so bili večinsko neuspešni, a smo si 

kljub temu želeli doseči zastavljeni cilj, ki je narekoval tri prehojene metre po traku. Z vsakim poskusom nam je šlo 

bolje in četudi smo potrebovali pomoč, smo bili ob vsakem ponovnem poskusu cilju bliže kot kadar koli prej. V delav-

nici smo tako spoznali, da nas trenutni neuspehi in napake ne smejo ovirati na poti, ki pelje do zastavljenega cilja. 

Valentina Bek 

SKOZI NAPAKE DO CILJA 

»Všeč mi je bilo to, da je bila drugačna od drugih 

delavnic, na katerih sem bila. Bilo pa je malo ne-

prijetno hoditi po mrazu do športne dvorane. 

Spoznala sem, da je potrebno kar precej ravno-

težja za hojo po elastičnem traku.« 

Nikita Pongračič 

»Navdušilo me je, kako lahko že z malo koncentra-

cije dosežeš uspeh. Tudi, če stokrat stopiš z vrvi, ti 

na koncu tisti 101. poskus uspe, da dosežeš svoj 

cilj. Sedaj zares vem, da ne smem obupati, četudi 

me kaj vrže iz tira, saj napake ne pomenijo nekaj 

slabega, ampak nekaj, iz česar se lahko marsikaj 

naučim.« 

Nuša Bezjak 



V tej delavnici smo se poglobili v očesne napake in načine, kako jih odpravljamo. Oči so naš zelo pomemben organ, 

zato je nanj potrebno skrbno paziti. Prav zaradi tega moramo biti pazljivi na vse spremembe v našem vidu. V teore-

tičnem delu smo se seznanili z zbiralno in razpršilno lečo ter njunima funkcijama. Profesorica nam je teorijo prikazala 

na vsakodnevni ravni, kar nam je pomagalo pri lažjem razumevanju. Kar hitro pa smo se lotili tudi praktičnega dela. 

Sami smo s pomočjo očal poskušali oceniti in izmeriti goriščno razdaljo. Ker pa smo želeli dobiti na koncu natančne 

podatke, smo s posebno napravo izmerili natančno goriščno razdaljo in tako preverili natančnost naših meritev. Ker 

so se delavnice navezovale na film Nika, smo spregovorili tudi o pomenu vida v tem športu. Pri delavnicah smo se 

nedvomno naučili veliko novega o sami funkciji leč, o delu optikov in njihovih nalogah. 

Izvajalka: Zdenka Petelinšek, prof.  

Spoznali bomo, kako pomemben je vid pri hitrostnih športih. Mladim je pomemben tudi 

izgled, zato bomo preučili, kako izgleda oseba z očali. Preučili bomo očesne napake in 

korekcijo. Eksperimentalno bomo spoznali, katera očala so pred nami – za korekcijo 

kratkovidnosti ali daljnovidnosti. Poiskali bomo goriščno razdaljo leč v očalih, jo izmerili 

in ugotavljali, kako bi jo izmerili še natančneje. 

Špela Kosernik 

KAKO DOBRO MORAJO VIDETI 

ŠPORTNIKI, KI TEKMUJEJO V      

HITROSTNIH ŠPORTIH? 



   

   

   

   

   






