
Krožki, dejavnosti in prireditve 

117 

NAČRT DELA KROŽKA ZA LOGIKO IN MATEMATIKO  
 
Vodja: Matko Peteh, prof. 

Članica je  profesorica Bernarda Radoš. 

 
NALOGA ROK NOSILEC 

Izbira dijakov za tekmovanje v razvedrilni 

matematiki 

začetek septembra. člani aktiva 

Povabila dijakom in oblikovanje krožka z 

evidentiranjem perspektivnih tekmovalcev 

začetek septembra 

 

vodja in člani aktiva  

Priprava na šolsko izbirno tekmovanje v logiki konec septembra, 

začetek oktobra  

vodja 

Prijava dijakov na šolsko tekmovanje začetek oktobra   vodja in  člani aktiva  

Izvedba šolskega tekmovanja oktober vodja in člana 

Ocenjevanje in razglasitev rezultatov oktober  vodja in člana 

Izbor in prijava tekmovalcev na državno 

tekmovanje 

oktober  vodja in člana 

Priprava dijakov na državno tekmovanje konec oktobra, 

začetek novembra 

vodja 

Izbrana matematična poglavja: Teorija števil, 

geometrija v ravnini, diferenčne enačbe, 

funkcijske enačbe, poliedri, tlakovanja in druge 

teme iz revije Brihtnež.  Udeležba obvezna za 

udeležence izbirnega tekmovanja. 

november, december, 

januar, februar   

vodja in člana 

Priprava tekmovalcev na kenguru in izbirno 

tekmovanje 

februar vodja 

Prijava dijakov na Kenguru marec člani aktiva 

Izvedba tekmovanja Kenguru marec člani aktiva 

Ocenjevanje in razglasitev rezultatov marec vodja in člana 

Izbor in prijava tekmovalcev na izbirno 

tekmovanje 

marec vodja in člana 

Priprava dijakov na izbirno tekmovanje marec vodja in člana  

Izvedba izbirnega tekmovanja marec člani aktiva 

Ocenjevanje marec vodja in člana 

Priprave dijakov na državno tekmovanje marec  vodja in člana 

Priprave dijakov na državno tekmovanje 

 

marec  vodja in člana 

Dodatni pouk za dijake matematike za dijake 

gimnazije 

april vodja in člana 

 

S pomočjo primernih nalog bomo še pred izvedbo šolskega tekmovanja dijake posameznih 

letnikov in smeri motivirali za zavzeto sodelovanje.  

Naloge bo  pripravljal Matko Peteh. 

V letošnjem šolskem  letu bomo že pred  tekmovanjem s pomočjo prijavnic dobili natančno 

število udeležencev in se tako izognili morebitnim težavam zaradi premajhnega števila 

rezerviranih učilnic in profesorjev, ki bodo nadzorovali tekmovanje. 
 

CILJ matematičnega krožka je predvsem razvijanje matematičnega in logičnega mišljenja ter 

vzpodbujanje pozitivnega odnosa do matematične vede. 

Tekmovanja, ki se jih bomo udeležili: 

- šolsko, 

- izbirno, 

- državno, 

- tekmovanje v razvedrilni matematiki in 

- tekmovanje v logiki. 
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SPREMLJEVALCI na tekmovanjih in IZVAJALCI matematičnih aktivnosti na šoli bodo člani 

matematičnega aktiva. 
 

AKTIVNOSTI, ki bodo v tem šolskem letu potekale na šoli: 

 priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike in logike (vodi Matko Peteh), 

 priprave na šolsko, izbirno in državno tekmovanje iz matematike (vsi člani aktiva). 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
 

Mentorica: Maruša Potokar, prof. 
 

Krožek že kar nekaj let poteka po ustaljenem programu. S pripravami začnemo pred božičnimi 

prazniki, ko zainteresiranim dijakom razdelim prve naloge. Takoj po praznikih začnemo z rednimi 

srečanji, na katerih pregledujemo rešitve nalog in dopolnjujemo snov.  Priprave potekajo v treh 

skupinah, ker tudi tekmovanje poteka na treh različnih nivojih. 

 

NAČRT DELA BIOLOŠKEGA KROŽKA 
Vodja: dr. Boris Osolnik 
 

Tudi letos bomo zainteresirane dijake pripravljali za šolsko in državno tekmovanje iz biologije. 

Opravili bomo nekaj poskusov s področja človeške fiziologije z Vernierjevim kompletom. 

Spomladi si bomo v okolici šole ogledali značilna zelišča in na željo dijakov izdelali herbarij. 

Če bo dovolj zanimanja med dijaki bom organizial voden obisk živalskega vrta v Ljubljani. Z 

dijaki, ki se pripravljajo za maturo, bomo obiskali center za biotehnologijo. 

 

NAČRT DELA KEMIJSKEGA KROŽKA 
Vodja: Marko Tomažič, univ. dipl. ing. kem.  

Članica: Jelka Grabljevec 
 

Z dijaki bomo izvajali zahtevnejše poskuse in uvajali uporabo Vernierjevega kompleta. 

Dijake bomo pripravljali na tekmovanje za Preglove plakete. Z dijaki bomo delali 

raziskovalne naloge za Eko parlament mladih. 
 

NAČRT DELA FILOZOFSKEGA KROŽKA 
Vodja: Jožef  Žlahtič, prof.  
 

V filozofskem krožku se bomo z  dijaki, ki bodo to želeli, srečali desetkrat.  Posamezno srečanje 

bo potekalo od 45 do 60 minut. Vsebine  bodo naravnane praktično. Delo prijavljenih dijakov v 

skupini  bo konkretno, povezano  z materializiranimi izdelki. 

1. Okvirne vsebine:   

- Prva vsebina:  

Metode in postopki izdelave pisnega izdelka  -  seminarske naloge (5 srečanj); 

-  Izbira dveh od štirih ponujenih projektnih vsebin: 

  Religije sveta (5 srečanj), obravnava ustreznega besedila, 

 Evropski  humanizem in renesansa  (5 srečanj), obravnava ustreznih besedil, 

 Filozofija v slovenskem prostoru (5 srečanj), iskanje virov in ustreznih 

besedil, 

 Identifikacija sodobnih miselnih filozofskih tokov (5 srečanj), iskanje virov 

in ustreznih besedil. 

Druga vsebina: 

- priprave na 9. državno tekmovanje iz filozofije v pisanju eseja (5 srečanj); 

-  tekmovanje bo predvidoma potekalo marca ali aprila 2013. 

2. Interdisciplinarno sodelovanje: 
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- prevajanje filozofskih besedil iz različnih fil. šol in ustreznih  jezikov v 

slovenščino  (mentorstvo učitelja jezika in učitelja filozofije), 

- tema bo izbrana naknadno, v soglasju z obema mentorjema. 

NAČRT PLESNE DEJAVNOSTI – LATINSKOAMERIŠKI IN 
STANDARDNI PLESI 

Mentorica: Marija Majzelj Oven, prof. 
 

Novi člani plesne skupine bodo usvajali osnovne korake standardnih in latinskoameriških plesov. 

Posebna opcija bodo tudi swing plesi: jive, discofox,  discohustle, boogie-woogie in rock'n'roll, če 

bodo to njihova želja. Tretja možnost so skupinski plesi, mixi vseh plesov, otvoritveni ples, 

slavnostni ples itd. 
 

Od standardnih plesov bodo plesali angleški (počasni) in dunajski (hitri) valček, foxtrot, tango, 

quickstep, slowfox. Od latinskoameriških plesov se bodo učili rumbo, mambo, salso, cha-cha in 

sambo. Program bo prilagojen njihovim željam, sposobnostim in realnimi možnostim.  

Treningi bodo potekali enkrat tedensko ob petkih po dve šolski uri, in sicer od 14.15 do 15.45. 
 

Starejši člani plesne skupine bodo pomagali novincem, da bodo čim hitreje napredovali, sami pa 

bodo imeli možnost utrjevanja in izpopolnjevanja plesnih korakov in figur ter vzdrževanja plesne 

kondicije tudi izven urnika, ko bo plesna učilnica prosta. 
 

Z nastopi bodo plesalke in plesalci popestrili šolske in izven šolske prireditve, imeli bodo 

možnost sodelovanja pri morebitnih projektih. Najboljši pari pa bodo lahko tekmovali na 

državnem Šolskem plesnem festivalu, ki ga organizira Plesna zveza Slovenije v sodelovanju z 

Ministrstvom za šolstvo in šport ter društvom Planica. 
 

Člani plesne skupine so vsa leta plesali tudi izven meja občine Ivančna Gorica. Že nekaj let 

zapored so navduševali občinstvo na Festivalu plesa v Piranu na Tartinijevem trgu. Morda bo to 

tudi njihov plesni izziv v šolskem letu 2012/13?!  

FAKULTATIVNI POUK FRANCOŠČINE 1 

Vodja: Marjeta Pogačar, prof.   
 

V letošnjem šolskem letu  bo potekal fakultativni pouk francoščine za začetnike, torej predvsem 

za dijake prvih in drugih letnikov. Delo bomo izvajali enkrat tedensko od 7.05 do 7.50 v učilnici 

51. Za pouk bom pripravljala delovne liste. Besedila bom izbirala iz različnih učbenikov za prvo 

stopnjo, iz revij za začetnike ter z interneta. 
 

Za popestritev učenja bomo uporabljali avdiokasete in zgoščenke s francoskimi pesmimi in 

šansoni.  
 

Pouk bo naravnan zelo pragmatično, z namenom, da se bi udeleženci lahko znašli v osnovnih 

vsakdanjih situacijah. 

FAKULTATIVNI POUK RUŠČINE 1, 2 

Vodja: Irena Mori, prof.   
 

V letošnjem šolskem letu  se bodo dijaki lahko vključili v začetni (RUŠČINA 1) ali nadaljevalni 

pouk ruščine (RUŠČINA 2). Pouk bo potekal enkrat tedensko za vsako skupino. 
 

Na začetni stopnji bodo spoznali osnove ruskega jezika. Rusi pri pisanju uporabljajo cirilico, zato 

se bodo najprej naučili rusko abecedo, nadaljevali z vajami v branju in pisanju,  zatem pa se bomo 

posvetili različnim temam (pozdravljanje, predstavljanje, števila, dnevi, meseci, letni časi, barve, 

države, nacionalnosti, družina, novo leto). Pouk bomo popestrili z izštevankami, petjem, izdelavo 

novoletnih voščilnic v ruščini. 
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Tisti dijaki, ki so se z osnovami ruščine seznanili že preteklo šolsko leto, pa bodo letos lahko 

nadgradili svoje znanje. V začetnih urah bomo osvežili že pridobljeno znanje, nadaljevali pa 

bomo s spoznavanjem slovnice (spol, ednina – množina, sedanji, pretekli in prihodnji čas, 

spreganje) in besedišča (poklici, države, jeziki, sadje, zelenjava, opis družine/mesta, pridevniki  

…). Da bodo ure še zanimivejše, si bomo ogledali kak ruski film in prepevali znane ruske pesmi, 

mogoče pa celo pripravili kako tradicionalno rusko jed.  

HRVAŠČINA ZA ZAČETNIKE 

Vodja: Jerica Glavan, prof. 
 

Krožek hrvaščine bo trajal vse šolsko leto, predvidoma se bomo družili enkrat tedensko (35 ur). 

Dijaki bodo spoznali osnove hrvaščine, razlike med hrvaškim in srbskim jezikom, poudarek bo na 

besedišču, pop-kulturi in sodobnem življenju na Hrvaškem. Delo bo  virtualno podprto s 

spletnikom (blogom),  kjer se bomo sporazumevali tudi izven formalnega urnika. Sodelovali 

bomo tudi pri obeleževanju mednarodnega dneva jezikov in na raznih natečajih. 

NAČRT DELA LITERARNE DELAVNICE 

Mentorica:  Majda Simonič, prof. 
 

Dejavnost je namenjena dijakom, ki jih zanima literarno ustvarjanje in tudi sami pišejo literarna 

besedila 
 

Cilji dejavnosti so: 

 spodbujati literarno ustvarjanje dijakov, 

 se mojstriti v pisanju, 

 tako svoje kot drugo delo kritično vrednotiti, 

 se udeleževati literarnih natečajev, 

 brati literarna dela priznanih mojstrov, 

 svoje delo pokazati javnosti. 
 

V letošnjem letu bomo pisali kratko zgodbo in pesmi. Dvakrat mesečno bomo na srečanjih brali in 

interpretirali zgodbe in pesmi iz slovenskih in tujih antologij. Svoja dela bodo člani mentorici 

pošiljali po elektronski pošti in drug drugemu, tako izmenjavali ideje in ocenjevali zamisli, slog in 

zgradbo zgodb in pesmi. Najboljše bomo objavili v šolskem glasilu in na oglasni deski. V 

septembru bomo organizirali literarni večer, kjer bomo predstavili pesniško zbirko Proti tebi  

Aljaža Levstka, ki je izšla julija. Zbirko bomo predstavili tudi v Knjižnjici Grosuplje. Sodelovali 

bomo na kulturnih prireditvah v šoli, ob povabilu pa tudi izven nje. Udeležili se bomo literarnih 

natečajev, razpisanih v tem šolskem letu.   

ORGANIZACIJA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA V DRAMI IN 
ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU  

Organizatorica: Breda Kramar 

Člani: Dijaki in profesorji, ki želijo obiskovati gledališče  
 

Dejavnost poteka skozi celo šolsko leto za dijake in profesorje, ki želijo obiskovati 

gledališče in se v septembru prijavijo na abonma. 
 

Dijak lahko vse abonmaje naroči pri organizatorici Bredi Kramar, plača po položnici in 

prejme abonmajsko izkaznico. Abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavlja pri 

prostoizbirnih urah OIV. Izbira pa lahko med naslednjimi abonmaji: 
 

V DRAMI je dijaški abonma in ima pet predstav, ki so razporejene od ponedeljka do 

četrtka ob 19.30: Zang Tumb tuuum, Mati (B. Brecht), Hamlet (W. Shakespeare), Tri 
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sestre (A. P. Čehov) in uprizoritev po izbiri. Dijaki imajo 30-odstotni popust, cena 

abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža  (od 52 do 23 evrov). 
 

V ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU so v rednem abonmaju štiri predstave: satirična 

komedija Ugrabitev (Dario Fo), komedija Kean IV (Grigorij Garin), komedija Moj ata, 

socialistični kulak (T. Partljič), komedija Da, gospod premier (A. Yay, J. Lynn). Dijaki 

imajo 50-odstotni popust, cena abonmaja je  20 ali 22 evrov. Tudi letos bomo obiskovali 

četrtkov popoldanski (oranžni) abonma, ki je primeren za vozače (ob 17. uri). 
 

Na vse gledališke predstave so dijaki predhodno vsaj deloma pripravljeni (glede vsebine 

in žanra). Po gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi 

organizatorica abonmajev Breda Kramar.  
 

Za prevoz na predstave poskrbijo dijaki sami oz. njihovi starši. 
 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  

Organizatorica: Breda Kramar 
 

Člani: Dijaki, ki hočejo poglobiti znanje slovenščine na razpisano temo, ki letos zajema 

medgeneracijski dialog in ima naslov Z BESEDAMI IN MED NJIMI. 
 

Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru, priprav, do izvedbe najprej šolskega 

tekmovanja v decembru  za vse prijavljene, regijskega v februarju in državnega tekmovanja v 

marcu, do podelitve priznanj najboljšim ob koncu šolskega leta. 
 

Organizacijsko delo bo vodila Breda Kramar, ki želi tudi letos k tekmovanju pritegniti 

poleg gimnazijcev še dijakinje in dijake iz ekonomskih razredov. Glede na zanimanje 

dijakov bo tekmovanje potekalo na dveh stopnjah: 1. in 2. letniki gimnazije (A) in strokovne 

šole  (B) – II. stopnja. Ti bodo prebirali romana Dušana Čaterja Džehenem in Polone Glavan  

Noč v Evropi. Obe knjigi sta izšli pri Študentski založbi in sta tudi na elektronskem viru.  

3. in 4. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) – III. stopnja pa bodo posegli po romanih  

Alamut (Vladimir Bartol) in Ime rože (Umberto Eco).  
 

Dijak/dijakinja se prijavi svoji učiteljici slovenščine, nato poteka organizacija tekmovanja 

elektronsko.  
 

Po prijavi dijaka se po stopnjah organizira priprava dijakov na prebiranje razpisanega študijskega 

gradiva (predvidevamo najmanj po pet ur za vsako stopnjo, priprave bodo kot do sedaj glede na 

prijavo in razpisano literaturo vodile profesorice slovenščine: 2. stopnjo Majda Simonič, prof., 3. 

stopnjo pa Breda Kramar, prof.  
 

Pri popravljanju tekmovalnih nalog in izvedbi tekmovanja bodo sodelovale vse profesorice iz 

aktiva za slovenščino, prav tako nekatere pri izvedbi regijskega in državnega tekmovanja, ki je 

pogoj, da se dijaki nadaljnjih tekmovanj lahko udeležijo. 

JURČIČEVA BRANJA  

Organizatorica: Breda Kramar 
 

Člani: Dijaki, profesorji in starši, ki želijo prispevati k večji bralni kulturi. Že s 

poimenovanjem dejavnosti želimo poudariti dodatno branje na naši šoli, mogoče pa se bomo 

lahko priključili slovenski bralni znački. 
. 

Razpisujemo dva sklopa branj:  
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1. sklop bo potekal od septembra do miklavža in bo zajemal dela na temo »LEPA VIDA ali 

žensko hrepenenje«: Jurčič - Lepa Vida, Ingolič -  Onduo, moj črni fant, Tomšič – Grenko 

morje, Kranjec – Lepa Vida prekmurska, Cankar – Lepa Vida in Izpoved iz harema 

(Resnična pripoved, Nobis 2004). Dijak bo iz predlaganega seznama prebral in svojemu učitelju 

predstavil vsaj tri dela ter se udeležil okrogle mize na to temo, ki bo v novembru. K pogovoru pa 

so vabljeni tudi bralci učitelji in starši. 
 

2. sklop bo vseboval le eno zbirko kratkih zgodb Nejca Gazvode - Vevericam nič ne uide. Tudi 

o teh zgodbah se bo dijak pogovarjal s svojim učiteljem do sredine aprila, potem pa si bo v 

Kinodvoru lahko ogledal še film istega avtorja oz. mladega režiserja po eni od kratkih zgodb Izlet 

(iz leta 2011), ki prinaša veliko tem za pogovor (odkriti odnosi in zaupanje v prijateljstvu, 

sprejemanje drugačnosti, pogledi mladih na svet, samopodoba, samozavest, beg pred težavami, 

sprejemanje bolezni, rak na dojkah …). 

NAČRT DELA GLEDALIŠKEGA KROŽKA 

Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V letošnjem šolskem letu bodo v gledališkem krožku sodelovali dijaki, ki so v njem delovali že 

lansko šolsko leto in so za igro pokazali nadarjenost, zanimanje in voljo. Poskušali pa bomo 

pridobiti tudi in še posebej dijake prvih letnikov. 
 

Cilji gledališkega krožka so: 

- povezovanje dijakov, razvijanje čuta pripadnosti skupini, razgibanje dela na šoli, 

- razvijanje sposobnosti dijakov, odkrivanje zakonitosti gledališča, 

- zdravo in dejavno preživljanje prostega časa, 

- predstavitev dela skupine na šoli, v krajevni skupnosti in občini, 

- po možnosti sodelovanje na prireditvah v širšem prostoru. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo uprizorili eno nekoliko daljšo igro ali  dve krajši. Verjetno bo 

priredba kakega slovenskega dramskega dela ali dramatizacija krajše pripovedi.  
 

Vadili bomo predvidoma od oktobra naprej (časovno glede na urnik sodelujočih), igro pa bomo 

predstavili na informativnem dnevu, na prireditvi ob dnevu šole in po možnosti tudi izven šole, 

predvsem ob praznovanju Jurčičevega rojstnega dne. 
 

Glede na razpise in možnosti se bomo prijavili tudi na srečanja srednješolskih in drugih 

gledaliških skupin, pa tudi na druga razpisana srečanja ali tekmovanja. 
 

Člani gledališke skupine bodo sodelovali tudi na različnih prireditvah v okviru šole, krajevne 

skupnosti, občine in širše. 

ŠOLSKI RADIO 

Mentor:FRANCI PAJK, prof. 
 

Šolski radio bo deloval  celo šolsko leto 2012/13 (do začetka mature) med obema odmoroma, in 

sicer od 9.35 do 9.45 in od 10.30 do 10.55. Ekipa šolskega radia bo sestavljena iz ekipe dijakov 

3.. letnika.  Vodja bo Pižem Matej, vabljeni pa tudi ostali odgovorni, vestni in samoiniciativni 

dijaki.  
 

Vsakodnevno predvajanje komercialne glasbe in glasbenih želja je med dijaki naletelo na ugoden 

odmev, večinoma – upamo – tudi med učiteljskim zborom... V prihodnosti načrtujemo več 

govornih prispevkov, prispevkov informativnega značaja in obvestil dijaške skupnosti ter še več 

raznovrstne glasbe. Vsi s svežimi idejami vabljeni tudi letos. 
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NAČRT  DELA ZA MLADE RAZISKOVALCE  

Mentorica: Ana Godec, univ.dipl.ekon. 
 

Mladi raziskovalci: dijakinje in dijaki  naše šole   

Naslov naloge: po izboru dijakov 

Regijsko tekmovanje: Gimnazija Litija 

LETNI NAČRT  TEČAJA JOGE  

Izvajalka: Ana Godec, univ. dipl. ekon.  

 

Trajanje: celo šolsko leto po dve šolski uri tedensko 

Udeleženci  tečaja: dijakinje in dijaki  šole 

Program tečaja: dihalne vaje, vaje sproščanja in asane 

Udeleženci bodo usvojili: tehnike sproščanja, pravilno jogijsko dihanje, dihalne vaje različnih 

stopenj, telesne vaje – asane. 

LETNI NAČRT ZA TEČAJ PODJETNIŠTVA 

Mentorici:  Ana Godec, univ.dipl. ekon. 

  Jožica Strmole, univ.dipl. ekon. 

Trajanje:  

 celo šolsko leto, 35 ur 
 

Tečaj podjetništva je namenjen dijakom šole, ki se nameravajo ukvarjati s podjetništvom po 

sistemu Yunior Achivement. Program je izrazito praktično usmerjen in poudarja pomembnost 

tržno usmerjenih gospodarstev, vlogo podjetništva v globalni ekonomiji, še posebej dolžnosti 

podjetništva glede okolja in socialnih vprašanj ter delovanja po etičnih načelih. Izpostavlja 

pomembnost izobraževanja na delovnem mestu in vpliv gospodarstva na prihodnost mladih ter 

prepoznavanje osebnih potencialov. 
 

Program se izvaja po značilni JA-metodi, kar pomeni, da dobi vsaka skupina udeležencev 

didaktični komplet, ki ga sestavljajo priročnika za učitelje oz. predavatelje praktike in dijake ter 

vsa ostala gradiva, potrebna za izvedbo programa. Praviloma dobijo udeleženci ta komplet zastonj 

oz. so minimalno finančno soudeleženi. Izvedba predavanj poteka v sodelovanju med 

prostovoljnimi poslovnimi svetovalci in učitelji, ki jih poveže zavod. 

Lokalna organizacija JA-YE  Zavod za podjetniško izobraževanje mladih poskrbi za financiranje 

programov, usposabljanje in podporo predavateljev ter administracijo. 
 

Program se izvaja v sodelovanju med učiteljem in svetovalcem. Poslovni svetovalec (mentor 

podjetnik) je 'poseben gost', ki je strokovnjak na svojem področju in predstavlja 'delovni svet' ter 

bistveno prispeva k vsebini in predstavi določeno poglavje.  
 

Junior Achievement - Moje podjetje (JAMP)  

Program je namenjen srednješolcem, vodi jih skozi organizacijo in upravljanje podjetja. Izvaja se 

lahko v okviru rednega pouka ali pa v krožkih in OIV ali ID. Mladim pomaga ceniti in bolje 

razumeti vlogo podjetništva v naši družbi. Prek neposrednega stika s podjetniki udeleženci 

spoznajo sistem svobodnega podjetništva in delovanje poslovanja.  

Teme: 

 Ali imam podjetniške spretnosti? 

 Iskanje svoje poslovne zamisli 

 Družinsko podjetništvo  

 Ali je podjetništvo »moški« ali »ženski« posel? 

 Kako tržiti svojo idejo?  

 Kako nastopati v javnosti? 



Krožki, dejavnosti in prireditve 

124 

 Izdelava poslovnega načrta 

 Predstavitev poslovnega načrta 

 Udeležba na državnem tekmovanju Mladi podjetnik 

DEBATNI KROŽEK 

Vodja: Igor Rajner, prof. 
 

Debatiranje na srednješolski ravni poteka po svetovnem srednješolskem debatnem formatu. Na 

debatnem turnirju vsaka debatna ekipa debatira trikrat, nato se najboljši dve pomerita v finalu. 

 Vsi sodelujoči dobijo potrdilo o udeležbi, mentorice debaterjev pa za mentorstvo in sojenje na 

turnirjih. Posebna priznanja se podelijo za prve tri najboljše ekipne uvrstitve in za 10 najboljših 

govorcev. Debatne trditve bodo znane najmanj 5 tednov pred debatnim turnirjem in objavljene na 

tej spletni strani, na Facebook skupini Za in proti, Zavod za kulturo dialoga ter poslana vsem 

mentorjem in mentoricam debatnih klubov, ki so se prijavili, da bodo sodelovali na srednješolskih 

debatnih turnirjih v šolskem letu 2012/2013. Na vsakem debatnem turnirju debatiramo na dve 

različni debatni trditvi. Ena debatna trditev je znana že tedne pred turnirjem in se nanjo lahko 

pripravimo v debatnih klubih, za drugo debaterji zvedo uro pred debato in se morajo nanjo 

pripraviti sami, brez svojih mentorjev oz. mentoric. 
 

Debatni krožek bo v šolskem letu 2012/13 namenjen vsem dijakom, ki jih zanima debatiranje na 

različnih področjih, tekmovanje v debatiranju, argumentiranje, strategije argumentiranja, 

mišljenje in kritično mišljenje, zagovarjanje, debatni maratoni,…. 
 

Debaterke in debaterji bodo imeli možnost si pridobiti in razviti sposobnosti govorništva, 

argumentiranja, taktik in javnega nastopanja. 
 

S krožkom začenjamo v mesecu septembru in bomo povabili vse nove zainteresirane člane, 

predvsem dijake iz prvih in drugih letnikov ter naše stalne dijake iz višjih letnikov. Krožek bo 

potekal v slovenskem jeziku.  
 

Zavod za kulturo dialoga Za in proti pripravlja novo sodelovanje v mladinski oddaji na RTV 

Slovenija. V kolikor bo pogodba uspešno podpisana, bi se v oddajo vključili tudi naši dijaki. 
 

Mentorja v debatnega krožka bova Igor Rajner, prof., in še nekdo od kolegov profesorjev, ki se 

bova srečevala z dijaki enkrat na štirinajst dni, po potrebi večkrat, odvisno od aktivnosti, turnirjev, 

tekmovanj, ki so predvideni. 

NAČRT DELA MLADINSKEGA MOŠKEGA IN MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA 

Zborovodja: Milan Jevnikar, prof. 
 

Zborovsko petje ima na šoli bogato tradicijo, šola ima vedno najmanj en pevski zbor. Zadnja leta 

je postal tradicija tudi dijaški moški zbor. Ta je postal na šoli tako uveljavljeno pevsko telo, da ni 

težko pridobiti dovolj pevcev. Število sodelujočih je med 30 in 40 pevcev.  
 

Poleg moškega zbora bomo oblikovali tudi mešani zbor, ki ga bodo poleg vseh fantov iz moškega 

zbora sestavljala še dekleta, od 15 do 20 deklet 
 

Za vse prvošolce bomo v prvem tednu pouka izvedli obvezno avdicijo in tako v zbora vključili 

čim več novih pevcev. 
 

Zborovsko petje nadaljuje in poglablja glasbeno vzgojo v srednji šoli. Ustvarja pevsko osnovo 

slovenski zborovski kulturi, ki je v našem neposrednem okolju še posebej bogata (npr. Tabor 

slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru želimo mlade fante  

in dekleta kulturno obogatiti in jih vzgajati za skupnost in pristno prijateljstvo. Pevska zbora s 

svojim delovanjem in javnimi nastopi predstavljata bogat temelj kulturnega dogajanja na šoli in 

temelj kulturne tradicije.   

http://www.facebook.com/groups/70282663712/
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Zbora bosta sodelovala na vseh šolskih prireditvah. Poleg tega ju bomo spet aktivno vključili v 

kulturno dogajanje v neposredni in širši okolici.  Sodelovala bosta tudi na prireditvah, ki jih 

organizira JSKLD, izpostava  Ivančna Gorica, na revijah odraslih pevskih zborov in na Taboru 

slovenskih pevskih zborov v Šentvidu. Maja načrtujemo tretji letni koncert šolskih zborov. 
 

Ministrstvo za šolstvo in šport tovrstnih kulturnih dejavnosti ne financira. Dejavnost smo ohranili 

zgolj ob lastnih sredstvih, predvidevamo tudi pomoč občine, JSKLD oziroma ZKO Ivančna 

Gorica.  
 

Pevske vaje so redno vsak teden dvakrat po glasovih ob 7.05 po eno šolsko uro in enkrat, 

predvidoma 2 šolski uri, od 14.10 do 15.40. Občasno bodo organizirane tudi vaje ob drugih 

terminih. Skupaj z nastopi je predviden letni obseg dela približno 105 šolskih ur.   
 

Repertoar zborov bo obsegal dvoglasne, triglasne ter štiriglasne pesmi, v mešanem pevskem 

sestavu pa bodo skladbe praviloma štiriglasne. Repertoar bo obsegal,slovenske ljudske pesmi in 

ljudske pesmi drugih narodov, umetne domače in tuje pesmi in sodobne skladbe tudi 

zabavnejšega značaja. Izvajali bomo tudi vokalno-instrumentalne skladbe. 

ŠOLSKO GLASILO ISKRICE 

Mentor: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

V letošnjem šolskem letu bomo predvidoma izdali najmanj dve številki Iskric, ena bo namenjena 

diseminaciji projekta Leonardo da Vinci, druga pa bo redna številka. 
 

Pri pripravi bodo sodelovali dijaki, svoje pa bodo prispevali tudi učitelji in lektorice za 

slovenščino in tuje jezike. Lotevali se bomo aktualnih tem, intervjujev, poročanj kot tudi literarnih 

prispevkov, pristavili pa tudi kakšno zanimivost. Popestrili in izboljšali bomo tudi samo podobo 

glasila. 
 

Prva številka bo izdana  novembra 2012, druga pa v začetku leta 2013. 
 

Prijavili se bomo tudi na občinski razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje glasila, tako da bo 

financiranje lažje. Udeležili se bomo tudi delavnice Klasja za mlade novinarje in literate. 

NAČRT DODATNIH DEJAVNOSTI DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 

Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine 
Profesorji zgodovine bomo januarja 2013 izvedli šolsko tekmovanje v znanju zgodovine (naslov 

teme bo znan v oktobru, ko bo razpis). Najboljši trije dijaki na šoli se bodo udeležili državnega 

tekmovanja, ki bo marca ali aprila 2013. Priprave bodo vodili profesorji zgodovine. 

 

Raziskovalne naloge –  Gibanje znanost mladini 
Z raziskovalnimi nalogami se bomo udeležili tekmovanja Gibanje znanost mladini, ki bo aprila 

2013. Razpis raziskovalnih področij je navadno jeseni (oktobra 2012).  

NAČRT DELA KROŽKOV ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

MALI NOGOMET - dijaki 
Mentor: Simon Bregar, prof. 
 

Predvidenih je 35 ur krožka:  

- 1 ura je namenjena osvežitvi oz. spoznavanju pravil igre, 

- 7 ur je namenjeno vadbi tehničnih elementov igre (vodenje, podaje, zaustavljanje žoge, 

preigravanje, streli na gol), 

- 15 ur je namenjeno taktiki igre:  
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a) postavitve v obrambi, postavljanju obrambe pri organiziranem napadu, postavljanju obrambe 

pri kotih in prostih strelih, postavitev obrambe pri protinapadu nasprotnika, postavitev obrambe, 

ko nasprotna ekipa igra z vratarjem, 

b) postavitev igre v napadu – križanja, vtekanja, dvojne podaje, akcije s prostih strelov, kotov, 

odkrivanje ipd., 

- 2 ura je namenjena taktiki in tehniki vratarja, 

- 7 ur je namenjenih uigravanju šolske ekipe za tekmovanja, 

- 3 ure so namenjene prijateljskim tekmam z drugimi ekipami. 

 

FITNES za dijake in dijakinje 
Mentor: Simon Bregar, prof.  
 

Predvidenih je 35 ur krožka:  

Osnovni cilji:  

- dobiti osnovne informacije o tem, kako in kaj lahko vadimo v šolskem fitnesu, 

- pravilna tehnika izvedb posameznih vaj na vadbenih aparatih oz. trenažerjih, 

- vpogled v sestavo individualnega programa vadbe, 

- dijake seznaniti s hišnim redom v fitnesu (ustrezna vadbena oprema, čisti copati; higiena, 

brisače, varnost: kako se dela s prostimi utežmi (enojne,dvojne ročke). 

Dejavnosti:  

- začetno in končno testiranje gibalnih sposobnosti – gibalni testi (moč, gibljivost), 

- določanje vadbene obremenitve,  

- vadba, namenjena predvsem pravilni tehnični izvedbi, 

- določanje individualnih programov vadbe (izbira vaj za posameznika), 

- delo po individualnem programu vadbe z merilci srčnega utripa, 

- učni listi (osnovne inf. o vadbi v fitnesu  in  kako se določa vadbena teža oz. obremenitev 

za posameznika), 

- o varnosti, redu in higieni v fitnesu, 

- srčni utrip v mirovanju in pri vadbi, 

- vadba za moč in gibljivost. 

 

 

PLES (ŠOV PLESI, ŠPF) – PLESNA SKUPINA PIKICE 
Mentorica:  
 

Na šoli bodo lahko tudi v letošnjem šolskem letu dijakinje in dijaki izpopolnjevali svoje plesno 

znanje na urah plesnega krožka pod vodstvom Petre Primožič, profesorice športne vzgoje. Plesni 

krožek je namenjen izpopolnjevanju plesnega znanja skupinskih modernih (šov) plesov ter 

pripravi na nastope na raznih šolskih prireditvah in šolskih tekmovanjih. Na prireditvah so 

dijakinje nastopale in bodo predvidoma tudi v prihodnje pod imenom PLESNA SKUPINA 

PIKICE.  
 

Plesni krožek bo potekal v plesni učilnici šole od oktobra 2012 do maja 2013 (verjetno tako kot 

doslej ob četrtkih 8. in 9. šolsko uro). V začetku šolskega leta bomo Pikice medse povabile nove 

plesalke in plesalce. Predvsem se bomo obrnile na slednje, ki bi pomenili za skupino pomembno 

pridobitev in popestritev do sedaj povsem ženske zasedbe. V okviru krožka bomo izpopolnjevali 

svoje plesno znanje, se pripravljali na nastope na šolskih prireditvah, na plesne nastope kot 

spremljevalne točke na šolskih športnih tekmovanjih, peto leto zapored pa se bo šola vključila v 

projekt Šolski plesni festival, ki je sestavljen iz plesnega tečaja (Plesna zveza Slovenije predstavi 

tekmovalne koreografije na DVD), šolskega plesa in šolskega plesnega tekmovanja, na katerem 

dijakinje in dijaki tekmujejo kot posamezniki in ekipa v treh plesih (hip-hopu, popu in latinu) na 

šolskem, (občinskem, področnem) in državnem nivoju. Plesne ure so poleg trdega in ustvarjalnega 

dela polne smeha in zabave, sproščenega klepeta in še marsičesa.  
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ODBOJKA za dijake in dijakinje 
Mentorica: Marina Strnad  
 

Tudi letošnje šolsko leto bodo  7. in 8. šolsko uro od oktobra 2012 do maja 2013 v telovadnici 

naše šole najverjetneje petki namenjeni učenju in izpopolnjevanju znanja osnovnih elementov 

tehnike in taktike odbojkarske igre, kjer bodo lahko zainteresirani dijakinje in dijaki nadgrajevali 

svoje znanje, pridobljeno pri pouku športne vzgoje. Predvsem bodo ure krožka namenjene 

spoznavanju oz. utrjevanju odbojkarskih elementov, ki omogočajo uspešno igranje odbojke 

najprej v sistemu odbojkarske igre 4:2 in nato še 5:1. Eden od ciljev vadbe bo tudi priprava na 

šolska športna tekmovanja v odbojki, ki nas čakajo v letošnjem šolskem letu, ter na prijateljska 

tekmovanja z drugimi šolami, med oddelki in programi. Krožek je bil do sedaj zelo dobro obiskan 

in verjamemo, da bo tako tudi v tem šolskem letu, saj v krožku poleg spoznavanja, učenja in 

utrjevanja športne igre (odbojke) dijakinje in dijaki razvijajo gibalne sposobnosti, doživljajo 

sprostitveni vpliv športa, sklepajo nova prijateljstva, spodbujajo medsebojno sodelovanje, zdravo 

tekmovalnost in športno vedenje.  

 

KOŠARKA za dijake in dijakinje 
Mentor: Franci Pajk, prof.  
 

Krožek v obsegu 25-ih ur bo namenjen predvsem uigravanju moške in ženske košarkarske ekipe, 

učenju taktike igre v različnih igralnih situacijah, psihološki pripravi ekipe na tekmovanje, 

selekcioniranju igralcev, organizaciji pripravljalnih tekem. 

 

SAMOOBRAMBA za dijake in dijakinje 
Mentor: Franci Pajk, prof.  
 

Vaja bo predvidoma potekala osmo šolsko uro, in sicer enkrat na teden v obsegu 30-ih ur. Cilji 

vaje so predvsem učenje določenih veščin, ki omogočajo učinkovito samoobrambo, razvoj 

nekaterih motoričnih sposobnosti (gibljivost, koordinacija, ravnotežje), dvig samozavesti, 

učinkovita sprostitev po pouku. Vadbe se bo predvidoma udeleževalo od 10 do 15 dijakov.  

 

TENIS za dijake in dijakinje 
Mentor: Edo Vrenčur, prof.  
 

Vadba bo potekala v telovadnici Srednje šole Josipa Jurčiča, in sicer ob četrtkih od 14.10 do 

16.00. Program bo namenjen srednješolcem bližnje in daljne okolice in bo potekal od oktobra 

2012 do aprila 2013, kar znaša 75 ur. Vsebina vadbe je učenje teniške tehnike s ciljem naučiti 

srednješolsko mladino tenis do te mere, da ga bodo igrali samostojno. Vadbo bo vodil Edo 

Vrenčur, profesor športne vzgoje in trener tenisa.  
 

Za samostojno igranje tenisa morajo dijaki poznati dobro tehniko, pravila teniške igre za 

posameznike in dvojice, taktiko v igri in svoje psihofizične sposobnosti. Vse to bodo pridobili 

skozi kontinuirano vadbo v novem šolskem letu. 

 

ROKOMET za dijake 
Mentor: Edo Vrenčur, prof.  
 

Vsebina ur je namenjena uigravanju ekipe pred tekmovanji. To zajema tehnično-taktične variante 

v rokometni igri, izpostavljanje močnejših točk naše ekipe in zakrivanje slabosti na določenih 

igralnih mestih, pogovor s posameznimi igralci, spremljanje razvoja igralca v matičnem klubu, 

ogled tekem, motiviranje za delo v šoli in na športnem igrišču … 

Končni cilj je uvrstitev naše ekipe na čim višje mesto v državi, kar nam je zadnja leta odlično 

uspevalo.   

Vsebina ur bo določena po potrebi, ravno tako kot termin za uigravanje naše ekipe. 
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LIKOVNI KROŽEK 

Mentorica: Anja Šmajdek, akademska kiparka  
 

Po izkušnjah iz preteklih let bodo dijaki sodelovali pri načrtovanju programa z lastnimi željami. 

Prijavljali se bomo na primerne razpise.  

PROSTOVOLJSTVO   

Mentorici: Mojca Saje Kušar, prof., in Maja Zajc Kalar, prof.  
 

V tem šolskem letu  bomo na šoli v okviru prostovoljstva organizirali naslednje aktivnosti: 
 

okvirni termin dejavnost izvajalci 

september - oktober predstavitev na razrednih urah in nabor 

dijakov prostovoljcev 

Maja Zajc Kalar 

Mojca Saje Kušar 

oktober – junij učna pomoč šibkejšim dijaki prostovoljci 
 

(Po novem zakonu o prostovoljstvu 

bomo te dijake evidentirali in vsakega, ki 

bo opravil 24 ali več ur prostovoljskega 

dela, nagradili z diplomo nacionalnega 

odbora.) 
 

Vsi dijaki prostovoljci se bodo tedensko 

sestajali z dijaki, ki jim bodo  po potrebi 

pomagali pri učenju  – najmanj pa enkrat 

mesečno z mentoricama Majo Zajc Kalar 

in Mojco Saje Kušar. 

november - 

december 

Karitas  – projekt v sodelovanju s 

Slovensko Karitas 

Mojca Saje Kušar 

Maja Zajc Kalar 
 

in drugi  zainteresirani profesorji 

celo šolsko leto pridružitev slovenskim ter 

mednarodnim akcijam 

zainteresirani profesorji 

šolsko leto 2012 /13 povabilo predstavnikov ene od 

prostovoljskih organizacij, ki bodo 

izvedli predavanje/delavnico na šoli 

Maja Zajc Kalar 

Mojca Saje Kušar 

 

PROGRAM DOBRODELNE OKOLJEVARSTVENE AKCIJE ZBIRANJA 
STAREGA PAPIRJA 

Vodja: Simon Bregar, prof.  

 
Akcija bo potekala v mesecu novembru 2012. Namen akcije je, da vsak prebivalec naše države 

prispeva »svoj list papirja« za boljši svet. K sodelovanju so poleg vseh slovenskih vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol vabljena tudi vsa podjetja in organizacije, ki imajo letos namen čistiti 

svoje arhive ter vsa ostala javnost. 

Leta 2011, ko je bila prva tovrstna akcija smo zbrali 393 ton starega papirja in na ta nančin je bilo 

v dobrodelne namene na dva naslova poslanih po 30.000 evrov.  

Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo tudi tokrat šla v prave roke – s pomočjo 

vaših idej bomo izbrali najbolj zaslužnega oz. pomoči potrebnega v naši državi. 

V okviru projekta bo letos potekalo več aktivnosti:  

- akcija zbiranja starega papirja 

- natečaj zbiranja najboljšega predloga za dodelitev sredstev od akcije,  

- natečaj za najboljšo idejo »Narejeno iz papirja«,  

- delavnice iz papirja 

- umetniška atrakcija. 
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Na naši šoli bomo o nameri obvestili dijake in njihove starše na naslednjih govorilnih urah, prav 

tako profesorje in druge zaposlene v šoli. Papir bomo zbirali od začetka novembra po zaključku 

jesenskih počitnic in ga bomo odlagali na za to posebej predvideno mesto ob točno določeni uri 

Zbrani papir bodo na dogovorjeni dan odpeljali delavci podjetja Dinos.  

Rok za prijavo je od 10. do 30. septembra 2012.  Organizator akcije je Društvo ekologov brez 

meja.   

Naša ustanova se bo s prijavo na akcijo potegovala tudi za vsaj eno nagrado, in sicer:  

- zmagovalna ustanova, ki bo v akciji zbrala največ papirja, bo prejela glasbeni koncert 

po našem izboru, 

- ustanova, ki pa bo ob prijavi posredovala zmagovalno idejo, komu bodo namenjena 

sredstva od akcije, pa bo prejela posebne zvezke za vsakega posameznika. 
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NAČRT PRIREDITEV IN PROSLAV   

Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Vesna Celarc, prof.   

 
DATUM 

ali 

MESEC 

NAZIV 

PRIREDITVE 

NOSILEC/-

CI 

SODELUJOČI 

UČITELJI 

PROSTOR/KRAJ 

PRIREDITVE 
OPOMBE 

december 

2012 

Nagovor ob 

dnevu 

samostojnosti, 

božiču in novem 

letu 

Milan 

Jevnikar 

 Šolski radio  

 

februar 

2013 

Proslava ob 

kulturnem 

prazniku 

Vesna 

Celarc 

Milan Jevnikar,  

Marija Majzelj 

Oven 

v športni dvorani  

osnovne šole 

 

začetek 

marca 

2013 

Sodelovanje na 

osrednji prireditvi 

ob Jurčičevem 

pohodu   

Vesna 

Celarc 

 na Jurčičevi 

domačiji na Muljavi 

 

 

začetek 

marca 

2013   

Prireditev ob 

dnevu šole   

Vesna 

Celarc,  

Maja Zajc 

Kalar 

Milan Jevnikar, 

Mojca Saje Kušar 

v  avli šole 1. del – prireditev 

ali igra 

2. del – Jurčičev 
memorial 

 

april 2013 

 

Maturantski ples Marjeta 

Godec 

Razredniki 

zaključnih 

letnikov 

Na Gospodarskem 

razstavišču 

 

začetek 

maja 

Letni koncert 

pevskih zborov 

Milan 

Jevnikar,  

Nikolina 

Kovač Juvan 

 v avli šole  

maj 2013 

 

Slovo maturantov Breda 

Kramar 

Razredniki 

zaključnih 

letnikov 

na prireditvenem 

prostoru pred šolo 

 

 

24. junij 

2013 

Prireditev ob 

zaključku pouka 

in dnevu 

državnosti 

Vesna 

Celarc 

Milan Jevnikar, 

Vida Hočevar, 

Anja Šmajdek 

na prireditvenem 

prostoru pred šolo 

 

julij 2013 

 

Prireditev ob 

podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Jasmina 

Balaban, 

Dragica 

Eržen 

Razredniki 

zaključnih 

letnikov 

ekonomskih 

tehnikov 

v avli šole  

julij 2012 Prireditev ob 

podelitvi spričeval 

splošne mature 

Sonja Gale, 

Maja Zajc 

Kalar  

Razredniki 

zaključnih 

letnikov 

gimnazijcev 

v avli šole  

 

 
 


