
PLEČNIKOV DAN – v petek 22. 11. 2019

Št. Delavnica in nosilec NASLOV IN OPIS DELAVNICE
1 ANG- prof. Flis Sušjan NASLOV: Stonehenge – an unsolved mystery

Orjaški predzgodovinski megalitni kamni, postavljeni v krog,
že stoletja burijo duhove svetovne strokovne in laične
javnosti, saj kljub številnim znanstvenim poskusom še
vedno niso  povsem pojasnjene vse podrobnosti njihovega
izvora. V prvem delu delavnice bomo raziskovali zgodovino
tega svetovnega  čudesa (webquest), v drugem delu pa
bomo izdelovali informativna gradiva, pripravili interaktivni
tematski kviz in likovno ustvarjali.

2 ANG – prof. Marinčič NASLOV: Kolaborativni roboti – stroji ali sodelavci?
Predavanje o kolaborativnih robotih ter ogled laboratorija
in robotov na Institutu Jožef Stefan

3 BIO- prof. Lepen Narič NASLOV:   Tragedija naše skupne dobrine - Zemlje
Dijaki raziskujejo dinamiko, ki se oblikuje, kadar
posamezniki ali skupine črpajo svoj zaslužek iz skupnih
naravnih virov.
Aktivnost so prvič predstavili leta 1994 pri ameriškem
državnem izobraževalnem programu Population
Connection.

4 BIO – prof. Premik
Banič

NASLOV: Dobrobit živali ali pravica živali
Vsi tako ali drugače prihajamo v stik z živalmi. Primeren
odnos do živali je pomemben tudi v širšem kontekstu, ker
uči spoštovanja do življenja na sploh oz. do okolja. Vpliva
na sistem vrednot, ki jih razvije posameznik.
Načelo dobrobiti živali dopušča uporabo živali, vendar ne v
katerekoli namene in le pod določenimi pogoji, kar pomeni,
da upošteva tudi vidik živali, tj. njene potrebe. Odgovornost
za to pa ne leži samo na tistih, ki so za živali neposredno
odgovorni, ampak na celotni družbi.

5 FIL – prof. Leskovic

SOC – prof. Mlakar,
prof. Potočnik

Dogodek ob svetovnem dnevu filozofije – kraljice znanosti,
izboljševalke nravi in življenja – in sociološka debata o prihodnosti
Evrope
V četrtek, 21. novembra 2019, obhajamo Unescov svetovni dan
filozofije, katerega namen je med drugim opozoriti na pomen
filozofije, četudi njene ugotovitve niso neposredno uporabne. Kot je
zapisal sodobni filozof in matematik Bertrand Russell, gredo ljudje,
ki filozofijo prezirljivo zavračajo, »skozi življenje ujeti v predsodke,
izhajajoče iz zdravega razuma, iz običajnih verovanj svoje dobe ali
naroda in iz prepričanj, ki so zrasla v njihovem duhu brez
sodelovanja in privolitve preudarnega razuma«. Filozofija nas kot
umetnost postavljanja vprašanj o najbolj bistvenih vidikih stvarnosti
nagovarja h globljemu razmisleku o svetu in človekovem položaju v
njem; zavzema se za izboljšanje sveta, neguje močan čut
odgovornosti za človeštvo in opozarja na vse oblike nečloveškosti,
mnogi filozofi pa snujejo humanistične vizije sveta in iščejo
možnosti za odpravo revščine, trpljenja in bolečine zaradi



odrinjenosti in ponižanja ter si prizadevajo za socialno pravičnost,
človekovo dostojanstvo, uresničitev ideje solidarnega človeštva in
optimalnih možnosti za srečo vsakega posameznika. Ob dnevu
filozofije po vsem svetu potekajo številne konference, simpoziji,
predavanja, debate in druge kulturne prireditve. Na naši gimnaziji
bomo svetovni dan filozofije obeležili 22. novembra v okviru
prireditev ob Plečnikovem dnevu, sledila pa bo sociološka debata o
prihodnosti Evrope, ki jo bodo pripravili dijaki 3. letnika.

6 FRA – prof. Bobnar NASLOV: Prevajalska delavnica
Učenje francoščine s pomočjo prevajanja avtentičnih virov
(časopisnih člankov, izsekov literarnih del in sodobnih
šansonov).

7 ITA – prof. Lešnik Naslov: Strokovna besedila
Učenje italijanščine in izbranih predmetnih področij
/Akademski jezik

8 GEO -1. delavnica
(ob 9:00)
prof. Šturm

GEO – 2. Delavnica
(ob 11:00)
prof. Kürbus

NASLOV: Phnom penh. Rdeči Khmeri
Okrogla miza z dijaki na to temo.

NASLOV: Philadelphia
Potopisno predavanje

9 FIZ + GLA
Prof. Celcar
Prof. Kiralj

NASLOV: Fizika zvoka
Na delavnici se bomo skupaj ukvarjali z zvočnimi pojavi s
fizikalnega vidika, izvedli pa bomo tudi nekaj
eksperimentov, s katerimi bomo podprli trditve, o
katerih se ponavadi pogovarjamo samo v teoriji.

10 KEM – prof. Kregar in
zunanji gosti

(Neodvisna
raziskovalca, člana
Jamarskega kluba
Kamnik dr. Rajko
Slapnik in Vido Kregar,
Helena Kregar in dijaki
4. A)

NASLOV: Pravica do čiste pitne vode – kaj pa v resnici
pijemo?
Teoretični del: raziskovalca bosta predstavila stanje
kvalitete izvirskih vod in vpliv turizma na vodna zajetja v
Sloveniji;  praktični del: dijaki bodo z različnimi analitskimi
metodami določali glavne dejavnike onesnaženja v vzorcih
pitne vode.
OPOMBA:
Dijaki na delavnico lahko prinesejo vzorce vode iz
domačih izvirov, ki jih zanimajo.

11 KEM – prof. Kučan
Prof. Podlipnik
laborant Nik Byrne

NASLOV: Izdelava mila in zdravilnih mazil
Dijaki bodo spoznali pripravo domačega mila in ga tudi
izdelali. Na delavnici bodo pripravili tudi ognjičevo in
smrekovo mazilo.

12 MAT- 1. skupina

Prof. Cvetkovič
Prof. Ivanec, K.

NASLOV: Kodiranje in kriptografija
Izpostavili bomo zgodovino in poiskali vzroke, načine
skrivanja vsebine sporočil in velika zgodovinska dešifriranja.
Spoznali bomo nekaj klasičnih šifer in se v skupinah
pomerili v kodiranju konkretnih besedil. Mogoče komu celo



uspe razbiti kriptosistem.
13 MAT – 2. skupina

Prof. Fajfar
Prof. Špegel Razbornik

NASLOV: Kodiranje in kriptografija
Izpostavili bomo zgodovino in poiskali vzroke, načine
skrivanja vsebine sporočil in velika zgodovinska dešifriranja.
Spoznali bomo nekaj klasičnih šifer in se v skupinah
pomerili v kodiranju konkretnih besedil. Mogoče komu celo
uspe razbiti kriptosistem.

14 NEM – prof. Granfol
prof. Kveder Berk
tuja učiteljica
G. Lambergar

NASLOV: Šola kreativnega pisanja
Strip, pesem ali pisni sestavek. S svojim znanjem nemščine
lahko ustvariš veliko. Predvsem pa lahko daš svoji domišljiji
prosto pot.

15 PSI – prof. Movrin
in gostji
(Andreja Poljanec,
Polona Greif)

NASLOV: Kdor več čuti, več ve
Kako nam čustva lahko pomagajo v življenju - tudi pri
učenju in šolskem delu.

16 SLO –
Prof. Kolenik
prof. Nagode
prof. Željeznov

NASLOV: Razvijanje esejskega pisanja
Prvine esejskega pisanja (ob primerih umetnostnih besedil):
zgradba, povezava in primerjava raznih prvin literarnih del,
dopolnjevanje s piščevim znanjem in z lastnimi opažanji,
problemski pristop.

17 SLO –
Prof. Štampfl
prof. Stele Šalamon

Matej Hreščak
(Narodni muzej
Slovenije)

Ob 9:00: Literarne poti Ljubljane
Sprehod po centru Ljubljane. Pot nas bo vodila mimo
spomenikov in/ali domov nekaterih slovenskih literarnih
ustvarjalcev. Med postanki bomo brali poezijo.

Ob 11:00: Ogled  knjižnice Narodnega muzeja Slovenije ter
muzejske zbirke.
VSTOPNINA: 3,20 eur

18 ŠPA
Prof. Kastelic
Vukadinovič
prof. Vizjak
gostja: dr. Barbara
Pregelj

NASLOV: Štetje po baskovsko
Na delavnici se bomo naučili šteti po baskovsko, spoznali
simboliko števil, povezanih z Baskijo, nekaj pesmi
baskovskega radikalnega roka, če bo čas, pa
se bomo tudi predstavili po baskovsko. Se vam zdi malo?
Bomo videli, kako nam bo šlo ...
Delavnica bo v slovenskem jeziku in je primerna za vse
dijake, ne le za tiste, ki se učijo špansko. Sploh pa so
vabljeni tisti dijaki, ki se bodo udeležili ekskurzije v Baskijo.
Se še spomnite, da je baskovščina eden od redkih
neindoevropskih jezikov v Evropi in poleg španščine uradni
jezik v Baskiji (španski avtonomni pokrajini)?

19 ŠVZ
Prof. Medvešček

NASLOV: Kontaktno-gibalna improvizacija
Kontaktna improvizacija temelji na plesni improvizaciji ter
komunikaciji med dvema ali več teles v gibanju. Pri tem
krepimo zavedanje in občutek postavitve lastnega telesa v
prostoru, krepimo komunikacijo med sodelujočimi
(soplesalci), ustvarjamo gibalni dialog in krepimo zaupanje.
Pri kontaktni improvizaciji ne obstajajo pravi ali napačni



koraki. Pomembno je, da se prepustimo trenutku in v njem
najdemo svoj lasten gib, ki ga soustvarjamo s soplesalci.

Delavnico bomo izpeljali v zavodu Tivoli, v plesni dvorani.
20 ŠVZ – prof. Meglič

prof. Gržinič
NASLOV: Delavnica dihanja in zdrava telesna drža
Teoretični uvod v dihalne tehnike, praktične delavnice
dihanja, teoretični uvod v zdravo držo in praktične vaje za
lepšo držo.

21 ŠVZ –
Prof. Jablanov
prof. Kolbezen, M.
prof. Kolbezen, A.

NASLOV: Turnir v namiznem tenisu

Potekal bo v Tivoliju v namiznoteniški dvorani.

22 ZGO
Prof. Štimec
prof. Paradžik Kovačič

Nataša Robežnik
(Muzej novejše
zgodovine)

NASLOV: Delo z viri v Muzeju novejše zgodovine

Zbor 1.skupine ob 9.00 pred Halo Tivoli in
zbor 2.skupine ob 11.00 pred Halo Tivoli.
Vstopnina je 3 evre po osebi.

23 Dijaška skupnost
Prof. Šipek

NASLOV: Mentalno zdravje mladih (okrogla miza)
Teme:
-odvisnost od tehnologije
-pomen spanja
-mladostniki 21. stol. in njihovo mentalno zdravje.

24 Zunanji:
Robin Dewa
(Nevladna
organizacija SLOGA)

ERAZMUS +
Prof. Silan

NASLOV: Globalno učenje v praksi v Erasmus+ projektih
V okviru delavnice bomo spoznali metode globalnega
učenja v praksi na podlagi konkretnih primerov metode.
Dijaki bodo spoznali, kako lahko praktično sodelujejo v
primerih globalnega učenja preko gledališke predstave
glasbe in drugega.
Sodelujejo dijaki s preteklega projekta Erasmus+.

25 Zunanji

Micero, zavod za
napredno učenje

Gorazd Prah je
dolgoletni
podjetniško-karierni
mentor, raziskovalec
trga dela in
organizacijskih kultur,
svetovalec in
motivator.

Ob 9:00 NASLOV 1. delavnice: Veščine za dela prihodnosti
Nekoč je veljalo, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Žal
mnogo tistega, kar se današnji Janezek uči, bodoči Janez ne
bo potreboval. Trg dela se je v zadnjem desetletju in pol
popolnoma spremenil. Njegova glavna značilnost je, da ne
obstajajo več predpisane poti, kjer so drugi skrbeli, da se
opremimo za prihodnost. Danes si moramo opremo
sestaviti sami. Česa se moramo naučiti in kaj pozabiti, da bi
uspeli na trgu dela prihodnosti?

Ob 11:00 NASLOV 2. delavnice: Izkušnje? Nabiraj jih OB
šoli, ne PO njej!
Česa mladim iskalcem najbolj primanjkuje? Izkušenj! Zakaj?
Ker mnogi mladi (in njihovi starši) pričakujejo, da bodo



izkušnje prišle na vrsto PO šoli, prava pot pa je, da jih
nabiraš OB šoli. Izkušnje si nabereš tako, da začneš reševati
probleme. Kaj točno to pomeni in kaj storiti med šolanjem
za mehkejši pristanek v zaposlitev, izveš na delavnici.

26 Zunanja izvajalca
Oddelek e9 IJS

NASLOV: Uvod v programiranje v Pythonu
Python je najpogosteje uporabljen programski jezik,
idealen za začetek učenja programiranja. Znanje
programiranja pa dandanes odpira vrata v svet.

27 Avla 3. nad. Šahovska simultanka s prof. Deziderjem Ivancem


