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OIV VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI 
 
Posamezne vsebine lahko dijaki izbirajo prosto. Šola vsebine ponuja, a jih bo izvajala, če se 
prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov in če bodo to omogočale razmere.  

Naziv Letnik Nosilec Cena* Čas izvedbe Št. ur 

LOGIKA IN MATEMATIKA      

Tekmovanje iz logike 1.–4. aktiv MAT brezplačno 23.9.2021 (šolsko) 
15 
15 

Tekmovanje iz razvedrilne 
matematike 

1.–4. aktiv MAT brezplačno Šolsko leto 2021/22 
15 
15 

Tekmovanje iz matematike za 
Vegova priznanja 

1. – 4. 
aktiv MAT brezplačno Šolsko leto 2021/22 

15 
15 

Evropske statistične igre 1. – 4. aktiv MAT brezplačno Šolsko leto 2021/22 
10 
20 
30 

MEDPREDMETNE POVEZAVE z 
ekskurzijo 

     

Antični Rim in Pompeji 1. 
Melita Franko, 
 aktiv ZGO 

220 evrov* April /maj 2022 40 

Opis: 
Dijaki utrdijo snov antične kulturne dediščine starega Rima in pridobijo novo znanje. Na nazoren in sistematičen 
način spoznajo konkretne dosežke na kulturnem področju in ovrednotijo njihov pomen. Prav tako ocenijo vlogo in 
pomen Vatikana nekoč in danes. Ekskurzija bo izvedena, če bodo razmere to omogočale 

Cvetoča Nizozemska 2.-4. 
Simona Varga,  
aktiv GEO 

350 eur April/ junij 2022 40 

Opis: 
Dijaki se srečajo s kulturo Zahodne Evrope, obiščejo znamenitostmi nizozemskega glavnega mesta in ugotavljajo 
pokrajinske in podnebne posebnosti Holandije …  
Ekskurzija bo izvedena, če bodo razmere to omogočale 

METODOLOGIJA 
RAZISKOVALNEGA DELA 

     

Raziskovalno delo (različna 
predmetna področja) 

1 –4. 
aktiv ZGO, GEO, 
SOC, BIO, KEM, 
FIZ, PSI 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 
odvisno od 
dejavnosti 

Opis: 
Raziskovalno delo je možno na različnih področjih, ki jih obvladajo mentorji Gimnazije Murska Sobota. Izbira je 
lahko tudi interdisciplinarna. 

Novinarska delavnica s 
snemanjem oddaje Pisan svet 

1.–4. 
Tadeja Filo, Simona 
Varga 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 35 

Opis: 
Dijaki bodo spoznali temeljne novinarske besedilne vrste: poročilo, intervju, reportažo ... Snemali bodo prispevke za 
oddajo Pisan svet GMS. 

PROSTOVOLJNO SOCIALNO 
DELO 

     

Prostovoljna socialna pomoč 1., 2., 3. Brigita Hari brezplačno Šolsko leto 2021/22 20 

Opis: 
Dijaki pridobijo življenjske izkušnje, nova znanja in veščine, občutek koristnosti, nova prijateljstva, večji občutek 
lastne vrednosti in reference pri iskanju zaposlitve. 

Krvodajalska akcija 4. 
RK RS, OZMS, in 
Splošna bolnišnica 
M. Sobota 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 8 

Sodelovanje z OZ M. Sobota RK 1.–4. 
OZ MS RK, Simona 
Varga 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: Dijaki sodelujejo pri različnih dobrodelnih in humanitarnih akcijah. 

Sodelovanje v dijaški skupnosti 1.–4. 
mag. Martina 

Mihoković brezplačno Šolsko leto 2021/22 20 

PRVA POMOČ, PROMET IN 
VARNOST 

     

Tečaj  Prve pomoči  2.-4. Simona Varga okoli 85 eur Šolsko leto 2021/22 10 

Opis: 
Dijaki v teoretičnem in praktičnem delu spoznajo osnove prve pomoči in opravijo izpit, ki je potreben za pristop k 
CPP.  

Tečaj cestno-prometnih predpisov 
(CPP) 

1.-4. 
Šola vožnje Relax 
(PE Murska Sobota) 

brezplačen 
tečaj CPP 

po dogovoru 24 

Opis: 
Kandidati opravijo tečaj CPP v Šoli vožnje Relax Murska Sobota z odličnimi strokovno usposobljenimi predavatelji.  
Po opravljenem tečaju CPP, pridobijo Evidenčni karton vožnje, ki potrjuje, da je kandidat opravil tečaj CPP in 
omogoča opravljanje praktični del v šoli vožnje Relax (ena ura brezplačno) ali katerikoli drugi šoli vožnje.  

ŠPORTNI TABORI IN ŠOLE V 
NARAVI, ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
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Naziv Letnik Nosilec Cena* Čas izvedbe Št. ur 

Ogled športnih prireditev 1.–4. 
Janko Hochstätter, 
Franc Hauko 

odvisno od 
vstopnine 

Šolsko leto 2021/22 10-12 

Maraton Treh src s pohodom 1.–4. Janko Hochstätter prijavnina Šolsko leto 2021/22 6 

Rolanje 1.–4. Roman Činč brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Hokej 1.–4. Roman Činč brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Plesni tečaj (maturantski ples) 4. Plesna šola cena tečaja Šolsko leto 2021/22 15 

Kolesarjenje 1.–4. 
Mitko Nasevski, 
Simona Varga 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: 
V popoldanskem času ali ob koncu tedna bomo kolesarili po bližnji okolici (Pomurje), tempo in smer kolesarjenja 
bo prilagojen udeležencem.   

Pohodniški krožek 1.–4. 
Mitko Nasevski, 
Simona Varga 

 prevoz do 
izhodišča 

Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: 
V uvodnem delu bomo organizirali kratko predavanje izkušenega pohodnika. Glede na sposobnosti, izkušnje in 
želje prijavljenih dijakov, se bomo ob koncu tedna ali po pouku sprehodili po bližnjih in daljnjih tematskih poteh v 
Sloveniji.  

Teniška tehnika osnovnih udarcev 
in igra mini ter velikega tenisa 

1., 2., 3. Mitko Nasevski 
 uporabnina 

igrišča 
Šolsko leto 2021/22 15 

NARAVOSLOVNE VSEBINE      

Tekmovanje iz naravoslovja 1., 2. Franc Trplan brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: Priprave na tekmovanje iz določenih vsebin iz biologije, fizike in kemije. 

Tekmovanje v znanju fizike 1.–4. Franc Trplan brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni 

1.–4. Renata Dominko brezplačno Šolsko leto 2021/22 20/30/40 

Tekmovanje iz znanja biologije za 
Proteusovo nagrado 

1.–4. Marjetka Maučec brezplačno Šolsko leto 2021/22 20/30/40 

Šolski eko-vrt 1., 2.,3. Marjetka Maučec / Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: Dijaki skrbijo za visoko gredo in ugotavljajo uporabo in pomen zelišč z visoke grede.  

Biološki krožek 1., 2. Renata Dominko brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: Spoznavanje pomena varovanja okolja in varovanja narave.  

Kviz Naravoslovko 2., 3.  Marjetka Maučec brezplačno Šolsko leto 2021/22 8 

Opis: Dijaki vodijo prireditev, na kateri se pomerijo ekipe v znanju naravoslovja.  

Astronomija 1.–4. dr. Renato Lukač brezplačno Šolsko leto 2020/21 20 

Opis: Predavanja in delavnice z raznih področij astronomije ter astronomska opazovanja. 

Tekmovanje v znanju astronomije 1.–4. aktiv FIZ brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Tekmovanje v znanju fizike 1.–4. aktiv FIZ brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Tekmovanje v znanju kemije 1.–4. 
Alenka Jelen, 
Damjana H. Ploj 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 20 

Računalniški krožek 1.–4. Romana Zver brezplačno Šolsko leto 2021/22 30 

JEZIKOSLOVNE VSEBINE      

Tekmovanje iz znanja slovenščine 
za Cankarjevo priznanje 

1.–4. učitelji slovenščine brezplačno Šolsko leto 2021/22 
10 ur za 
vsako 
raven 

Opis 
Spodbujanje bralne kulture, razvijanje zmožnosti medbesedilne primerjave, esejskega razmišljanja in jezikovne 

zmožnosti v zbornem jeziku. 

Španščina 1.–4. Alenka Žuntar 70 eur* Po dogovoru 35 

Latinščina 1.–4. Drago Meglič 70 eur* Po dogovoru 35 

Francoščina 1.–4. Zunanji sodelavci 70 eur* Po dogovoru 35 

Italijanščina 1.–4. Zunanji sodelavci 70 eur* Po dogovoru 35 

Opis….. 
Fakultativni tečaji tujih jezikov se bodo organizirali v prostorih šole ob zadostnem številu prijav (min 10) v 
popoldanskem času.  

Madžarščina 1., 2., 3. Sibila Sabo brezplačno celo šol. leto 70 

Priprave na izpit DSD II 3., 4. Aktiv NEM brezplačno Šolsko leto 2021/22 50 

Priprave na izpit DSD I 2., 3. Aktiv NEM brezplačno Šolsko leto 2021/22 50 

Opis: 
Dijaki, ki bi radi opravljali izpit DSD I, bi se učili ustvarjalnega pisanja, vadili konverzacijo in urili slušno 
razumevanje. Pripravam se lahko pridružijo tudi dijaki, ki ne bodo opravljali izpita DSD I, želijo pa malo izboljšati 
oz. poglobiti znanje nemščine. 
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Tekmovanje v znanju nemškega 
jezika 

2., 3. aktiv NEM brezplačno Šolsko leto 2021/22 30 

Tekmovanje v znanju angleškega 
jezika 

2., 3. aktiv ANG brezplačno Šolsko leto 2021/22 30 

DRUŽBOSLOVNE VSEBINE  

Tekmovanje iz zgodovine 1.–4. aktiv ZGO brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Tekmovanje iz geografije 1.–4. aktiv GEO brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Tekmovanje iz psihologije 2.–4. 
mag. Jasna Vuradin 
Popović 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Mednarodni arhivski tabor 2., 3. Melita Franko brezplačno Šolsko leto 2021/22 40 

 
Skupina dijakov se tradicionalno vključuje v terensko delo ob slovensko-madžarski meji, ob vodenju strokovnih 
delavcev iz arhivov v Mariboru, Zalaegerszegu in Sombotelu zbirajo in razstavljajo najdeno arhivsko gradivo. 

KULTURNO-UMETNIŠKE 
VSEBINE 

     

Glasbena dela 1.–4. 
mag. Tomi 
Bušinoski 

odvisno od 
ponudbe 

Šolsko leto 2021/22 10 

Opis: 

Večja glasbena dela so pogosto zanimiva zaradi svoje zgradbe, izvedbe, zunanjih elementov. Gotovo pa 
lahko razumevanje takšnih del doživimo bolje in poglobljeno, če se ukvarjamo s temi deli. Pri dejavnosti 
glasbena dela bomo spoznavali, prepoznavali in analizirali glasbene oblike resne glasbe. Poglobljena analiza 
in aktivno poslušanje nas bosta pripeljala do vodene priprave na obisk operne, baletne predstave ali koncerta. 

Pevski zbor 1.–4. 
mag. Tomi 
Bušinoski 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 60 

Opis: 
Pevski zbor je aktivnost, ki je namenjena neposrednemu glasbenemu stiku v obliki izvajanja in poustvarjanja. 
Hkrati gre za druženje in razvijanje prijateljskega sodelovanje v skupini. 

Obiski koncertov 1.–4. 
mag. Tomi 
Bušinoski 

odvisno od 
dogodka 

Šolsko leto 2021/22 20 

Opis: 
Povabljeni boste na raznovrstne glasbene dogodke (opero, opereto, muzikal, balet, koncert ...) v kulturnih 
središčih v naši bližini (v M. Soboti, Lendavi, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu,  Gradcu). Pred odhodom na koncert 
bomo izvedli tudi pripravo, med katero boste izvedeli in spoznali, kaj lahko pričakujemo. 

Nemška gledališka skupina 1.–4. 
mag. Tomi 
Bušinoski 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 40 

Opis: 
Gledališče je umetnost, ki spodbuja različne sposobnosti in privablja na plan talente, ki so mnogokrat zelo 
skriti v nas samih. Pri nemškem gledališču se bomo seveda ukvarjali z nemškim jezikom in njegovo literarno 
dramsko podobo. Skušali bomo pripraviti svoje gledališko delo, ki ga bomo postavili na oder.  

Debata v nemškem jeziku 1., 2., 3. 
mag. Tomi 
Bušinoski 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 30 

Opis: 
V okviru projekta Jugend debattiert boste spoznali načine debatiranja, argumentiranja in timskega dela. Sledi 
tekmovanje na ravni šole in države. 

Likovni krožek 1.–4. 
mag. Martina 
Mihoković 

brezplačno Šolsko leto 2021/22 30 

Opis: Poglabljanje likovnega znanja, spodbujanje ustvarjalnosti in praktično udejstvovanje na likovnem področju. 

Knjižničarski krožek 1.–4. Milena Zelko brezplačno Šolsko leto 2021/22 20 

Opis: 
V knjižničarskem  krožku se dijaki naučijo osnov bibliotekarstva, spoznajo šolsko knjižnico in pomagajo 
knjižničarki pri urejanju knjig, pri pripravi knjižnih razstav in pri izposoji učbenikov.  

Medgeneracijsko branje 1.–4. Milena Zelko brezplačno Šolsko leto 2021/22 15 

Opis: 
Cilj je spodbujati medgeneracijsko branje literature, promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz 
zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«. 

Zaradi organizacije dela ali raznovrstne ugodne ponudbe med šolskim letom je možna sprememba 

ali dodajanje vsebin. 

*Vse cene dejavnosti so informativne ocene in se lahko zaradi zunanjih dejavnikov tudi spremenijo.  


