
16. Plečnikov tabor 
 

od petka, 9. septembra, do nedelje, 11. septembra 2022,  

v CŠOD Breženka 

 

 

Letošnji Plečnikov tabor bo potekal ob šumenju morja v Fiesi.  

Namen tabora je interdisciplinarno raziskovanje in spoznavanje narave, pridobivanje 

različnih znanj skozi naravo in naravno okolje, druženje in delo v mešanih skupinah 

dijakov različnih letnikov ter  obilo gibanja, iger in športa ob vodi.      

 

Cena tabora: Predvideno 90 € na dijaka. Možno je plačilo v dveh obrokih. 

 
Prijave: Dijaki bodo dobili prijavnice po elektronski pošti ali natisnjene v zbornici. S 

predprijavo pohitite, saj je število mest omejeno. Prijavnice lahko oddate na naslov 

ajda.slapnicar@gjp.si ali v fizični obliki v zbornici. 

 

OIV: Dijaki dobijo 40 ur za OIV. 

Ajda Slapničar Vodopija, prof. mat. 

 

KRATEK OPIS PREDVIDENIH DELAVNIC: 

Delavnica debatnih veščin ZA in PROTI: 
Na delavnici se bomo seznanili z veščinami izobraževalne debate. Gre za strukturiran 
komunikacijski dogodek, v kateremu se soočita dve nasprotujoči se strani. Vsaka 
debata ima določeno debatno trditev, o kateri se razglablja. Ena stran predstavi 
argumente, ki trditev zagovarjajo, druga stran pa argumente, ki trditev zavračajo. S 
pomočjo debate bomo razvijali kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti, 
komunikacijske veščine itd. 
 
Španska kuhinja: 
Na delavnico bodo dijaki in dijakinje spoznali nekaj tradicionalnih španskih receptov, 
ki jih bodo tudi pripravili s pomočjo tuje učitelijce španščine. Delavnica bo potekala 
v slovenskem jeziku, z možnostjo učenja prvih španskih besed oz. z občasno uporabo 
že naučenega  španskega jezika. 
 
Kriptografija: 
Ukvarjali se bomo z vprašanjem, kako posredovati sporočilo naslovniku tako, da bi 
vsebino sporočila razumel le naslovnik in ne tretja oseba, ki bi to sporočilo morda 
prestregla. Spoznali bomo običajne načine kodiranja sporočil skozi zgodovino in 
razvozlali skrito zgodbo o Piranu. 
 
Šport: 
Lokacija tabora je tik ob morju, ki nudi ogromno možnosti za športno delavnico. 
Lahko se boste preizkusili v supanju, veslanju in hitrostnem plavanju. 
 
Gostujoča delavnica: 
Delavnica bo potekala v dveh delih. Dopoldan bomo določili fizikalne in kemijske 
parametre vode - sladke in slane, kar bomo našli in kar nas bo zanimalo. Drugi del bo 
ekološki: odpadno tetrapak embalažo bomo s pomočjo posebne naprave – pulperja 
predelali v papirno maso in v papir, ki je uporaben za likovna dela. 
 
Tabor bodo seveda spremljale spoznavne igre, večerne družabne igre in prijetna 
družba. 
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PRIJAVNICA na 16. Plečnikov tabor 

 

Ime in priimek dijaka/dijakinje:___________________________________ 

Datum in kraj rojstva: __________________________________________ 

Naslov:______________________________________________________ 

e-naslov: ____________________________________________________ 

Številka mobitela : _________________________        Razred:_________ 

              

Podpis dijaka:____________________________ 

Soglasje staršev: Starši dijaka/dijakinje se strinjamo z organizacijskim in 

finančnim načrtom tabora. Seznanjeni smo tudi z vsebino Pravilnika o taborih in 

ekskurzijah GJP.  

Svojemu otroku dovolimo udeležbo na 16. Plečnikovem taboru. 

Številka mobitela staršev: _____________________ 

                                            Podpis staršev:_____________________________ 
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