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INFORMACIJE O OBVEZNIH IN IZBIRNIH VSEBINAH
Obvezne in izbirne vsebine (OIV) so sestavina gimnazijskega programa. Ločimo OBVEZNE
VSEBINE, ki jih organizira šola, in VSEBINE ZA DIJAKOVO PROSTO IZBIRO, ki jih lahko dijak
izbere v okviru ponudbe šole ali pa tudi izven nje.
V šolskem letu je OIV namenjeno naslednje število ur:
OBVEZNE

IZBIRNE

SKUPAJ

1. letnik

45

45

90

2. letnik

45

45

90

3. letnik

45

45

90

4. letnik

15

15

30

Obvezne vsebine po letnikih:
Obvezne vsebine
Vzgoja za družino mir in nenasilje
Knjižnično informacijska znanja
Športni dnevi
Kulturno-umetniške vsebine
Metodologija raziskovalnega dela
Državljanska kultura
Zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči

Št. vseh ur
15
15
35
15
15
15
15

3

Letnik izvajanja
1., 2., 3. in 4. letnik
1. in 2. letnik
1., 2., 3. in 4. letnik
1., 2., 3. in 4. letnik
2. letnik
3. letnik
1. in 3. letnik
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KATALOG OIV
predstavlja obvezne izbirne vsebine in ponuja vsebine, ki sodijo v dijakovo prosto izbiro:
tečaje, krožke, tabore, dodatno učenje tujih jezikov, prostovoljno delo, delo na šoli, filmske in
glasbene abonmaje, delo pri raziskovalni nalogi, priprave na tekmovanja v znanju in drugo.
Dijaki se prijavijo na posamezno aktivnost glede na navodilo v objavi aktivnosti.
Glede na interes bomo ponudbo dopolnili.
Šola prizna dijaku za opravljene izbirne vsebine tudi dejavnosti, ki se jih dijak organizirano
udeležuje izven šole. Kot na primer: glasbena šola, športni in plesni treningi, aktivnosti v
pevskem ali drugem kulturnem-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov, računalništva, tečaj
prve pomoči, tečaj iz poznavanja cestno prometnih predpisov, pedagoško delo v planinski,
taborniški ali skavtski organizaciji, sodelovanje v društvih – gasilskem, ekološkem ipd.
Razpisane izbirne vsebine bomo izvedli, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere oz. v
skladu s priporočili NIJZ.
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE
TRAJANJE: 15 ur (priprava na spoznavnem taboru)
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:
UDELEŽENCI: vsi dijaki 1. letnika (obvezno)
CILJ: razvijanje razredne kulture dobrih odnosov
VSEBINE:
 spoznavanje dijakov med seboj
 predstavitev vsakega dijaka
 timsko delo (reševanje problemov)
 komunikacija
 kako se učim
NAČIN IZVAJANJA: tečaj z vajami za prvi letnik, interakcijske igre, komunikacijske igre
VODJA: dr. Marija Mihevc, prof.
IZVAJALCI: razredniki 1. letnikov; profesorji športne vzgoje; Edin Saračević, prof., Dimitrij
Banda, univ. dipl. psih., Denis Pavlin
NAČIN OBJAVE: obvestila v spletni učilnici, obvestila razrednika ali izvajalcev

UČINKOVITO UČENJE
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVAJANJA: od sredine oktobra: 2 x 2 uri strnjeno, ostale ure med urami nadomeščanj in
v sodelovanju z učitelji predmetov
UDELEŽENCI: vsi dijaki 1. letnika (obvezno)
VSEBINE:
 metakognitivno znanje in metakognitivna kontrola
 stili spoznavanja in učenja
 strategije učenja in reševanja problemov
 motivacija za učenje
 vpliv čustev na spoznavne procese
NAČIN IZVAJANJA: tečaj z vajami za prvi letnik v času razrednih ur
VODJA: Majda Šajn Stjepić, prof.
SODELUJEJO: razredniki 1. letnikov in učitelji razrednega učiteljskega zbora
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KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA
TRAJANJE: 5 ur (1. del), 10 ur (2. del)
ČAS IZVAJANJA: preko celega šolskega leta
UDELEŽENCI: vsi dijaki 1. letnikov (1. del), vsi dijaki 2. letnikov (2. del), (obvezno)
CILJI AKTIVNOSTI: (1. del)
 razvijanje strategij za pridobitev, selekcijo, analizo, sintezo, vrednotenje in
ustvarjalno rabo virov in informacij
 razvijanje sposobnosti za učinkovito reševanje problemov
 določitve lokacije informacij, njihovega izbora, vrednotenja in uporabe
 sistematično usvajanje postopkov poizvedovanja in raziskovanja za samostojno
učenje
 poznavanje možnosti tekočega informiranja o publikacijah
 poznavanje bibliografskih struktur in virov po obliki, namenu in vsebini
 navajanje na uporabo knjižnice za učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa
 razumevanje spreminjanja znanja in tehnologije ter kritična raba medijev
 povezovati oziroma vključiti pridobljeno znanje v predmetne vsebine
 razvijanje komunikacije (knjižničar – učitelj – dijak – knjižnično gradivo)
VSEBINE:
 spoznavanje lokacije informacij (vrste knjižnic in druge informacijske ustanove)
 spoznavanje šolske knjižnice in organizacijo postavitve gradiva po sistemu decimalne
klasifikacije
 seznanjanje z referenčno literaturo (katalogi, periodika, sistemi za iskanje informacij v
»online« podatkovnih zbirkah)
 aktivna uporaba IKT za iskanje virov in literature (Cobiss, Dlib, spletne strani …)
 spoznavanje knjižnih in neknjižnih virov
 spoznavanje vsebinske klasifikacije (UDK) in bibliografskih struktur
 spoznavanje navajanja virov in literature po mednarodnih standardih ISO
NAČIN IZVAJANJA: Vsebine se izvajajo v knjižnici, predmetni učilnici, računalniški učilnici ali
zunaj šole – v drugi knjižnici.
 teoretični del: frontalni pouk, delo v skupinah
 praktični del: iskanje virov in literature v knjižnici, Cobiss, internet, Dlib, splošna
knjižnica …
NAČIN OBJAVE: obvestila v spletni učilnici
NAČIN IZVAJANJA: tečaj z vajami za prvi letnik, drugi del knjižnično informativnih znanj se
izvaja v 2. letniku na delovno-raziskovalnem taboru.
VODJA: Lidija Vidmar
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KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVAJANJA: preko celega šolskega leta
UDELEŽENCI: dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika
AKTIVNOSTI
Abonmaji: (izbirno)
 Mestno gledališče Ljubljansko
Srečanja z umetniki in likovni krožek
Šolske prireditve (obvezno)

ORGANIZATOR
Alenka Ocvirk Zelič, prof.
Jana Ozimek, prof.
 dr. Marija Mihevc, prof.
(sodelovanje pri vseh prireditvah)
 ŠILA (prireditev ob kulturnem prazniku)
 Andrej Smrdu, prof. in Nataša Šuligoj, prof.
(zaključna prireditev)
 prireditve v izvedbi Dijaške skupnosti
Gimnazije Vič

DRŽAVLJANSKA KULTURA
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVAJANJA: teden OIV
UDELEŽENCI: dijaki 3. letnika
VSEBINA:
 ustavna ureditev Republike Slovenije
 država
 posameznik, družba, država
 politični sistemi
 ogled Parlamenta
 o Evropski uniji
V predpisanem obsegu (15 ur) je obvezno obravnavati tri od navedenih tem.
NOSILEC PROGRAMA: Jana Jerman, prof., Matjaž Poljanšek, prof. in zunanji sodelavci
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TABORI DIJAKOV 2. LETNIKA
TRAJANJE: predvidoma 40 ur
ČAS IZVAJANJA: odvisno od razreda in načrtovanih aktivnosti
UDELEŽENCI: vsi dijaki 2. letnika
VSEBINA PROGRAMA: naravoslovne, družboslovne, jezikoslovne, umetnostne, športne teme
in pomoč pri delu lokalnim prebivalcem, v lokalnih ustanovah, društvih …
KOORDINATORICA PROGRAMA: mag. Alenka Krapež
EKIPE MENTORJEV TABOROV: praviloma razrednik in 2 učitelja razrednega učiteljskega
zbora
IZVAJALCI: razredniki drugih letnikov, profesorji učiteljskega zbora, zunanji sodelavci
CILJI TABORA:
 spoznavanje različnih predelov Slovenije
 spoznavanje naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter turističnih danosti
na obiskanih lokacijah
 poglabljanje naravoslovnih, družboslovnih, jezikovnih … vsebin
 uporaba znanja navedenih področij
 uporaba IKT
 uporaba in pridobivanje knjižnično informacijskih znanj
 načrtovanje in izvajanje raziskovalnega dela
 oblikovanje poročila o raziskovalnem delu
 izdelava predstavitve (fotografska razstava, spletna stran, film, kulturni program …),
 aktivno vključevanje v življenje lokalne skupnosti
 aktivno vključevanje v organizirane dejavnosti, s katerimi se ustvari neko novo,
materialno ali socialno vrednost (sodelovanje z lokalno skupnostjo, npr. izdelava
spletne strani za ekološko kmetijo, ureditev lokalnega parka, ureditev kolesarske poti
…)
 razvijanje sposobnosti in spretnosti komunikacije, odločanja, reševanja problemov,
ustvarjalnega razmišljanja ...
 razvijanje osebnostnih lastnosti: notranje motivacije, samoiniciativnosti,
odgovornosti, vztrajnosti, sprejemanja porazov, solidarnosti (3. steber izobraževanja)
 življenje in delo v skupini (4. steber izobraževanja)
VSEBINE PO POSAMEZNIH PREDMETNIH PODROČJIH: dogovor mentorjev in dijakov
NAČIN IZVAJANJA:
 terensko delo
 delo v šoli
 samostojno in skupinsko delo dijakov
 delo v spletni učilnici
NAČIN OBJAVE: predstavitev v razredu, roditeljski sestanek, spletne strani šole, spletna
učilnica
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ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA S TEČAJEM PRVE POMOČI
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVAJANJA: januar
UDELEŽENCI: dijaki 1., in 3. letnika
VSEBINE:
 koncepti zdravja
 mladostništvo in zdravje
 življenjski stili, življenjski pogoji in kultura
 zdravstveno varstvo
 tečaj prve pomoči
IZVAJALCI: zunanji sodelavci
NAČIN OBJAVE: okrožnica v spletni učilnici, razredniki

POUK IZVEN UČILNIC
TERENSKO DELO BIOLOGIJA
CILJ: spoznavanje različnih ekosistemov; raziskave in meritve abiotskih dejavnikov; raziskave
in spoznavanje biotskih dejavnikov
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 1 dan, maj ali junij
NAČIN IZVAJANJA: delovni zvezek, priprava predstavitev posameznih ekosistemov
UDELEŽENCI: dijaki 1. letnikov (obvezno)
NOSILEC PROGRAMA: profesorji biologije v 1. letniku, laborantki za biologijo in kemijo
NAČIN OBJAVE: predstavitve po razredih

EKSKURZIJA ZA 3. LETNIKE – ZAMEJSTVO ALI SLOVENIJA
CILJ: naravoslovne, zgodovinske, geografske in slovenistične teme, spoznavanje življenja
naših zamejskih Slovencev
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 1 dan, jeseni
NAČIN IZVAJANJA: ogledi, prikazi
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsi 3. letniki (obvezno)
NOSILKE PROGRAMA: profesorice slovenščine
IZVAJALCI: učitelji
NAČIN OBJAVE: okrožnica, predstavitev v razredu, spletne strani
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EKSKURZIJA ZA 3. LETNIKE – KRAPINA
CILJ: poglabljanje in utrjevanje vsebinskega sklopa evolucija
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 1 dan, spomladi
NAČIN IZVAJANJA: voden ogled muzeja Krapinskega pračloveka; praktično delo v muzeju
(delavnica lobanje hominidov)
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsi 3. letniki (obvezno)
NOSILEC PROGRAMA: Helena Potočnik Vičar, prof.
IZVAJALCI: učitelji biologije in razredniki
NAČIN OBJAVE: okrožnica, predstavitev v razredu, spletne strani

EKSKURZIJA ZA 3. LETNIKE – POSOČJE
CILJ: zgodovinske in biološke teme
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 1 dan, spomladi
NAČIN IZVAJANJA: ogledi, prikazi
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vsi 3. letniki (obvezno)
NOSILEC PROGRAMA: Tadeja Rudolf Vahtar, prof.
IZVAJALCI: učitelji zgodovine, razredniki
NAČIN OBJAVE: okrožnica, predstavitev v razredu, spletne strani
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KROŽKI, TEČAJI IN DRUGI IZBIRNI PROGRAMI
PRIPRAVA NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA
CILJI:
 razvijanje sposobnosti in usvajanje višjih kategorij znanj pri izbranem predmetu,
 poglabljanje znanj iz izbranega predmeta.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 35 ur, 1 ura na teden
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: priprave bodo potekale po letnikih; pri izbiri sodelujejo profesorji, ki poučujejo
predmet.
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
(učitelji slovenščine)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
(učitelji matematike)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN RAZVEDRILNE MATEMATIKE
(učitelji matematike)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE
(učitelji nemščine)
PRIPRAVA NA BRALNO ZNAČKO IZ NEMŠČINE
(učitelji nemščine)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
(Timothy Gallagher – izvajalec, Blanka Klobučar prof. – gradiva)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE
(Julijana Taseva, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ŠPANŠČINE
(Miriam Jereb Batagelj, prof.)
PRIPRAVA NA BRALNO ZNAČKO IZ ŠPANŠČINE
(Miriam Jereb Batagelj, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE IN PRIPRAVE NA IZBIRNI TEST ZA KEMIJSKO OLIMPIJADO
(učitelji kemije)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE
(Barbara Hudovernik, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA
(učitelji informatike)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
(učitelji biologije)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ SLADKORNE BOLEZNI
(učitelji biologije)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA
(učitelji biologije, fizike in kemije)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
(Mojca Boh, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
(učitelji zgodovine)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ PSIHOLOGIJE
(Majda Šajn Stjepić, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ PISANJA FILOZOFSKEGA ESEJA
(Edin Saračević, prof.)
PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI HAIKU
(Edin Saračević, prof., vsi učitelji slovenščine in tujih jezikov)
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OLIMPIJADA GENIUS: RAZISKOVALNE NALOGE, PLAKATI, FILMI…
Genius Olympiad je mednarodno tekmovanje dijakov z raziskovalnimi nalogami, umetniškimi
plakati, podjetniškimi projekti, filmi… v angleškem jeziku, in sicer na temo trajnostnega razvoja
(s poudarkom na okoljskih problemih). Tekmovanje poteka vsako leto v mesecu juniju v
kampusu SUNY - State University of New York v mestecu Oswego na obali jezera Ontario.
Dijaki svoj projekt (vrsto in temo) z izbranim šolskim mentorjem prijavijo najkasneje do 22. 10.
2021 koordinatorici za tekmovanje Genius Olympiad na Gimnaziji Vič, Alenki Mozer. Projekte
dijaki zaključijo in oddajo svoje izdelke koordinatorici najkasneje do 25. 2. 2022 ter jih
predstavijo na šolskem izboru, ki bo potekal v istem tednu kot oddaja izdelkov. Najboljši
projekti, ki morajo v celoti izpolnjevati kriterije Genius Olympiad, bodo izbrani, da se uvrstijo
na tekmovanje.
ČAS IZVAJANJA: sredina oktobra – konec februarja v tekočem šolskem letu (datumi se vsako
leto določijo glede na datume mednarodnega tekmovanja Genius Olympiad)
SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 90
UDELEŽENCI: dijaki 1., 2. in 3. letnikov; dijaki 4. letnikov se tega tekmovanja zaradi mature
praviloma ne morejo udeležiti (če se v posameznem letu datumi maturitetnih izpitov ne
pokrivajo z datumi tekmovanja, je udeležba izjemoma možna)
KOORDINATORICA ZA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: Alenka Mozer, univ. dipl. kem.
AKTIVNOSTI: Dijaki sami oz. skupaj s šolskim mentorjem opredelijo vrsto svojega projekta
(raziskovalno nalogo, plakat, podjetniški projekt, …) in izberejo temo s področja trajnostnega
razvoja. Med izdelavo naloge se vsaj enkrat mesečno posvetujejo z mentorjem. *Če je
tematsko ustrezna, je lahko raziskovalna naloga ista, kot jo dijaki pripravljajo za regijsko in
državno tekmovanje v slovenščini, vendar jo morajo pravočasno prevesti v angleščino.
VSEBINE: Vsebine določajo šolski in zunanji mentorji na predlog in v sodelovanju z dijaki
raziskovalci.
NAČIN IZVAJANJA: Dijaki v dogovoru z mentorji pripravijo načrt dela in predpisanem roku
zaključijo z delom ter oddajo izdelek. Kratek opis projekta oddajajo koordinatorici za
tekmovanje Genius Olympiad ob prijavi okvirno do 22. 10. 2021; dve vmesni fazni
poročili oddajo okvirno do 15. 12. 2021 in 1. 2. 2022; končni izdelek vročijo
koordinatorici v ustrezni obliki najkasneje 25. 2. 2022 ter v naslednjem tednu
predstavijo svoj projekt na šolskem izboru.
NAČIN OBJAVE:
 spletna stran Gimnazije Vič,
 z okrožnico (tudi v zbornici),
 učitelji znotraj aktiva lahko razpišejo teme s področja trajnostnega razvoja in z njimi
seznanijo dijake.
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RAZISKOVALNE NALOGE
Dijaki si izberejo mentorja na šoli. Temo lahko izberejo sami ali jo poiščejo z mentorjem.
Nalogo izdelajo do marca. Med izdelavo naloge se vsaj enkrat mesečno posvetujejo z
mentorjem.
ČAS IZVAJANJA: oktober–marec v tekočem šolskem letu
SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 60
UDELEŽENCI: dijaki vseh letnikov
KOORDINATORICA ZA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: Majda Šajn Stjepić, univ. dipl. psih.
AKTIVNOSTI: Dijaki izbrani problem s pomočjo metodologije raziskovalnega dela teoretično
opredelijo ter ga v nadaljevanju eksperimentalno rešijo. Naloge predstavijo na šolskem
izboru, najboljši se uvrstijo na regijsko in državno tekmovanje.
VSEBINE: Vsebine določajo šolski in zunanji mentorji na predlog in v sodelovanju z dijaki
raziskovalci.
NAČIN IZVAJANJA: V dogovoru z mentorji dijaki pripravijo fazni plan dela. Fazna poročila
oddajajo vodji raziskovalnih dejavnosti vsaka dva meseca.
NAČIN OBJAVE:
 spletna stran Gimnazije Vič in spletna učilnica,
 z okrožnico,
 objava v zbornici,
 učitelji znotraj aktiva razpišejo teme in z njimi seznanijo dijake.

FAKULTATIVNI POUK TUJIH JEZIKOV – RUŠČINA
CILJI: učenje dodatnega tujega jezika (ruščina)
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 2 uri/teden, oktober–maj, skupaj 60 ur
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 8–20 dijakov, vsi letniki
CENA: bo znana naknadno/odvisno od števila udeležencev
TEČAJ RUŠČINE: zunanja sodelavka, prof. ruščine

KONVERZACIJA V ANGLEŠČINI
CILJ: sposobnost komuniciranja v angleščini v vsakdanjih situacijah
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 20 ur (1 ura tedensko)
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: po dogovoru; 1., 2., 3. in 4. letnik
VSEBINA PROGRAMA: komunikacija v angleščini
NOSILEC PROGRAMA: Timothy Gallagher, tuji učitelj angleščine
KOORDINATORICA: Blanka Klobučar, prof.
CENA: 4 €/45 min
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VIČWATCH
CILJI:





uvajanje v pisanje različnih prispevkov, poročil in komentarjev k šolskim dogodkom;
razvijanje kritičnega in objektivnega razmišljanja in izražanja;
računalniška obdelava slikovnega materiala;
računalniško oblikovanje časopisa.

TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 70 ur v šolskem letu
VSEBINA PROGRAMA: Zbiranje podatkov in oblikovanje informacij o različnih dogodkih na
šoli in okoli nje. Oblikovanje zabavnega in na oko privlačnega časopisa (predvidoma vsak
mesec) in revije (predvidoma trikrat v šolskem letu).
NAČIN IZVAJANJA: zbiranje pisnega in slikovnega gradiva, tehnično urejanje – oblikovanje za
pisni in spletni dokument. Redni sestanki z dogovori o zadolžitvah in pregledom
opravljenega dela. Začetek s srečanjem in določitvijo pravil za skupinsko delo.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 20 dijakov, vsi letniki
NOSILEC PROGRAMA: Laura Repovš, prof.
CENA: brezplačno
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, Facebook stran Gimnazije Vič, plakat v šolski
avli, z okrožnico v spletni učilnici

LETOPIS
CILJI:





priprava koncepta letopisa za aktualno šolsko leto in vsebinska zasnova,
določitev ustreznega zbiranja podatkov,
vsebinska in oblikovna priprava letopisa,
predstavitev dijakom.

TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 70 ur v šolskem letu
VSEBINA PROGRAMA: priprava letopisa za šolsko leto 2021/2022
NAČIN IZVAJANJA: sestanki z organizacijsko ekipo, dogovarjanje s tiskarno itd.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 5 dijakov za pripravo letopisa
NOSILEC PROGRAMA: Andrej Smrdu
CENA: brezplačno
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, okrožnica
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DELO Z NADARJENIMI ZA POEZIJO
CILJI:
 razvijanje kreativnega pisanja, mojstrenje haiku forme, rahločutenje občutka za
naravo in človeka;
 pisanje poezije v angleškem jeziku, prevajanje poezije.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 10–20, vsi letniki
ČAS IZVAJANJA: po dogovoru z dijaki
VSEBINA: haiku, pisanje haikuja, prevajanje, fotografiranje, po dogovoru z dijaki
NAČIN IZVAJANJA: v skupini, delo v dvojicah, individualno, po el. pošti
NOSILCA PROGRAMA: Edin Saračević, prof. in Blanka Klobučar, prof.
NAČIN OBJAVE: šolska spletna stran, okrožnica v spletni učilnici

PEVSKI ZBOR
TRAJANJE: skozi celo šolsko leto
ČAS IZVAJANJA: tri šolske ure na teden in intenzivnejše vaje pred nastopi
UDELEŽENCI: dijakinje in dijaki vseh letnikov
CILJI:
 razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture odnosov v skupnem muziciranju (a
capella ali z instrumentalno spremljavo)
 spoznavanje osnov zdravega in estetskega petja
 razvijanje občutka za barvna in harmonska sozvočja
 razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja
 razvijanje pozitivnega odnosa do pevske tradicije
 sodelovanje na šolskih prireditvah in v širšem slovenskem kulturnem prostoru
VSEBINE:
 slovenske ljudske in umetne pesmi
 tuja zborovska literatura različnih obdobij in zvrsti
 spiritual, gospel
 skladbe zabavnejšega žanra (npr. priredbe zimzelenih pesmi in popevk)
NOSILEC PROGRAMA: dr. Marija Mihevc, prof.
NAČIN OBJAVE: okrožnica v spletni učilnici
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PROGRAMERSKI KROŽEK
CILJI:
 dijaki spoznajo osnove programiranja,
 samostojno in v skupini načrtujejo in izdelujejo programe,
 pripravljajo se na tekmovanja.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 3 ure na teden, celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 8–16, vsi letniki
VSEBINA: programiranje
NAČIN IZVAJANJA: delo v računalniški učilnici in samostojno delo doma
NOSILEC PROGRAMA: zunanji sodelavec
KOORDINATOR: Klemen Bajec, prof.
NAČIN OBJAVE: v katalogu, na spletni strani šole, aktualna obvestila v spletni učilnici
CENA: bo znana naknadno

3D MODELIRANJE TISKANJE IN CNC OBDELAVA
CILJI: Spoznavanje osnov: računalniškega načrtovanja - CAD, 3D tiskanja, računalniško
podprte proizvodnje CAM, CNC rezkanja.
VSEBINA: Nekaj srečanj, kjer bomo spoznali osnovne principe, orodja, … v drugem delu pa
izdelava lastnih projektov v šolski delavnici.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto, po dogovoru
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 20, vsi letniki
NAČIN IZVAJANJA: delo v računalniški učilnici, delo v šolski delavnici in samostojno delo
doma
NOSILCA PROGRAMA: Klemen Bajec, prof., Timotej Maroševič , prof.
NAČIN OBJAVE: okrožnica, aktualna obvestila v spletni učilnici
CENA: strošek materialov
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PROJEKT ZVIČNIK
CILJI: pridobivanje veščin kot so načrtovanje modela, obdelava lesa, timsko delo, uporaba
fizike v realnem življenju
VSEBINA: izdelava Hi-Fi zvočnikov, načrtovanje modela, izvajanje akustičnih meritev na
Fakulteti za elektrotehniko
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 70 ur, skozi celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 20, vsi letniki
NAČIN IZVAJANJA: delo v fizikalni učilnici, na Fakulteti za elektrotehniko in samostojno delo
doma
NOSILCA PROGRAMA: Timotej Maroševič , prof.
NAČIN OBJAVE: okrožnica
CENA: strošek materialov

KROŽEK DIGITALNE FOTOGRAFIJE
CILJI: spoznavanje zgradbe digitalnih fotoaparatov, spoznavanje funkcij fotoaparata
nastavitve pri fotografiranju, spoznavanje in praktično delo z uporabo zaslonke in časa
zaklopa, urejanje in kadriranje motiva z zakoni kompozicije, praktične delavnice
portretne, športne in arhitekturne fotografije, računalniška obdelava fotografij s
programom Adobe Photoshop, kompozicije fotografije, računalniške obdelave,
razstava ...
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 10 srečanj (3 mesece), 1 x tedensko po pouku
UDELEŽENCEV: 8–16, vsi letniki
NOSILKA IZVAJANJA: Tina Ramujkić, zunanja sodelavka
NAČIN OBJAVE: v katalogu, na spletni strani šole, aktualna obvestila v spletni učilnici

ŠILA – EKSPERIMENTALNO GLEDALIŠČE
CILJ: pridobivanje sposobnosti improvizacije, pridobivanje samozavesti.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 32 ur, 2 uri / 14 dni, celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 dijakov, vsi letniki
VSEBINA PROGRAMA: diskusije in vaje v improvizaciji, priprava gledališke predstave,
priprava na tekmovanja dijakov srednjih šol
NOSILEC PROGRAMA: Sara Šoukal, zunanja sodelavka
CENA: bo znana naknadno
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ANGLEŠKA DRAMSKA SKUPINA/PROMOCIJSKA SKUPINA
CILJ: razvijanje ustvarjalnosti, seznanjanje z gledališko dejavnostjo, postavitev gledališke
predstave, promocija šole doma in v tujini
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 70 ur, skozi celo šolsko leto
VSEBINA PROGRAMA: gledališka predstava, priprava promocijskih gradiv, predstavitev
pouka in drugih dejavnosti, ki se odvijajo na šoli, domačim in tujim gostom
NOSILCA PROGRAMA: Blanka Klobučar, prof., Timothy Gallagher, tuji učitelj angleščine
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, z okrožnico

ANGLEŠKI KNJIŽNI KLUB
CILJ: razvijanje bralne kulture in bralne zmožnosti, seznanjanje s knjižnimi novostmi
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 30 ur, srečanja po dogovoru (od oktobra do maja)
VSEBINA PROGRAMA: predstavitev knjig in razgovor, skupno branje in interpretacija,
izmenjava mnenj, sodelovanje pri nakupu novih knjig
NOSILCA PROGRAMA: Blanka Klobučar, prof., Timothy Gallagher, tuji učitelj angleščine
CENA: naknadno
NAČIN OBJAVE: okrožnica, plakat v šolski avli

DRAMSKI KROŽEK
CILJ: kreativno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: dve uri na teden vse šolsko leto
NAČIN IZVAJANJA: vaje in nastopi
UDELEŽENCI: dijaki vseh letnikov, ki si želijo ustvarjati gledališče
NOSILCA PROGRAMA: Žiga Regina
NAČIN OBJAVE: okrožnica, plakat v šolski avli
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VIVARISTIČNI IN HORTIKULTURNI KROŽEK GRINVIČ
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 60
UDELEŽENCI: vsi letniki
NOSILKA PROGRAMA: Ksenija Švigelj Mastikosa, laborantka za biologijo
CILJ AKTIVNOSTI:
 dijaki se seznanijo z vivaristiko in gojenjem rastlin,
 poglobijo znanje o rastlinskem in živalskem svetu,
 razvijajo občutek odgovornosti in pozitiven odnos do živih bitij in okolja,
 sprejemajo drugačnost in razvijajo medsebojne odnose,
 sprostitev in dobro počutje.
VSEBINE:
 oskrba šolskega vivarija, postavitev začasnih vivarijskih posod z organizmi,
 obiski in izmenjave izkušenj z raznimi institucijami.
NAČIN IZVAJANJA: redna srečanja, oskrba vivarija
NAČIN OBJAVE: vabilo, okrožnica, spletna stran GrinVič

PROSTOVOLJNO DELO
CILJI: spoznavanje sebe in drugih, pomoč sočloveku
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 1x tedensko med šolskim letom (v okviru OIV)
VSEBINA PROGRAMA:
 učna pomoč v osnovnih šolah, vrstnikom, prostovoljstvo v Domu Malči Belič, domu
starejših občanov in slovenski filantropiji
 sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije in zavetiščem Gmajnice pri izvedbi
humanitarnih akcij
 sodelovanje na festivalu Igraj se z mano
ŠTEVILO UDELEŽENCEV/LETNIK: ni omejeno
CENA: brezplačno
NOSILEC PROGRAMA: Klara Vrbnjak
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, okrožnica
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USTVARJALNE DELAVNICE
CILJI:
 razvijati ustvarjalne sposobnosti,
 estetske vrednote in spoznati različne izrazne tehnike,
 dijaki spoznajo in občutijo nove materiale (glino, mozaik, svilo, steklo, volno, barve,
vosek),
 učenje novih tehnik in spretnosti ustvarjalnega izražanja,
 načrtovanje od ideje do izdelka,
 sodelovanje in soustvarjanje v skupini.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: krajše delavnice v popoldanskem času od oktobra do maja,
1x tedensko po 3 šolske ure.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV/LETNIK: vsi letniki
VSEBINA PROGRAMA: glina, mozaik, slikanje na svilo, slikanje na steklo, volno, barve, vosek
VSEBINE:
 risba – likovno polje, gradnja kompozicije,
 kiparstvo: uporabna plastika iz različnih materialov/relief,
 grafični list.
IZVAJALCI: zunanji sodelavci
KOORDINATORKA: Jana Ozimek, prof.
CENA: bo znana naknadno
NAČIN OBJAVE: plakat v šolski avli, okrožnica, šolska spletna stran
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PSIHOLOŠKA PRIPRAVA NA OCENJEVANJE
CILJI: razvijanje samozavedanja, obvladovanja telesnih simptomov kar vpliva na večjo
učinkovitost kognitivnih funkcij
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: bo znano naknadno
VSEBINA PROGRAMA:
 trebušno dihanje, postopna mišična relaksacija, vizualizacija, vodena imaginacija …
ŠTEVILO UDELEŽENCEV/LETNIK: 4. letnik
CENA: brezplačno
IZVAJALKI: Dimitrij Banda
NOSILEC PROGRAMA: svetovalna služba Gimnazije Vič
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, okrožnica

LITERARNI ZBORNIK
CILJ: spodbujanje ustvarjalnosti
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: od septembra do marca
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejeno
VSEBINA PROGRAMA: zbiranje in objava literarnih prispevkov
NAČIN IZVAJANJA: zbiranje pisnega in slikovnega gradiva, tehnično urejanje in oblikovanje
NOSILKA PROGRAMA: Mirjam Šemrov, prof.
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, z okrožnico

TEČAJ CESTNO-PROMETNIH PREDPISOV IN PRVE POMOČI
CILJI:
 prometna vzgoja srednješolcev in priprava na vozniški izpit
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 6 dni popoldan po 4 ure (tečaj CPP), dva dneva popoldan po 5
ur (tečaj PP); možna tudi izvedba v času jesenskih počitnic
VSEBINA PROGRAMA:
 cestno prometni predpisi in varnost vseh udeležencev v prometu
 zakonodaja o prometu in varnosti v prometu
 simulator vožnje
UDELEŽENCI: dijaki 2., 3. in 4. letnika
ORGANIZATOR: Andrej Smrdu
IZVAJALCI: zunanji sodelavci, predavatelji in inštruktorji AŠ Jarše in AMTK; RKS
CENA: bo znana naknadno
NAČIN OBJAVE: okrožnica v spletni učilnici
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SREDNJEŠOLSKA TEKMOVALNA EKIPA PRVE POMOČI
CILJI: Dijaki se naučijo pravilnega pristopa k poškodovancu, spoznajo osnovne postopke za
reševanje življenja kot tudi ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto, delavnice v prostorih OZRK Ljubljana
ŠT. UDELEŽENCEV: 6–12
VSEBINA PROGRAMA: Pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja prve pomoči.
Ekipa tekmuje na tekmovanjih, ki jih organizira OZ Rdeči Križ Ljubljana.
KOORDINATOR: Mojca Manfreda, prof.
Način objave: okrožnica, spletna stran šole

UNESCO KLUB
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo leto 1x tedensko
KOMU JE NAMENJENO: dijakom vseh letnikov in profesorjem
VODJA: Mojca Kosi, prof.
CILJ AKTIVNOSTI: (vsebinski, povezave s poukom, vzgojni)
 spoznati mrežo ASP
 spoznavati in udejanjati UNESCO cilje:
 uveljavljati kulturo miru in nenasilja
 naučiti se skrbeti za ohranitev Zemlje
 naučiti se živeti skupaj
 naučiti se deliti med seboj
 posodabljati spletno stran
VSEBINE
 štiri osnovne teme ASP mreže
 sodelovanje v zanimivih projektih, ki jih organizirajo članice ASP mreže
(http://www.unesco-asp.si)
 projekt zbiranja odpadnih baterij
 obeleževanje mednarodnih obletnic in dni
Ta področja bi spoznavali v domačem okolju (misli globalno, deluj lokalno).
NAČIN IZVAJANJA: aktivno delo dijakov in profesorjev
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, aktualna obvestila v spletni učilnici, plakat v
šolski avli, z okrožnico, objava v zbornici
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI
CILJI:








animacija dijakov,
socializacija v skupini in razvijati odnos do soljudi,
seznanjenje z novimi veščinami,
razvijanje psihomotoričnih in psihosocialnih lastnosti,
avtonomno učenje,
aktivno učenje,
individualizacija.

TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 70 ur, 2 uri/teden, oziroma po razporedu (odvisno od
dejavnosti)
NAČIN IZVAJANJA: trening v telovadnici gimnazije Vič pod vodstvom profesorjev športne
vzgoje
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 dijakov/skupino, vsi letniki
CENA: brezplačno
NOSILCI PROGRAMA: učitelji športne vzgoje
PROGRAMI:
 odbojka – fantje
 odbojka – dekleta
 košarka – fantje
 mali nogomet – fantje
 sobotno smučanje in bordanje
 tečaj za nogometne sodnike
 medrazredna tekmovanja
 medšolska tekmovanja
 državna srednješolska tekmovanja
NAČIN OBJAVE: plakat v šolski avli, okrožnica
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ŠPORTNO PLEZANJE
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 2 uri na teden, od oktobra do maja
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 10, vsi letniki
SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 70
NOSILEC PROGRAMA: Denis Pavlin
CENA: bo znana naknadno
CILJ AKTIVNOSTI:
 animacija dijakov,
 seznanjanje z novimi veščinami in razvijanje motoričnih spretnosti,
 razvijanje občutka za odgovornost in zaupanje.
VSEBINE: Dijaki spoznajo:
 vrste in zgodovino plezanja ter etični kodeks slovenskih plezalcev,
 plezalno opremo in razširjenost plezališč v Sloveniji.
Naučijo se pravilnega varovanja, vrvne tehnike in osnov plezalne tehnike.
NAČIN IZVAJANJA: Manjši del (teorija) bo potekal v učilnici, večina programa pa bo potekala
enkrat tedensko, v šolski telovadnici in na rimskem zidu na Mirju, organizirana bosta dva
izleta v naravno plezališče (plezalni vrtec).
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, plakat v šolski avli, z okrožnico

HRIBOLAZENJE
CILJI:






aktivno preživljanje prostega časa,
razvijanje pozitivnega odnosa do narave in skrb zanjo,
razvijanje strpnosti,
seznanitev s tehničnimi pripomočki in njihovo uporabo v naravi,
načrtovanje izleta

TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: skozi celo šolsko leto
UDELEŽENCI: vsi letniki
VSEBINA PROGRAMA: sestanki, iskanje ideje za izlet, načrt, priprava in izvedba izleta
NOSILKA PROGRAMA: Marina Trost, prof. (vodnik PZS) v sodelovanju s PD Viharnik
NAČIN OBJAVE: okrožnica v spletni učilnici

24

Katalog krožkov, tečajev, obveznih in izbirnih vsebin in pouka izven učilnic 2021/2022

ZDRAVA ŠOLA
CILJI: Člani skupine na začetku vsakega šolskega leta izdelajo načrt svojega dela, npr.: v 1.
letnikih predstavijo Zdravo šolo, saj želimo tako povabiti nove člane k vključitvi in
aktivnemu sodelovanju. Sicer pa so cilji našega delovanja predvsem:
- razvijanje pravilnega odnosa dijakov do lastnega telesa in zdravja
- ozaveščanje dijakov o različnih možnostih zdravega načina življenja,
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: neomejeno, vsi letniki
NOSILEC PROGRAMA: Barbara Černe Gresl, prof.
VSEBINE:
 tematske učne vsebine pri pouku biologije in tematske razredne ure,
 aktualno gradivo (plakati, članki …) s področja zdravega načina življenja, ki ga
predstavljamo na oglasni deski,
 obeleževanje tematskih dni (npr.: svetovni dan hrane, svetovni dan duševnega
zdravja, svetovni dan boja proti AIDSu, svetovni dan zdravja …),
 ločevanje odpadkov …
Organiziramo Teden zdravja, v katerem strokovnjaki z različnih področij, študentje medicine
in farmacije s predavanji in delavnicami ozaveščajo dijake o zdravem načinu življenja. V tem
tednu organiziramo tudi tek za dijake, pripravimo zdrave sladice in napitke.
NAČIN IZVAJANJA: sestanki 1x tedensko
NAČIN OBJAVE: okrožnica v spletni učilnici

DRAMSKI KROŽEK V FRANCOŠČINI
CILJ: razvijati kreativne sposobnosti, seznanitev z gledališko dejavnostjo francosko
govorečega področja, postavitev gledališke predstavitve.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 35 ur
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejeno, vsi letniki
VSEBINA PROGRAMA: dramatizacija odlomkov različnih del v francoščini
NOSILEC PROGRAMA: Cédric Klein, prof.
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, z okrožnico
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FRANCOSKI VEČER
CILJ: razvijati kreativne sposobnosti, seznanitev z gledališko dejavnostjo francosko
govorečega področja, postavitev gledališke predstavitve, francoska poezija, šansoni … v
sodelovanju z drugimi slovenskimi gimnazijami.
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 35 ur
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejeno, vsi letniki
VSEBINA PROGRAMA: gledališče, poezija, šansoni, dramatizacija odlomkov različnih del v
francoščini
NOSILEC PROGRAMA: Cédric Klein, prof. in Julijana Taseva, prof.
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, z okrožnico

SEM »IN«, ZDRAVO ŽIVIM
CILJI:
 spodbujanje zdravega življenjskega sloga in izboljšanje gibalne učinkovitosti
srednješolcev
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 15 ur, ob torkih 13.30–15.00, velika telovadnica
NAČIN IZVAJANJA: skupinska vadba v živo (v telovadnici), skupinska vadba preko spletne
aplikacije, predavanje, osebni dnevnik (spletna aplikacija)
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejeno, vsi dijaki (pretežno 1. letniki)
CENA: brezplačno
NOSILCI PROGRAMA: Tomaž Škafar, prof. in Nejc Marinič, prof. Program izvajajo doc. dr.
Matej Majerič, prof. šv. vzg. in študentje Fakultete za šport.
VSEBINE:
 uvodna predstavitev programa
 začetna meritev
 skupinske vadbe
 predavanja o zdravi prehrani
 končna meritev
NAČIN OBJAVE: obvestila v spletni učilnici, oglasna deska, Instagram, elektronska pošta
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IZMENJAVE DIJAKOV
Izvedba izmenjav dijakov je odvisna od epidemiološke situacije v letu 2021/2022.

SLOVENSKA IZMENJAVA Z ORMOŽEM
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: 3-4 dni maj (v Ljubljani) in junij (v Ormožu)
UDELEŽENCI: 1., 2. in 3. letniki
NOSILCA PROGRAMA: Tanja Šket, prof.
CENA: bo znana naknadno
CILJ AKTIVNOSTI:
 spoznavanje različnosti slovenskih pokrajin in življenja v njih
 tvorjenje novih prijateljstev
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, okrožnica, sestanki s prijavljenimi dijaki

MEDNARODNA IZMENJAVA S ŠPANIJO
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: pomlad 2022
UDELEŽENCI: 1., 2. in 3. letniki
NOSILCI PROGRAMA: Miriam Jereb Batagelj, prof., in Nuša Završnik Ražen, prof.
CENA: bo znana naknadno
CILJ AKTIVNOSTI:
 komunikacija v tujem jeziku
 spoznavanje navad in načina življenja Baskov in Špancev
 spoznavanje njihove kulture in življenja
VSEBINE:
 zgodovina
 geografija
 kultura
 tuji jezik (konverzacija)
 komunikacija
 način življenja, navade
NAČIN IZVAJANJA:
 komunikacija po elektronski pošti
 obisk naših dijakov v Španiji
 sprejem španskih dijakov v Sloveniji
 predstavitev dela (mini projekti)
NAČIN OBJAVE: spletna stran Gimnazije Vič, okrožnica, sestanki s prijavljenimi dijaki
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IZBIRNE EKSKURZIJE
Izbirne ekskurzije bodo izvedene samo v primeru ugodne epidemiološke situacije.

SAN MARINO IN BOLOGNA
CILJI: spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti severnega dela Apeninskega polotoka
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: vikend v oktobru/novembru
NAČIN IZVAJANJA: ogledi, delovni listi
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: najmanj 30 dijakov, za vse letnike
VSEBINA:
 dijaki si ogledajo znamenitosti Bologne in posebnosti državice San Marino
NOSILKA PROGRAMA: Jana Jerman, prof.
CENA: naknadno
NAČIN OBJAVE: okrožnica, plakat v šolski avli

PREDBOŽIČNA BUDIMPEŠTA
CILJI: spoznavanje kulturnih znamenitosti Budimpešte
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: vikend v decembru
NAČIN IZVAJANJA: ogledi, delovni listi
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: najmanj 30 dijakov, za vse letnike
VSEBINA:
 dijaki si ogledajo znamenitosti Budimpešte
NOSILKA PROGRAMA: Jana Jerman, prof.
CENA: naknadno
NAČIN OBJAVE: okrožnica, plakat v šolski avli

SARDINIJA
CILJI: spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti Korzike in Sardinije
TRAJANJE IN ČAS IZVAJANJA: prvomajske počitnice
NAČIN IZVAJANJA: ogledi, delovni listi
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: najmanj 30 dijakov, 2. in 3. letniki
VSEBINA:
 dijaki si ogledajo Ajjacio, Bonifaccio, narodni park na Korziki, Alghero …
NOSILKA PROGRAMA: Jana Jerman, prof., Marija Boh, prof.
CENA: bo znana naknadno
NAČIN OBJAVE: okrožnica
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Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana
www.gimvic.org | tajnistvo@gimvic.org

https://www.facebook.com/GimVic/
https://twitter.com/gimvic
www.youtube.com/GimnazijaVic
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