
Gimnazija Murska Sobota Dnevi OIV - 22. do 24. junij 2016

Dejavnost Vodja dejavnosti
Letnik / 

prostor

Število 

mest
opombe prostor

SRE

22. 6. Ekskurzija v Bad Radkersburg M. Geč 1. letnik VSI 103 odhod ob 8:30

Športni dan aktiv ŠVZ 2. letnik VSI 101

Filmska predstava 3. letnik VSI 92 pričetek ob 11:00 Cineplexx, Maximus
Obvezni del ur OIV. Predvidena vstopnina od 3 do 4 evre.

Izbirne dejavnosti 3. letnik VSI 92 pričetek ob 8:30 (trajanje do 10:00)
OIV

Kdo naj skrbi zame? J. V. Popović 3. letnik 15
Razvoj socialnih in proindividualnih 

veščin.
uč. 108

Odvodi in integrali V. Režonja 3. letnik 15
Matematiki bomo tistim dijakom 3. 

letnika, ki so izbrali fiziko kot izbirni 

predmet za maturo, razlozili snov: odvod 

in integral. To boste pri fiziki srecali prej 

kot pri pouku matematike. Upamo, da 

vam bo potem olajsali delo pri fiziki.

uč. 111

Matematične igre. R. Činč 3. letnik 15
Igranje raznih (logičnih) matematičnih 

iger (npr. domine,... )
uč. 105

Likovna delavnica M. Mihoković 3. letnik 15
Ustvarjalna likovna delavnica. 

Poglabljanje likovnega znanja preko 

praktičnega dela.

uč. 035

Obvezne ure OIV. Aktivna uporab a nemškega jezika. Obvezno za vse 1. letnike v okviru OIV obveznih za vse. Cilj ekskurzije "Fuchsjagd" je zmanjšanje strahu pred 

stiki s tujimi govorci, večja samozavest pri kommunikaciji s tujimi govorci, zbiranje potrebnih informacij iz različnih virov.

Obvezni del ur OIV. 
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Izpopoln. tehnik plavanja Horvat/Hauko 3. letnik 10
Šport za zdravje od 0 do 100. kopališče MS ali Vivat - 2 EUR

Origami M. Horvat 3. letnik 15
Spoznali bomo skoraj tisoč let staro 

japonsko umetnost zgibanja papirja. 

Origami zahteva zbranost, spodbuja 

domišljijo in uri ročne spretnosti. Izdelali 

bomo okraske, živali, rože …

uč. 110

Eksperimentalna fotografija kustosi v muzeju 3. letnik 15
Eksperimentalna fotografija po navdihu 

fotografa Jožeta Kološe: najprej si bomo 

ogledali Kološev kabinet umetniške 

fotografije in spoznali pojem 

eksperimentalne fotografije, nato pa 

sledi delavnica v temnici, kjer bomo na 

fotopapirju oblikovali svojo kompozicijo 

in jo razvili v fotografijo.

Pokrajinski muzej MS - 2 EUR

Ogled živalskega vrta M. Maučec 3. letnik 30
Ogled živalskega vrta v Ljubljani. 

Vstopnina 6 EUR in potni stroški glede na 

število udeleženih dijakov.

predhodno prijavljeni dijaki
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ČET

23. 6. Športni dan aktiv ŠVZ 1. letnik VSI 103
Obvezni del ur OIV.

Pravilno ravnanje z živalmi DZŽP in Zavod Koki 2. letnik VSI 101 pričetek ob 8:30 pred. 056

Izbirne dejavnosti 2. letnik VSI 101 pričetek ob 10:00 (trajanje do 11:30)
OIV

Kdo naj skrbi zame? J. V. Popović 2. letnik 15
Razvoj socialnih in proindividualnih 

veščin.
uč. 108

Matematične igre. R. Činč 2. letnik 15
Igranje raznih (logičnih) matematičnih 

iger (npr. domine,... )
uč. 105

Likovna delavnica M. Mihoković 2. letnik 15
Ustvarjalna likovna delavnica. 

Poglabljanje likovnega znanja preko 

praktičnega dela.

uč. 035

Izpopoln. tehnik plavanja Horvat/Hauko 2. letnik 10
Šport za zdravje od 0 do 100. kopališče MS ali Vivat - 2 EUR

Origami M. Horvat 2. letnik 15
Spoznali bomo skoraj tisoč let staro 

japonsko umetnost zgibanja papirja. 

Origami zahteva zbranost, spodbuja 

domišljijo in uri ročne spretnosti. Izdelali 

bomo okraske, živali, rože …

uč. 110

Obvezni del ur OIV. Pravilno ravnanje s hišnimi živalmi in zlorabe živali. Na predavanju predstavimo cilje in delovanje društva, o skrbi za živali in o zlorabah živali 

znotraj industrij.
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Kuhanje brez živalskih 

sestavin
DZŽP 2. letnik 15

Spoznali bomo, zakaj sta se članici DZŽP 

odločili za drugačno, živalim prijazno 

pripravo jedi, nekaj dejstev o rejnih živali 

ter se naučili trikov, kako nadomestiti 

nekatera živila. Pripravili bomo okusne 

jedi, med drugim tudi sladoled. 

Delavnico bosta vodili Mirjana Mulec in 

Jasmina Hrastovec.

uč. 109

Eksperimentalna fotografija kustosi v muzeju 2. letnik 15
Eksperimentalna fotografija po navdihu 

fotografa Jožeta Kološe: najprej si bomo 

ogledali Kološev kabinet umetniške 

fotografije in spoznali pojem 

eksperimentalne fotografije, nato pa 

sledi delavnica v temnici, kjer bomo na 

fotopapirju oblikovali svojo kompozicijo 

in jo razvili v fotografijo.

Pokrajinski muzej MS - 2 EUR

Ekskurzija v Graz M. Geč 3. letnik VSI 92 odhod ob 8:00
Obvezne ure OIV. Aktivna uporab a nemškega jezika. Obvezno za vse 3. letnike v okviru OIV obveznih za vse. Cilj ekskurzije "Fuchsjagd" je zmanjšanje strahu pred 

stiki s tujimi govorci, večja samozavest pri kommunikaciji s tujimi govorci, zbiranje potrebnih informacij iz različnih virov.
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PET

24. 6. Proslava ob dnevu državnosti D. Muhič 1.-3. letnik 297 pričetek ob 9:30

Podelitev spričeval razredniki 1.-3. letnik

po učilnicah

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta s podelitvijo priznanj in nagrad našim najboljšim dijakom.
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