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Spoštovane dijakinje in dijaki! 

 

Pred vami je katalog izbirnih vsebin, ki jih v šolskem letu 2021/2022 ponujamo učitelji naše šole.  

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih morate dijakinje in dijaki opraviti zunaj rednega 
pouka. Obvezne izbirne vsebine zato ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s 
strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 
300 ur, in sicer v prvem, drugem in tretjem letniku po 90 ur, v četrtem letniku pa 30 ur.  

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:  

vsebine, obvezne za vse dijakinje in dijake naše gimnazije in 
vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

Vsebine, ki so obvezne za vse dijakinje in dijake na šoli, organiziramo po posameznih letnikih ves 
čas tekočega šolskega leta ali pa na posamezne dneve namenjene obveznim izbirnim vsebinam. 

Tudi letos dijaki sami prostovoljno izbirate med vsebinami proste izbire iz kataloga. Minimalno 
število ur vsebin proste izbire, ki jih morate opraviti, je določeno za vsak letnik posebej, lahko pa 
izberete tudi več ur: 

1. letniki imajo 28 ur proste izbire,  
2. letniki imajo 57 ur proste izbire,  
3. letniki imajo 42 ur proste izbire,  
4. letniki imajo 12 ur proste izbire.  

Šola prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro tudi naslednje dejavnosti, ki se jih dijak organizirano 
udeležuje izven šole: 

 glasbena šola, 

 športni ali plesni trening, 

 tečaj iz prve pomoči in CPP, 

 aktivnosti v pevskem ali drugem kulturno-umetniškem društvu, 

 humanitarna dejavnost, 

 vodniško delo v taborniški ali skavtski organizaciji. 
 
Za priznanje teh dejavnosti mora dijak na začetku šolskega leta svojemu razredniku oddati 
ustrezno izpolnjeno prošnjo. Prošnja je priložena katalogu. 

Opravljene OIV so obvezen pogoj za dokončanje letnika. Zato morate dijaki ob koncu pouka 
razredniku prinesti dokazilo, da ste opravili ure proste izbire OIV. Obrazec je priložen temu 
katalogu. 

Prijave na vsebine proste izbire iz kataloga bodo odprte do 13. septembra 2021, zato se čim prej 
odločite in prijavite na vsebine, ki jih ponuja katalog. 

Mag. Gregor Horžen, koordinator OIV 
 
 
Brežice, 31. 8. 2021 
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1.  Krožek slovenskega jezika (priprava na tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje) 

 

CILJI  Z dijaki beremo literarna dela, se o njih pogovarjamo, jih 
razčlenjujemo, 

 dijaki ustvarjajo metabesedila, poustvarjajo, 
 izvedemo šolsko tekmovanje, 
 dijaki sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju. 

POGOJI ZA VPIS Dijaki, ki radi berejo in spoznavajo lepote jezika. 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru z dijaki 

METODE DELA branje, pogovor, razlaga, ustvarjalno pisanje … 

ČAS IZVEDBE oktober−marec 

TRAJANJE 35−50 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE ni omejena 

NOSILKE PROGRAMA profesorice slovenščine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Novinarska dejavnost − šolski časopis GIB 
 

CILJI  Dijaki urejajo šolski časopis GIB, 
 spremljajo dogajanje na šoli, 
 ustvarjalno pišejo, spoznavajo in tvorijo različne novinarske 

zvrsti, 
 skrbijo za vsebinsko in oblikovno podobo revije. 

POGOJI ZA VPIS Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki jih zanima novinarska dejavnost. 

NAČIN IZVAJANJA sestajanje v šoli enkrat tedensko, del dela opravijo dijaki doma 
in na terenu (intervjuji, reportaže, poročila …) 

METODE DELA zbiranje gradiva, samostojno literarno snovanje, oblikovanje 
vsebinske in likovne podobe glasila … Svoje prispevke dijaki 
posredujejo mentoricama v elektronski obliki. 

ČAS IZVEDBE september−maj 

TRAJANJE 35 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE okoli 20 dijakov 

NOSILCA PROGRAMA Gregor Horžen, prof., Mira Urek Jesenšek, prof.  

 

Časopis računalniško oblikujejo dijaki. 



slovenščina 
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3.  Gledališki abonma (V primeru modela A) 

CILJI  
 ogled gledaliških predstav 
 odkrivanje prestolnice in njenega kulturnega utripa 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh letnikov. 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru z dijaki 

METODE DELA Ogled predstav v Ljubljani. 

ČAS IZVEDBE oktober−maj  

TRAJANJE 35 ur 

STROŠKI Glede na izbrani abonma.  

VELIKOST SKUPINE Do 50 dijakov (1 avtobus). 

NOSILKA PROGRAMA Nika Ogorevc, prof.  



matematika 
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4.  Matematični krožek  

CILJI  Poglobitev znanja srednješolske matematike. 
 Priprava na tekmovanja iz matematike. 

POGOJI ZA VPIS veselje do matematike  

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru, enkrat tedensko, individualno mentorsko delo z 
dijaki 

METODE DELA skupinsko, samostojno delo in debata, delo z računalnikom 

ČAS IZVEDBE september−junij 

TRAJANJE 35 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE do 15 dijakov 

NOSILCI PROGRAMA Gregor Kopinč, prof., Andrej Podlogar, prof., Barbara 
Valentinčič Barlič, prof., Roman Drstvenšek, prof. 

 

 
 



tuji jeziki 
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5.  Angleška bralna značka - Bookworms 
 

CILJI  Širjenje obzorja z branjem angleških literarnih del (v 
poenostavljeni verziji), 

 širjenje besedišča in 
 utrjevanje jezikovnih struktur v angleščini. 

POGOJI ZA VPIS dijaki 1.- 4. letnika, veselje do branja 

NAČIN IZVAJANJA Dijaki se s pomočjo mentorja seznanijo s predpisanim 
seznamom knjig, jih preberejo ter rešijo vaje iz besedišča in 
vsebine knjige. Vsak tekmovalec dobi svojo kodo, naloge so 
dostopne na spletu od konca novembra do konca marca.  

METODE DELA branje, diskutiranje 

ČAS IZVEDBE oktober−marec 

TRAJANJE  

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKE PROGRAMA vse profesorice angleščine 

 

 
 
 
 

 

6.  Angleška bralna značka - Epi reading badge 
 

CILJI  Širjenje obzorja z branjem angleških literarnih del (v 
poenostavljeni verziji), 

 širjenje besedišča in 
 utrjevanje jezikovnih struktur v angleščini. 

 

POGOJI ZA VPIS dijaki 1., 2. in 3. letnika, veselje do branja 

NAČIN IZVAJANJA Dijaki se s pomočjo mentorja seznanijo s predpisanim 
seznamom knjig, jih preberejo do določenega datuma in rešijo 
vaje iz besedišča in vsebine knjige. V marcu pa poteka 
tekmovanje na šoli. 

METODE DELA branje, diskutiranje 

ČAS IZVEDBE oktober−marec 

TRAJANJE  

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKE PROGRAMA vse profesorice angleščine 
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7.  Tekmovanje iz angleščine za 3. letnik 
 

CILJI  Seznanitev s tipi vaj in tehnikami reševanja in  
 reševanje vaj iz različnih virov. 
 

POGOJI ZA VPIS Dijaki 3. letnika z občutkom suverenosti na področju angleščine 
in z željo dokazati se na regionalnem in državnem nivoju. 

NAČIN IZVAJANJA priprave z dijaki pred šolskim, regionalnim in državnim 
tekmovanjem 

METODE DELA reševanje vaj, branje, kultura angleško govorečih ljudstev 

ČAS IZVEDBE oktober−april 

TRAJANJE  

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKE PROGRAMA Vse profesorice angleščine 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Tekmovanje iz angleščine za dijake 2. letnika 
 

CILJI  Ponavljanje, utrjevanje in poglabljanje znanja, 
 reševanje slovničnih nalog, 
 pisanje sestavkov in 
 priprava na šolsko tekmovanje. 

 

POGOJI ZA VPIS Dijaki 2. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA priprave pred šolskim tekmovanjem 

METODE DELA reševanje vaj, sodelovalno učenje 

ČAS IZVEDBE od septembra do šolskega tekmovanja 

TRAJANJE 5 ur 

STROŠKI fotokopiranje 

VELIKOST SKUPINE do 30 dijakov 

NOSILKE PROGRAMA vse profesorice angleščine 



tuji jeziki 
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9.  Državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za 2. letnike 
 

CILJI  Praktična uporaba angleščine,  
 širjenje in poglabljanje znanja angleškega jezika,  
 spodbujanje medijske pismenosti, 
 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine... 

POGOJI ZA VPIS Dijaki, ki se radi pogovarjajo v angleščini in snemajo kratke 
filme/vloge. 

NAČIN IZVAJANJA Dijaki v skupini od 3 do 5 dijakov posnamejo 'vlog'. 

METODE DELA snemanje 'vloga' 

ČAS IZVEDBE september - december 

TRAJANJE september - december 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 3 do 5 dijakov v eni skupini (skupin je lahko 7 v generaciji) 

NOSILKE PROGRAMA profesorice angl. jezika, ki poučujejo v drugih letnikih 

 

10.  Učna pomoč pri angleščini 
 

CILJI  Krožek je namenjen dijakom, ki kljub sprotnemu 
vestnemu spremljanju pouka še vedno ne dosegajo 
minimalnih standardov znanja 

POGOJI ZA VPIS Redno sprotno delo pri pouku. 

NAČIN IZVAJANJA Po potrebi dijakov, načeloma 1 uro na teden 

METODE DELA Dodatna razlaga, vaje, utrjevanje 

ČAS IZVEDBE September-maj 

TRAJANJE 25 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKE PROGRAMA Vse profesorice angleščine 
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12.  Mensch ärgere dich nicht  
 

CILJI Ponavljanje in utrjevanje slovničnih struktur ter besedišča 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh letnikov, ki imajo težave pri učenju.  

NAČIN IZVAJANJA Po dogovoru 

METODE DELA Razlaga, reševanje učnih listov, miselni vzorci, delo z besedilom, 
... 

ČAS IZVEDBE Torek ali četrtek, 8. šol. uro 

TRAJANJE Glede na želje dijakov. 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE Ni omejitev 

NOSILKE PROGRAMA Vse učiteljice nemščine 

 
 
 
 

 

11.  Best in English on-line contest 
CILJI  primerjava znanja z ostalimi evropskimi šolami, 

reševanje testov on-line 

POGOJI ZA VPIS Znanje angleščine B1-C1, starost 15-19 let, slušalke, zaželjen je 
prenosni računalnik, tablica ali pametni telefon.  
The Test is optimised for the newest version of Google Chrome 
for OS Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, and also for mobile devices 
with OS Windows 8 and Android 4.4 or newer. It is quite 
possible that the Test will work on every device made ever 
since the year 2000. However, some errors or failures of the 
system may occur. Students are allowed to use their own 
devices, however, they still need to be supervised during the 
Test. All devices must be wired using the Ethernet connection 
(UTP network cable), or through the wireless network (wi-fi). 
 

NAČIN IZVAJANJA Tekmovanje bo potekalo 26. 11. 2021, razdelili se bomo po 
različnih učilnicah in ob točno določeni uri (predvidoma ob  
9-ih) vsak na svojem računalniku začeli reševati teste. Ko dijak 
test odpošlje, lahko zapusti učilnico. Meja za oddajo nalog je 60 
minut. 

METODE DELA računalnik - branje, poslušanje, jezik 

ČAS IZVEDBE predvidoma 26. novembra 2021 

TRAJANJE 4 ure (skupaj s pripravo), test sam traja največ 60 minut 

STROŠKI - 

VELIKOST SKUPINE najmanj 10 dijakov 

NOSILKE PROGRAMA profesorice angleškega jezika 



tuji jeziki 
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13.  Nemška bralna značka »PFIFFIKUS« 
 

CILJI  Z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško 
govorečega področja, 

 poglabljati znanje nemščine in bogatiti besedni zaklad, 
 poskušati besedilo analizirati in interpretirati, 
 motivirati za nadaljnje branje, 
 znati poiskati povezavo med maternim in tujim jezikom. 

POGOJI ZA VPIS Namenjeno dijakom 1., 2., 3. in 4. letnika, ki radi berejo in želijo 
obogatiti svoj besedni zaklad. 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA diskusija, miselni vzorci, učni listi, primeri nalog iz tekmovanj … 

ČAS IZVEDBE branje (november– marec),  
tekmovanje (marec) 

TRAJANJE 10 ur 

STROŠKI nabava knjig, fotokopiranje 

VELIKOST SKUPINE 30 dijakov 

NOSILKE PROGRAMA učiteljice nemškega jezika 

 

 
 
 
 
 

 

14.  Priprava na državno tekmovanje iz nemščine za 3. letnike 

 

CILJI  Širiti jezikovno obzorje, 
 utrjevati znanja tistih vsebin, ki se preverjajo na državnem 

tekmovanju in utrditi že pridobljeno znanje in 
 razširiti znanja tako z vidika bralnega razumevanja kot tudi z 

vidika zahtevnejših slovničnih struktur. 

POGOJI ZA VPIS Dijaki 3. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru 

METODE DELA sodelovalno učenje, preverjanje jezikovnih, bralnih in pisnih 
sposobnosti (učni listi, primeri nalog iz tekmovanj) 

ČAS IZVEDBE september−marec 

TRAJANJE 20 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 5 – 10 dijakov  

NOSILKE PROGRAMA učiteljice nemškega jezika 
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15.  Priprava na državno tekmovanje iz nemščine za 4. letnike 
 

CILJI  Širiti jezikovno obzorje, 
 utrjevati znanja tistih vsebin, ki se preverjajo na državnem 

tekmovanju in utrditi že pridobljeno znanje in 
 razširiti znanja tako z vidika bralnega razumevanja kot tudi z 

vidika zahtevnejših slovničnih struktur. 

POGOJI ZA VPIS Dijaki 4. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru 

METODE DELA sodelovalno učenje, preverjanje jezikovnih, bralnih in pisnih 
sposobnosti (učni listi, primeri nalog iz tekmovanj) 

ČAS IZVEDBE september−marec 

TRAJANJE 20 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 5 – 10 dijakov  

NOSILKE PROGRAMA učiteljice nemškega jezika 

 

 
 
 
 
 
 
 

16.  Francoska bralna značka 

CILJI  širiti poznavanje francoske književnosti 
 bogatiti besedni zaklad in jezikovno obzorje 
 motivacija za nadaljnje učenje jezika 

POGOJI ZA VPIS Dijaki od 1. do 4. letnika, ki obiskujejo pouk francoskega jezika 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA študij literature, branje, prevajanje ter interpretacija izbranih 
literarnih del 

ČAS IZVEDBE branje (september - januar) 
tekmovanje (februar - marec) 

TRAJANJE 20 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE do 30 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA Nika Ogorevc, prof. francoskega jezika 
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17.  Ekskurzija v Pariz + Disneyland 

CILJI  seznanitev dijakov s francoskim jezikom in kulturo 
 utrjevanje francoskega jezika v praksi 
 odkrivanje francoske prestolnice in njenih največjih 

znamenitosti 
 obisk zabaviščnega parka Disneyland 
 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh letnikov 

NAČIN IZVAJANJA Glede na predložene možnosti 

METODE DELA Ekskurzija 

ČAS IZVEDBE april 2022 

TRAJANJE 3 dni 

STROŠKI Glede na ponudbo 

VELIKOST SKUPINE do 45 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA Nika Ogorevc, prof. francoščine 

 

 

 
 
 

 

18.  Priprava dijakov 4. letnikov na državno tekmovanje v znanju 
francoščine in udeležba na tekmovanju 

CILJI  širiti jezikovno obzorje 
 utrjevati znanje vsebin, ki se preverjajo na državnem 

tekmovanju in utrditi že pridobljeno znanje 
 poglobiti bralno razumevanje in poznavanje zahtevnejših 

slovničnih struktur 

POGOJI ZA VPIS 4. letniki, ki se učijo francoščino 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru 

METODE DELA sodelovalno učenje, preverjanje jezikovnih, bralnih in pisnih 
sposobnosti  
 

ČAS IZVEDBE september - december 

TRAJANJE  

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKA PROGRAMA Nika Ogorevc, prof. francoskega jezika 
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19.  Raziskovalno delo na področju biologije 

 

CILJI  Spoznati pomen raziskovanja in ga ovrednotiti. 
 

POGOJI ZA VPIS Dijak 2. ali 3. letnika, ki ima sposobnost načrtovanja, 
opazovanja, opravljanja meritev in razlage rezultatov. 

NAČIN IZVAJANJA v šoli in izven šolskih institucijah 

METODE DELA terensko delo, laboratorijsko delo 

ČAS IZVEDBE do aprila  

TRAJANJE 30 ur 

STROŠKI potni stroški, fotokopije, tiskanje 

VELIKOST SKUPINE Delo je individualno, tandemsko ali skupinsko. 

NOSILCA PROGRAMA Pavel Šet, prof. in Maja Haler, prof. 

 
 
 
 
 
 

 

20.  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
 

CILJI  Pridobiti poglobljeno znanje o sladkorni bolezni. 
 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh letnikov 

NAČIN IZVAJANJA Delo z dodatno literaturo, priprava na šolsko tekmovanje, 
najboljši se uvrstijo na državno tekmovanje. 

METODE DELA delo z literaturo 

ČAS IZVEDBE september–november  

TRAJANJE 16 ur 

STROŠKI fotokopije nalog, nabava novejšega gradiva 

VELIKOST SKUPINE 20 – 40 dijakov 

NOSILCA PROGRAMA Pavel Šet, prof. in Maja Haler, prof. 
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21.  Naravoslovne ekskurzije 

 

CILJI  Spoznavanje okolja, živali in rastlin, zgradba človeka. 
 

POGOJI ZA VPIS Naravoslovna vedoželjnost 

NAČIN IZVAJANJA Občasno; po pouku ali ob sobotah 

METODE DELA vodena ekskurzija 

ČAS IZVEDBE september 2021 do maj 2022 

TRAJANJE 1 dan 

STROŠKI Odvisni od števila udeležencev 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILEC PROGRAMA Pavel Šet, prof.  

 

22.  Tekmovanje iz znanja biologije 
 

CILJI  Pridobiti poglobljeno in razširjeno znanje iz biologije. 

POGOJI ZA VPIS dijaki 1. + 2. in 3. + 4. letnika 

NAČIN IZVAJANJA priprava na državno tekmovanje 

METODE DELA reševanje problemov, laboratorijska metoda, metoda dela s 
tekstom 

ČAS IZVEDBE januar, april  

TRAJANJE 16 ur 

STROŠKI potni stroški, kotizacija 

VELIKOST SKUPINE 5 – 15 dijakov se pripravlja na šolsko tekmovanje, dijaki z 
najboljšimi rezultati se udeležijo državnega tekmovanja. 

NOSILCA PROGRAMA Pavel Šet, prof. in Maja Haler, prof. 
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23.  Biološki krožek 
 

CILJI  Dodatno delo za zainteresirane dijake, 
 terensko delo, 
 ogled biološko zanimivih lokacij, 
 samostojno načrtovanje dela in 
 obvladovanje mikroskopa. 

POGOJI ZA VPIS vedoželjnost in veselje do biološkega raziskovanja 

NAČIN IZVAJANJA po pouku in ekskurzije 

METODE DELA laboratorijsko in terensko delo 

ČAS IZVEDBE  oktober– maj 

TRAJANJE vse leto 

STROŠKI soudeležba pri stroških ekskurzij 

VELIKOST SKUPINE 10 – 15 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA Pavel Šet, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Priprave dijakov na tekmovanje iz znanja kemije  
CILJI  Razvijanje samostojnega in timskega dela. 

 Zbiranje kemijskih podatkov in informacij. 
 Povezovanje kemijskega znanja in razumevanja  

z avtentičnimi primeri iz narave. 
 Reševanje nalog višje zahtevnostne stopnje. 

POGOJI ZA VPIS Priprave so namenjene dijakom, ki želijo poglobiti svoje znanje 
kemije. 

NAČIN IZVAJANJA Enkrat tedensko ali po dogovoru. 

METODE DELA Razlaga, razgovor, razprava, reševanje nalog, nastopi, 
predstavitve. 

ČAS IZVEDBE Oktober 2021 – maj 2022. 

TRAJANJE 25 - 30 ur 

STROŠKI Kopiranje gradiva. 

VELIKOST SKUPINE 5 - 10 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA Nada Mandić, univ. dipl. kem. 
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25.  Priprava dijakov na tekmovanje iz znanja kemije 
 

CILJI  Priprava dijakov na tekmovanje iz znanja kemije, 
 poglabljanje in razširjanje znanja kemije, 
 reševanje zahtevnejših nalog in 
 razvijanje samostojnega in timskega dela.  
 

POGOJI ZA VPIS Namenjeno dijakom, ki želijo razširiti in poglobiti znanje kemije. 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 1 ura oziroma po dogovoru. 

METODE DELA razlaga, razgovor, razprava, reševanje nalog, demonstracija 

ČAS IZVEDBE oktober 2021 – maj 2022 

TRAJANJE 25 - 30 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE ni omejitev 

NOSILKA PROGRAMA Mateja Strnad Zorec, prof. 

 
 
 
 
 
 

26.  Fizikalni  krožek 

CILJI  Poglobljena obravnava srednješolske snovi, 
 uporaba različnih merilnih orodij, 
 obisk muzejev in raziskovalnih laboratorijev, 
 priprave na tekmovanja iz znanja fizike in astronomije. 

POGOJI ZA VPIS Krožek je namenjen dijakom, ki jih zanima fizika, tehnika in 
matematika. 

NAČIN IZVAJANJA ena do dve uri na teden (torek in/ali četrtek 8. šolsko uro)  

METODE DELA pogovor, nastop, predstavitev, izvajanje poskusov in merjenj … 

ČAS IZVEDBE september–maj 

TRAJANJE približno 30 ur  

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE  

NOSILEC PROGRAMA Bernard Ivšić, prof.  
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27.  Tekmovanje Bober 
 

CILJI  Pridobiti znanja s področja informacijske pismenosti, logično 
mišljenje 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh štirih letnikov 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko, po dogovoru 

METODE DELA reševanje nalog, razgovor, individualno in skupinsko delo 

ČAS IZVEDBE ob torkih ali četrtkih, zadnje ure pouka 

TRAJANJE 20 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE najmanj 12 dijakov za skupino 

NOSILCA PROGRAMA mag. Gregor Horžen in Tea Habinc, prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28.  Programiranje v Pythonu 
 

CILJI  Dijaki spoznajo programski jezik python, 
 spoznajo pojme spremenljivka, izraz in prireditev 

vrednosti, 
 znajo uporabljati in zapisati zanke, 
 znajo uporabljati in zapisati funkcije, 
 spoznajo nize, sezname in tabele, 
 znajo napisati program. 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh štirih letnikov 

NAČIN IZVAJANJA ena ura na teden 

METODE DELA razlaga, demonstracija, razgovor, individualno in skupinsko 
reševanje nalog 

ČAS IZVEDBE ob torkih 8. uro 

TRAJANJE 35 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE najmanj 12 dijakov v skupini 

NOSILKA PROGRAMA Tea Habinc, prof.  
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29.  Robotika 
CILJI  inženirsko oblikovanje, računalniško razmišljanje, 

programiranje, sodelovanje 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh letnikov 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko, po dogovoru z dijaki 

METODE DELA reševanje nalog, razgovor, skupinsko delo 

ČAS IZVEDBE ob torkih ali četrtkih zadnje ure pouka 

TRAJANJE 35 ur 
 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE najmanj 12 dijakov za skupino 

NOSILCA PROGRAMA Tea Habinc, prof. in mag. Gregor Horžen 
 

 

 

30.  Obvladovanje tipkovnice 
 

CILJI  Dijaki: 
 razvijajo spretnost, potrebno za zapis informacije, ne da 

bi bilo potrebno gledanje tipkovnice,  
 razvijajo spretnost, potrebno za hiter zapis informacij 

do avtomatizma,  
 razvijajo sposobnost za hitro komuniciranje s pomočjo 

informacijske  tehnologije, tako da je uporaba 
tipkovnice refleksna,  

 povečujejo storilnost pri uporabi informacijske 
tehnologije. 

POGOJI ZA VPIS Dijaki vseh štiri letnikov, ki so vztrajni 

NAČIN IZVAJANJA Ena ura na teden 

METODE DELA Dijaki razvijajo spretnosti, potrebne za slepo desetprstno pisanje 
besedil in števil po didaktičnem zaporedju s pomočjo programskih 
orodij za razvijanje spretnosti, potrebnih za desetprstno slepo 
pisanje. Pri pisanju poudarjajo ritmičnost in točnost pisanja z 
doslednim upoštevanjem zaporedja vaj z zadostnim številom 
ponovitev. Število ponovitev enakih gibov je pomembno za razvijanje 
refleksnih - avtomatiziranih gibov. 
V drugem delu dijaki utrjujejo pridobljene spretnosti s prepisovanjem 
besedil in sočasnim oblikovanjem besedil s pomočjo tipkovnice. Pri 
tem delu lahko dijaki uporabljajo orodja za oblikovanje besedil brez 
uporabe miške ali izbir v meniju. Pri oblikovanju besedila dosledno 
uporabljajo standardizirane kombinacije tipk na tipkovnici. 

ČAS IZVEDBE ob torkih, 8. uro 

TRAJANJE 15 ur 

STROŠKI - 

VELIKOST SKUPINE Do 15 dijakov 

NOSILCA PROGRAMA Tea Habinc in Gregor Horžen 
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32.  Zgodovinsko domače branje 
CILJI  Dijak razvija zanimanje za lokalno in nacionalno 

zgodovino in literaturo 
 razvija pozitiven in odgovoren odnos do lokalne in 

nacionalne zgodovine in kulturne dediščine, 
 se uri v kritičnem branju in mišljenju. 
 analizira zgodovinsko literaturo 

 V literarnih delih analizira in oriše zgodovinsko 
dogajanje. 

 Literarno dogajanje postavi v ustrezen zgodovinski čas 
in razišče  zgodovinske okoliščine 

 

POGOJI ZA VPIS ni posebnih pogojev (1. do 4. letnik) 

NAČIN IZVAJANJA Dijak prebere 4 zgodovinsko literarna dela in opravi pisni 
preizkus (Josip Jurčič) 
 

METODE DELA Delo z besedili, razgovor, razlaga, delo z viri  

ČAS IZVEDBE Od oktobra do marca 

TRAJANJE 15 ur 

STROŠKI  

VELIKOST SKUPINE  

NOSILKI PROGRAMA Nataša Šekoranja Špiler, prof., in Marjana Milekič, prof.  

 
 

 
 
 

 

31.  Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine 
CILJI  Dijak poglobi znanje o razpisani temi. 

 Dijak razvija sposobnost skupinskega dela. 
 Dijak razvija kritično mišljenje . 

POGOJI ZA VPIS ni posebnih pogojev (1. - 4. letnik) 

NAČIN IZVAJANJA Skupna srečanja, individualni študij literature, šolsko 
tekmovanje, individualno delo za pripravo na državno 
tekmovanje 

METODE DELA delo z literaturo in viri, razlaga, razgovor 

ČAS IZVEDBE september do november 2021 

TRAJANJE 10 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE /  

NOSILCA PROGRAMA Nataša Šekoranja Špiler, prof.; Ines Pšeničnik, prof.  
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33.  Geografski krožek s pripravami na geografsko tekmovanje na 
temo gore v Sloveniji in svetu 

CILJI  Dijak poglobi znanje o razpisani temi, 
 se uči opazovati in vrednotiti pokrajino, se orientirati in 

raziskovati na terenu. 

POGOJI ZA VPIS ni posebnih pogojev 

NAČIN IZVAJANJA skupna tedenska srečanja pri krožku, študij literature, 
razpravljanje, terensko delo, šolsko tekmovanje, intenzivne 
priprave na državno tekmovanje v manjših skupinah 

METODE DELA delo z literaturo in viri, razprava, razlaga, terensko delo 
(orientacija v prostoru, kartiranje, opazovanje, rokovanje z 
geografskimi terenskimi pripomočki...) 

ČAS IZVEDBE september – april 

TRAJANJE 30 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE Vsak je dobrodošel. 

NOSILCA PROGRAMA Boštjan Špiler, prof. in Ema Maček, prof. 

 
 
 

34.  Ekskurzija v Novi Sad 

CILJI "- dijaki spoznajo mesto in njegove znamenitosti 
- razširijo znanje o njegovi zgodovinski in geografski značilnosti" 

POGOJI ZA VPIS Predvidoma za dijake 1.,2.,3. in 4. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA "1.dan: BREŽICE - NOVI SAD 
Odhod avtobusa pred Gimnazijo Brežice ob dogovorjeni uri in 
vožnja proti Zagrebu, čez Slavonijo, Rumo in Fruško Goro do 
Novega Sada. Pred prihodom v  
 mesto si bomo ogledali Petrovaradinsko trdnjavo, ti. Gibraltar 
na Donavi. Po ogledu sledi namestitev v hotelu. Po namestitvi si 
bomo z lokalnim vodičem ogledali staro mestno jedro ''Srbskih 
Aten'' in njegovih znamenitosti: Mestna hiša, Spomenik 
Svetozarju Miletiću, Grška Šola, Miletićeva ulica, Trg Marije 
Trandafil, Zmaj Jovina (zona za pešce od Trga Svobode do 
Dunavske ulice), Vladikin dvor, Trčika (naziv za stari novosadski 
tramvaj preurejen v bar).Zvečer možnost tradicionalne večerje 
ob glasbi v živo*. Po večerji bomo obiskali najbolj zabavno 
ulico v Novem Sadu, ki je v neposredni bližini hotela. Nočitev. 
2.dan: NOVI SAD - KELEBIJA - PALIĆKO JEZERO - SUBOTICA - 
NOVI SAD 
Zajtrk. Popoldne se bomo odpravili proti Kelebiji in obiskali 
znamenito ergelo lipicancev. Imeli boste možnost jahanja 
konjev ali vožnje s kočijami. Sledil bo ogled centra Subotice z 
mestno hišo, sinagogo, prečudovito palačo Rajhl, palačo 
Demeter, in mnoge druge objekte ti. secesije. Ogledali si bomo 
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tudi Palićko jezero in si vzeli nekaj prostega časa za samostojne 
oglede. Po ogledih vrnitev za Novi Sad in prosto popoldne. 
Nočitev. 
3.dan: NOVI SAD - SREMSKI KARLOVCI - BREŽICE 
Zajtrk. Po zajtrku se odpravimo proti Sremskim Karlovcem, kjer 
si bomo ogledali Saborno cerkev, prvo Srbsko Gimnazijo, 
Patrijašijske dvore in stari del centra. Še nekaj prostega časa si 
bomo vzeli za nakupe zadnjih spominkov. Domov bomo prispeli 
v poznih večernih urah." 

METODE DELA Voden ogled. 

ČAS IZVEDBE marec/april 2022 

TRAJANJE 3 dni 

STROŠKI 135€ 

VELIKOST SKUPINE 45 

NOSILKA PROGRAMA Elica Tomše, prof. v sodelovanju z agencijo Balkan Ekspres 

 
 
 
 
 

35.  Predbožični Dunaj 

CILJI Cilj in namen ekskurzije je, da dijak že pridobljeno znanje z 
ogledom določenih naravnih in kulturnih znamenitosti utrdi ali 
pa, da si pridobi novo znanje. Cesarski Dunaj še posebej zaživi v 
prazničnem vzdušju v predbožičnem času. Ali ste vedeli, da se v 
središču mesta, tik ob znameniti operi, nahaja tudi hotel 
Sacher, ki je znan po okusni torti? Ste vedeli, da je zabaviščni 
park Prater znan po velikem kolesu, med vožnjo z njem pa si 
lahko ogledaš celoten Dunaj? Ali ste vedeli, Dunaj je poleg New 
Yorka, Ženeve in Nairobija eden izmed štirih sedežev Združenih 
narodov?  Že davno je izzvenela koračnica Radetzkega v čast 
zadnjega avstroogrskega cesarja. Dvoglavi habsburški orel je le 
še zgodovinski simbol, ki krasi številne zgradbe, zlasti iz 19. 
stoletja, ko mesto doseže svoj vrh. Še na prehodu v 20. stoletje 
slovi po svojih literatih in umetnikih, glasbenikih ter njihovih 
neskončnih valčkih, katerih ritem se ustavi po prvi svetovni 
vojni in razpadu Avstro-Ogrske. Kljub vsemu je avstrijsko glavno 
mesto danes svetovna prestolnica, ki še žari v blišču preteklih 
stoletij. Mesto fijakarjev in kavarn, kjer postrežejo s pristno 
sacherjevo torto, preseneča na vsakem koraku tudi s svojo 
modernostjo in prislovično prijaznostjo. K blišču nekdanje 
habsburške metropole so mnogo prispevali tudi Slovenci. Med 
njimi so se posebej izkazali Plečnik, Fabiani, Kopitar in Miklošič. 
Čeprav je bil Dunaj več stoletij politično središče večine 
Slovencev, je mesto s kulturnimi in izobraževalnimi 
institucijami, med katerimi izstopa Univerza, veljalo tudi za 
enega slovenskih duhovnih centrov. Bogata paleta cerkva, 
dvorcev in javnih zgradb nas popelje skozi razvoj evropske 
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umetnosti od gotike in baroka vse do secesije in moderne 
umetnosti. 
Tematski poudarki: 

- znamenitosti Dunaja  
- zgodovina Srednje Evrope 
- dinastija Habsburžanov  
- Slovenci na Dunaju 
- kulturni stiki med narodi 
- evropska umetnost od gotike do moderne  

Dijaki bodo pripravili pisne, fotografske in filmske reportaže o 
ekskurziji. Vsebina programa bo objavljena na spletni strani šoli 
in z okrožnico. 

POGOJI ZA VPIS Predvidoma za dijake 1., 2., 3. in 4. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA Ekskurzija  
Čas potovanja: Odhod v jutranjih urah in vožnja do Šentilja ter naprej 
po avtocesti mimo Gradca na Dunaj, kamor bomo z vmesnimi 
postanki prispeli okrog 9. ure.  Po prihodu sledi krožni avtobusni ogled 
po dunajskem ringu, okoli katerega se nizajo mogočne zgradbe, ter si 
ogledali univerzo, mestno hišo, parlament, muzeje, gledališče, 
opero… Naredili bomo postanek tudi na božičnem trgu pred mestno 
hišo. Ogledali si bomo dvorec Belvedere s parkom in se fotografirali 
pred impresivno asimetrično stavbo Hundertwasserhaus. Sledil bo 
sprehod po središču mesta, kjer se bomo ustavili pri nekaterih 
muzejih, mestnem dvoru - Hofburgu, Grabnu in seveda Štefanovi 
cerkvi. Nekaj bo tudi prostega časa za samostojno odkrivanje mesta, 
lahko si tudi privoščite znamenito Sacher torto ali pa si jo kupite in 
odnesete domov. Z Dunaja se boste odpeljali pozno popoldan, s 
prihodom v Brežice v poznih večernih urah. 

METODE DELA ogledi 

ČAS IZVEDBE 18. 12. 2021 

TRAJANJE 9 ur, 1 dan 

STROŠKI 40 EUR 

VELIKOST SKUPINE do 45 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA Uroš Škof, prof. 

36.  Amsterdam 

CILJI Cilji in namen ekskurzije je, da dijak že pridobljeno znanje z 
ogledom določenih naravnih in kulturnih znamenitosti utrdi ali 
pa, da si pridobi novo znanje.  
Tematski poudarki:  

 nizozemska zgodovina in njen vpliv na razvoj Evrope, 

 mostovi in kanali, nacionalni simboli, 

 zgodovinski center Amsterdama s kraljevo palačo, 

 muzej Van Gogha z največjo zbirko slik velikega 
umetnika, 

 hiša Anne Frank,  

 značilnosti površja v državah Beneluksa in povezava z 
razmerami za poselitev in gospodarstvo,  
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 ogroženost Nizozemske zaradi poplav. 

POGOJI ZA VPIS Predvidoma za dijake 1., 2., 3. in 4. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA Ekskurzija  
"Zdi se, kot da je to mesto dvojno, videti ga je mogoče tudi v vodi in 
odsev teh imenitnih hiš v kanalih napravi iz njega pravljično mesto." 
Jean Francois Regnard 
Toleranten in svetovljanski, brez zadržkov – tako svet vidi 
Amsterdam. Kljub ponosnemu odkrivanju svoje zgodovinske 
dediščine to mesto ve veliko tudi o nenehnem preporodu, odličnosti in 
gostoljubnosti. 
PRVI DAN: BREŽICE – NEMČIJA 
Zbirališče potnikov ob 17. uri na avtobusnem postajališču Gimnazija 
Brežice. Vožnja skozi karavanški predor in nočna vožnja mimo 
Salzburga, nato po Nemčiji mimo Münchna, Nürnberga, Kölna proti 
Amsterdamu. Vmes krajši postanki za osvežitev. 
DRUGI DAN: AMSTERDAM 
Prihod na Nizozemsko v jutranjih urah. Vožnja do glavnega mesta in 
avtobusni ogled Amsterdama. Posebno doživetje je vožnja z ladjico 
po kanalih Amsterdama, ki ga nekateri imenujejo tudi severne 
Benetke, čeprav tam skupna dolžina kanalov presega 100 km, 
mostov pa je kar trikrat več kot v Benetkah. Pot vas bo vodila tudi po 
znamenitem Cvetličnem trgu ter živahni trgovski ulici – Kalverstraat, ki 
vas pripelje do osrednjega trga Dam, kjer je poleg Narodnega 
spomenika, Nove cerkve (kronanja kraljev), Kraljeve palače tudi 
znameniti muzej voščenih lutk. Preostalo bo še nekaj časa za oddih 
ali kakšen samostojen ogled. Popoldne vožnja v hotel in nastanitev. 
Prenočevanje. 
TRETJI DAN: AMSTERDAM–DEN HAAG–ROTTERDAM / zajtrk 
Zajtrk in vožnja v Scheveningen, priljubljeno nizozemsko letovišče na 
obali Severnega morja. Nadaljevanje vožnje proti Den Haagu, 
upravnemu središču Nizozemske. Postanek še v Rotterdamu, mestu, 
ki je bilo med 2. sv. vojno močno porušeno in se zaradi tega ponaša z 
novejšo stavbarsko zgodovino in z največjim pristaniščem na svetu. 
Pozno popoldne vrnitev v Amsterdam. Zvečer sprehod po znameniti 
Rdeči četrti. Prenočevanje.  
ČETRTI DAN: AMSTERDAM / zajtrk 
Po zajtrku se bomo odpravili na zadnje odkrivanje mesta. Ena najbolj 
priljubljenih turističnih točk je zagotovo hiša Anne Frank, deklice, ki se 
je z družino skrivala na podstrešju, da je Nemci ne bi odpeljali v 
taborišče. Obisk Amsterdama bomo zaključili z ogledom muzeja Rijks, 
ki skriva vse od Rembrandtove Nočne straže do značilne modro-bele 
keramike iz Delfta. Na lastne oči preverite, zakaj je muzej tako 
obiskan!  Na voljo bo nekaj prostega časa, pred nami pa je le še 
vožnja proti domu. Nočna vožnja. 
PETI DAN: NEMČIJA - AVSTRIJA -SLOVENIJA 
Prihod v Brežice v dopoldanskih urah. 
Cena vključuje: vse avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z 
zajtrkom v hotelu 2*/3* v Amsterdamu ali okolici v večposteljnih 
sobah, prost vstop v Rijskmuseum (za dijake do 18. leta), vožnja z 
ladjico po amsterdamskih kanalih, zunanje oglede, spremstvo in 
organizacijo potovanja. 
Rok prijave: 30. 9. 2021 

METODE DELA ekskurzija 

ČAS IZVEDBE 22. 10. - 26. 10. 2021 ali 4. - 8. 2. 2022 

TRAJANJE 32 ur, 5 dni 

STROŠKI 295 EUR 

VELIKOST SKUPINE 40 dijakov za izbran odhod 
Ekskurzijo bomo izvedli po veljavnih priporočilih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

NOSILCA PROGRAMA mag. Gregor Horžen, prof. in Uroš Škof, prof. 
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37.  Budimpešta 

CILJI Cilj in namen ekskurzije je, da dijak že pridobljeno znanje z 
ogledom določenih naravnih in kulturnih znamenitosti utrdi ali 
pa, da si pridobi novo znanje. Za ekskurzijo v Budimpešto so 
pomembni naslednji cilji: izbor ogledov je sestavljen tako da 
bomo udeležence seznanili s pomembnimi obdobji, ki so 
oblikovali Budimpešto kot prestolnico Madžarske, obiskali 
madžarski parlament, spoznali pomen in vlogo Donave, 
seznanili se z osnovnimi načeli kulturne dediščine ter 
poglabljajo čut za estetiko. Pripravljanje pisne, fotografske in 
filmske reportaže o ekskurziji ter skupinsko delo. Vsebina 
programa bo objavljena na spletni strani šoli in z okrožnico. 

POGOJI ZA VPIS Predvidoma za dijake 1, 2., 3. in 4. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA Ekskurzija Okviren program: 1. DAN Odhod avtobusa ob 5. uri izpred 
gimnazije Brežice. Vožnja v smeri Madžarske, mimo Blatnega jezera 
do Budimpešte, kamor bomo prispeli okrog 12. ure. Za začetek se 
bomo ustavili na Trgu junakov (Hősök tere). Sredi trga je 36m visok 
steber s kipom nadangela Gabrijela na vrhu in kipi madžarskih 
plemenskih knezov ob vznožju. V polkrožnih kolonadah so kipi 
pomembnih madžarskih kraljev, sedmograških knezov in borcev za 
svobodo. Podali se bomo v mestni park (Városliget), kjer stoji gradu. 
Nato se bomo podali na Grajski hrib (Várhegy), kjer se nahajajo 
številne glavne mestne znamenitosti (Budimski grad, Matijeva cerkev 
(Mátyás templom), Ribiška utrdba (Halászbástya), spomenik prvega 
madžarskega kralja sv. Štefana I. (István I.), ki ga je leta 1906 postavil 
Alajos Stróbl. Po ogledu se bomo zapeljali nazaj na levi breg Donave 
v Pešto in se sprehodili po znameniti Vaci ulici » najlepšem 
izložbenem oknu Budimpešte «. Namestitev v hotelu. pred spanjem 
pa se bomo zapeljali na Citadelo (citadella) na hribu Gellérthegy, kjer 
stoji spomenik svobode in koder je lep razgled na Budimpešto. 2. 
DAN Po zajtrku bo sledil ogled parlamenta (Országház), sezidanega 
med letoma 1885 in 1905 v novogotskem slogu. Ker se Budimpešta 
razteza ob obeh bregovih Donave se bomo zapeljali z ladjici po reki. 
Po vožnji bo ostalo še nekaj časa tudi za postanek v enem izmed 
večjih nakupovalnih centrov. Popoldne odhod iz madžarske 
prestolnice in vožnja proti domu. Povratek proti Brežicam, kamor je 
predviden prihod okrog 23.ure. 

METODE DELA ekskurzija 

ČAS IZVEDBE 4. - 5. 12. 2021 ali 11. - 12. 12. 2021 

TRAJANJE 18 ur, 2 dni 

STROŠKI 90 EUR 

VELIKOST SKUPINE do 45 dijakov za izbran odhod 
Ekskurzijo bomo izvedli po veljavnih priporočilih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

NOSILCA PROGRAMA mag. Gregor Horžen in Uroš Škof, prof. 
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38.  BERLIN 
 

CILJI » Berlin – mesto, ki nikoli ne spi« - Die Stadt, »die niemals schläft« 

- Spoznati prestolnico Nemčije, njene znamenitosti in 
zgodovino 

- Razvijati jezikovne spretnosti 

POGOJI ZA VPIS Predvidoma za dijake 1, 2. in 3. letnika 

NAČIN IZVAJANJA Okviren program:  
1. DAN 
Odhod avtobusa ob predvidoma 18. uri iz Gimnazije Brežice. Vožnja v smeri 
slovensko-avstrijske meje ter nadaljevanje nočne vožnje z vmesnimi postanki 
čez Avstrijo in Nemčijo. 
 2. DAN 
V zgodnjih dopoldanskih urah bomo prispeli v nemško prestolnico. Ustavili se 
bomo pred Brandenburškimi vrati ali vratih miru (ponosni simbol nekdanje 
prestolnice imperija), povzpeli se bomo na kupolo nemškega parlamenta - 
Reichstag, ki je imel pestro zgodovino in je bil središče bojev za Berlin leta 1945, 
petdeset let pozneje pa ga je obnovil britanski arhitekt Foster. Sprehodili se 
bomo po ulici Unter den Linden (do II. svetovne vojne srce Berlina, še danes pa 
osrednja os mesta) do »Alexa« - Aleksandrov trg s 365 m visokim TV stolpom, 
ki je arhitektonsko in družabno središče bivšega Vzhodnega Berlina). Popoldne 
bomo odkrivali mesto z javnim prevozom. Postali bomo na prehodu Checkpoint 
Charlie, kjer so v času hladne vojne potekale izmenjave med vohuni ZDA in SZ. 
Zapeljali se bomo do Potsdamskega trga, nekoč eno največjih evropskih 
gradbišč, danes simbol združene Nemčije. Namestitev, večerja in nočitev. 
 3. DAN 
Po zajtrku bomo obiskali Museum der DDR – muzej za “ostalgike”, a brez 
poveličevanja NDR. Tu je na ogled postavljeno vsakdanje življenje Vzhodnih 
Nemcev, od značilnega pohištva, trabanta, vzhodnonemških blagovnih znamk. 
Čas za kosilo in prosto na najbolj znani ulici Berlina Ku'dammu,  več kot tri 
kilometre dolga ulica, z najelegantnejšimi modnimi saloni, restavracijami, 
trgovinami, gledališči in nočnimi lokali, spominsko cerkev, Evropa center, znano 
trgovsko hišo KaDeWe ter razvpito železniško postajo ZOO. Ogledali si bomo 
tudi Olympiastadion – največji nemški štadion za mednarodne nogometne 
tekme. Enourni vodeni ogled nas bo popeljal v svet nogometa in doživetij, ki je 
običajno rezerviran samo za tekmovalce in za posebej izbrane goste. Danes smo 
to tudi mi. Popoldne se bomo ustavili še pri ostankih berlinskega zidu, ki je 
nekoč delilo mesto na dva dela. Zid je bil nekoč dolg 155 kilometrov. Danes stoji 
samo še približno 1,3 kilometra zidu na ulici Mühlenstrasse. Pravijo mu East 
Side Gallery in velja za priljubljeno turistično zanimivost. Zid je višji od treh 
metrov in popolnoma poslikan. Nočitev. 
4. DAN 
Po zajtrku odhod iz hotela in vožnja z vmesnimi postanki preko Nemčije in 
Avstrije v Slovenijo. Prihod v Sevnico, Krško in Brežice v poznih večernih urah. 

METODE DELA ekskurzija 

ČAS IZVEDBE junij 2022 

TRAJANJE 4 dni 

STROŠKI znano naknadno 

VELIKOST SKUPINE 40 dijakov za izbran odhod 
Ekskurzijo bomo izvedli po veljavnih priporočilih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

NOSILEC PROGRAMA Renata Gavranič, prof.  



družboslovje 

 

29 

 
 

 

39.  Gibko TV 
CILJI Dijaki ustvarjajo mladinsko oddajo Gibko TV. 

POGOJI ZA VPIS Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki jih zanima montaža slike in zvoka 
televizijskih prispevkov, ustvarjanje le-teh ter vodenje oddaje. 

NAČIN IZVAJANJA po dogovoru z dijaki 

METODE DELA zbiranje gradiva, samostojno oblikovanje prispevkov, vodenje 
oddaje ... 

ČAS IZVEDBE september – junij 

TRAJANJE od 35 do 50 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE do 15 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA mag. Nina Harapin 

 
 
 

 

40.  PSIHOLOŠKI KROŽEK 
 

CILJI  Boljše razumevanje samega sebe in drugih. 
 Spoznavanje lastnih interesov in močnih področij. 
 Poglabljanje v različne psihološke teme glede na interese 

dijakov (stres, motivacija, čustva, učenje...). 

POGOJI ZA VPIS Vsi dijaki, ki jih tema zanima. 

NAČIN IZVAJANJA Enkrat na dva tedna, 2 šolski uri 

METODE DELA  Individualno delo 

 Delo v parih in majhnih skupinah 

 Delo v skupini 

 Pogovor 

ČAS IZVEDBE September-junij 

TRAJANJE 35 ur 

STROŠKI Jih ni 

VELIKOST SKUPINE 8 – 15 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA Polona Jančar, profesorica psihologije 
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41.  Priprava na tekmovanje iz znanja psihologije 
 

CILJI  Poglobitev znanja o razpisani temi 
 Razvijanje kritičnega in psihologičnega mišljenja 

POGOJI ZA VPIS Interes (1. - 4. letnik) 

NAČIN IZVAJANJA Srečanja po dogovoru, individualni študij literature. 

METODE DELA Delo z literaturo, razlaga, pogovor, diskusija. 

ČAS IZVEDBE September - januar 

TRAJANJE 15 ur 

STROŠKI Fotokopiranje 

VELIKOST SKUPINE / 

NOSILEC PROGRAMA Polona Jančar, profesorica psihologije 
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42.  Prostovoljstvo 
 

CILJI  Vzgajanje etičnih in socialnih vrednot, 
 razvijanje socialne občutljivosti za soljudi in njihove 

stiske in sprejemanje različnosti, 
 razvijanje socialnih veščin udeležencev v programu in 
 osebnostno zorenje in rast ob prostovoljnem delu. 

POGOJI ZA VPIS Vabljeni so vsi dijaki, ne glede na letnik. 

NAČIN IZVAJANJA Dijaki izvajajo prostovoljsko delo praviloma enkrat tedensko po 
1 uro, izjemoma tudi strnjeno več ur ali več dni skupaj.  

METODE DELA Prostovoljci pomagajo pri učenju osnovnošolcem z učnimi 
težavami in otrokom, ki jih starši ne zmorejo zadovoljivo 
usmerjati pri šolskem delu.  
V kolikor bodo epidemiološke razmere v drugem polletju  
dovoljevale bodo prostovoljci lahko tudi družabniki v 
domovih starejših občanov v Posavju in v Večgeneracijskem 
centru Posavja. 
Prostovoljsko delo poteka individualno ali v manjših 
skupinah, v posameznih prostovoljskih akcijah pa lahko 
sodelujejo tudi celi oddelki. 
 
Prostovoljsko delo dijaki lahko opravljajo tudi v Kriznem 
centru za otroke in mladostnike v Krškem ter v drugih 
institucijah, če je prej sklenjen dogovor z nosilko programa, 
odvisno pa je tudi od epidemioloških razmer v zvezi z 
COVID-19. 
 

ČAS IZVEDBE Če prostovoljci izvajajo svoje delo individualno, to poteka v 
popoldanskem času in ob vikendih, lahko tudi v času počitnic. 
Njihova obveznost je opraviti najmanj eno uro tedensko. 
Za izvajanje prostovoljskih aktivnosti v skupinah se 
dogovarjamo z vsako skupino posebej. 

TRAJANJE Prostovoljsko delo poteka celo šolsko leto. 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE Ni omejena. 

NOSILKA PROGRAMA Dr. Gordana Rostohar 
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43.  UČKO (Kako naj se učim, da bom bolj uspešen?) 
 

CILJI  Dijaki se usmerjajo v načrtovanje in spremljanje 
lastnega procesa učenja; 

 prepoznavajo in analizirajo lastne učne navade; 
 razvijajo pozitivna stališča do učenja in izobraževanja; 
 se usposobijo uporabljati različne strategije, metode in 

tehnike uspešnega učenja; 
 usmerjajo se v samoevalvacijo rezultatov učenja in 

dosežkov; 
 osvestijo se nujnosti vseživljenskega učenja. 

POGOJI ZA VPIS Delavnice so namenjene predvsem dijakom 1. letnika. 

NAČIN IZVAJANJA Delavnice potekajo enkrat tedensko po 1 uro, lahko tudi 
strnjeno, v tečajni obliki.  

METODE DELA  individualno delo; 
 usmerjene diskusije v manjših skupinah; 
 samospoznavanje lastnih učnih strategij z uporabo 

različnih vprašalnikov in delovnih listov; 
 diagnosticiranje z psihodiagnostičnim instrumentom. 

ČAS IZVEDBE Od začetka oktobra do zaključka maja. 

TRAJANJE 10 ur skupinskega in 5 ur individualnega dela. 

STROŠKI Ni posebnih stroškov za vključene dijake. 

VELIKOST SKUPINE Od 8 do 20 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA Dr. Gordana Rostohar 
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44.  Mešani mladinski pevski zbor 
CILJI  Dijakom približati zborovsko glasbo, 

 uriti pravilno pevsko tehniko in razvijanje glasovnih 
sposobnosti, 

 navajati se na petje večglasnih skladb, 
 nastopati na šolskih in izvenšolskih prireditvah ter 
 izvedba letnega koncerta v maju. 

POGOJI ZA VPIS veselje do petja, opravljen krajši preizkus 

NAČIN IZVAJANJA redne tedenske vaje 

METODE DELA korepeticije po glasovih, skupinsko petje 

ČAS IZVEDBE celo šolsko leto  

TRAJANJE 70 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE do 40 fantov in deklet 

NOSILEC PROGRAMA Dejan Jerončič, prof. 

45.  Likovni ustvarjalni krožek 

CILJI  Krožek bo združeval ustvarjalnost in izobraževanje, 
 priprave na profesionalni študij,  
 nadgradnjo ljubiteljskih hotenj,  
 razvijanje likovne nadarjenosti in  
 razvijanje ustvarjalnosti skozi redno kontinuirano delo. 

POGOJI ZA VPIS likovna nadarjenost ali zgolj veselje do ustvarjanja 

NAČIN IZVAJANJA enourno tedensko ali večurno mesečno 

METODE DELA kot vodeno individualno ateljejsko delo s korekturami 

ČAS IZVEDBE oktober 2021- april 2022 

TRAJANJE v skupnem obsegu 24 šolskih ur 

STROŠKI po potrebi 

VELIKOST SKUPINE minimum 3 dijaki 

NOSILEC PROGRAMA prof. Alojz Konec, akad.slik. 
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47.  Mali nogomet  
 

CILJI  Izboljšanje tehn.-takt. elementov nogomet. igre. 
 Krepitev motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. 
 Priprava na izvrševanje skupinskih nalog v fazi obrambe in v 

fazi napada za doseganje skupnih ciljev. 
 Organizacija in izvedba šolskega prvenstva.  
 Priprava šolskega moštva na tekmovanja izven šole. 
 Sprostitev po učnih naporih pri pouku. 

POGOJI ZA VPIS Pri prevelikem vpisu imajo prednost dijaki nižjih letnikov. 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko dve šolski uri 

METODE DELA vadba v homogenih in heterogenih skupinah, individualno delo, 
delo z dodatnimi nalogami 

ČAS IZVEDBE September - junij  

TRAJANJE 70 ur 

STROŠKI minimalni 

VELIKOST SKUPINE 15 dijakov  

NOSILEC PROGRAMA Boris Kuzmin, prof. 

  

 

46.  Košarka 

CILJI  Brezhibna izvedba tehničnih elementov košarke. 
 Hitra in atraktivna igra. 
 Naučiti igrati z enim in dvema centroma. 
 Sproščene in zanimive ure. 

POGOJI ZA VPIS veselje do igranja košarke 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA trenažni proces – trening , šolska športna tekmovanja 

ČAS IZVEDBE september - junij 

TRAJANJE četrtek, 7. šolska ura 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE do 24 dijakov (če bo več prijav, bo dodaten termin vadbe) 

NOSILEC PROGRAMA Gregor Avsec, prof. 
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48.  Odbojka (dekleta) 
 

CILJI  Brezhibna izvedba tehničnih elementov odbojke,  
 hitra in atraktivna igra, 
 naučiti igrati z liberom in enim podajalcem, 
 sproščene ure. 
 

POGOJI ZA VPIS veselje do igranja odbojke 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA trenažni proces – trening , šolska športna tekmovanja 

ČAS IZVEDBE september - junij 

TRAJANJE torek, 8. in 9. šolsko uro 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE Do 24 dijakov ( če bo več prijav, bo dodaten termin vadbe ). 

NOSILKA PROGRAMA Elica Tomše, prof. 

 

 

 
 
 

 

49.  Plesna delavnica 

CILJI  Učenje novih plesnih koreografij. 
 Sestavljati krajše plesne točke in z njimi popestriti šolske 

prireditve (športna tekmovanja, BAG…). 
 Spoznavanje novih plesnih zvrsti. 

POGOJI ZA VPIS veselje do plesa 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA nastopi, prireditve, plesne delavnice 

ČAS IZVEDBE september - junij 

TRAJANJE torek,8. in 9. uro 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE najmanj 12 dijakov za krožek 

NOSILKA PROGRAMA Elica Tomše, prof. 
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50.  Šolsko športno društvo 

CILJI  Razna šolska športna tekmovanja, 
 rekreativna tekmovanja za mlade, 
 rekreacija za mlade – termin v telovadnici... 
 Internetna stran društva, 
 sekcije društva in 
 osveščanje mladih.  

POGOJI ZA VPIS veselje do druženja in športa 

NAČIN IZVAJANJA sestanki 1-2 mesečno in druge aktivnosti 

METODE DELA vodenje, organizacija, organizirana vadba ... 

ČAS IZVEDBE September - april 

TRAJANJE 50 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 10 – 20 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA Sandi Rašović, prof 

51.  Športna gimnastika, akrobatika in skoki s prožne ponjave - 
fantje in dekleta 

CILJI  Pridobivanje novih gimnastičnih znanj, 
 razvoj motoričnih sposobnosti z elementi gimnastike, 
 izvajanje prvin na orodju, akrobatika, 
 skoki s ponjave, ples in 
 sodelovanje na državnih šolskih prvenstvih. 

POGOJI ZA VPIS Veselje do gimnastike. 

NAČIN IZVAJANJA enkrat tedensko 

METODE DELA treningi, nastopi, tekmovanja, predstavitve, plesno akrobatske 
delavnice 

ČAS IZVEDBE september - junij 

TRAJANJE 70 ur 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 15 dijakov 

NOSILKA PROGRAMA Zdenka Senica Grubič, prof. 
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52.  JADRANJE 
 

CILJI  Šola jadranja 

POGOJI ZA VPIS Veselje do jadranja.  
1. Prednost imajo dijaki 4.letnika športni oddelek, 
2.  športni oddelki 1.,2.3., 
3.  ostali dijaki do zapolnitve mest. 

NAČIN IZVAJANJA Prvi dan 12.10.2021 
 Prevzem plovila in namestitev na plovilu. Po namestitvi bomo 
spoznali jadrnico, predviden načrt potovanja in se seznanili z 
varnostnimi napotki. Sledi prvi manever izplutja ter prvo osnovno 
spoznavanje z jadralskimi veščinami. Po nekaj urnem jadranju mimo 
otokov Šolte in Brača bomo prijadrali do Paklenih otokov, kjer se 
bomo zasidrali v ACI marini Palmižana. Na prelepem otočku 
posajenem z različnimi vrstami kaktusov, se bomo sprehodili na 
zahodno stran otočka v zaliv Vinogradište, kjer je prelepa peščena 
plaža.  
Drugi dan 13.10.2021 
 Po zajtrku bomo izpluli in zajadrali mimo znamenitega mesta Hvar, 
ki je navdušil že mnoge svetovno znane osebnosti. Pot bomo 
nadaljevali naprej do otoka Korčula in sicer Vela Luko, manjše 
pristaniško mesto na zahodnem delu Korčule, rojstno mesto 
znanega hrvaškega pevca in skladatelja Olivera Dragojeviča.  
Tretji dan 14.10.2021 
 Izplujemo iz Vela Luke in zajadramo proti otoku Vis. Jadrali bomo 
mimo veličastnega svetilnika Stončica, lepih peščenih zalivov in 
pristali v viškem zalivu na mestnem privezu mesta Vis. Po pristanku 
bo čas za fakultativne izlete. Po želji lahko organiziramo vodeno 
raziskovanje vojnih znamenitosti Visa s terenskimi vozili.  
Četrti dan 15.10.2021 
 Po zajtrku bo sledila še zadnja etapa jadranja do Kaštela Gomilice. 
Nočitev. 
Peti dan 16.10.2021 Po zajtrku se bomo poslovili od jadrnice in se 
odpeljali domov. 
 
Program se zaradi objektivnih dejavnikov lahko tudi spremeni. 
 S prilagoditvami se trudimo program v največji možni meri izpeljati 
in ga ohraniti zanimivega in atraktivnega 
 

METODE DELA Vodeno jadranje 

ČAS IZVEDBE 12.10.2021 - 16.10.2021 

TRAJANJE 4 dni 

STROŠKI 200  EUR/oseba (min št. oseb na jadrnico 8).  
Cena vključuje: najem jadrnice, usluge baze, vmesne priveze, 
skipper).  
Hrana in  prevoz nista vključena v ceno. 
Plačilo v dveh obrokih - 1. obrok 10.9.2021, 2. obrok11.10.2021. 
 
 Za doplačilo fakultativni izleti in vodeno raziskovanje na Visu. 
 

VELIKOST SKUPINE  16 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA Aktiv ŠVZ v sodelovanju STIM Stanko Tomše s.p. 
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53.  Smučarski tečaj za 2. letnike 
 

CILJI  Šola smučanja za začetnike, 
 nadaljevalna šola smučanja, 
 deskanje na snegu za začetnike in nadaljevalni tečaj. 

POGOJI ZA VPIS veselje do smučanja in deskanja 

NAČIN IZVAJANJA v tečajni obliki 

METODE DELA vadba na snegu 

ČAS IZVEDBE 24. 1. - 28. 1. 2022  

TRAJANJE 5 dni 

STROŠKI cca. 230 EUR, v 3-eh obrokih 

VELIKOST SKUPINE 60 dijakov 

NOSILCI PROGRAMA učitelji športne vzgoje 

 
 

 
 

54.  Smučarski tečaj za 3. letnike 
 

 

CILJI  Šola smučanja za začetnike, 
 nadaljevalna šola smučanja, 
 deskanje na snegu za začetnike in nadaljevalni tečaj.       

POGOJI ZA VPIS veselje do smučanja in deskanja 

NAČIN IZVAJANJA v tečajni obliki 

METODE DELA vadba na snegu 

ČAS IZVEDBE 7.2 - 11.2.2022 

TRAJANJE 5 dni 

STROŠKI cca. 230 EUR, v 3-eh obrokih 

VELIKOST SKUPINE 50 

NOSILEC PROGRAMA Učitelji športne vzgoje 

 

55.  Tenis 
CILJI  Tehnične in taktične osnove iger z loparji 

POGOJI ZA VPIS Veselje do igre. 

NAČIN IZVAJANJA Praktična vadba - trenažni proces. 

METODE DELA delo v dvojicah in skupinah / razlaga / opazovanje / 
zaznavanje... 

ČAS IZVEDBE Vsak torek 8. in 9. šolsko uro na peščenih igriščih TK Brežice 

TRAJANJE september - junij 

STROŠKI / 

VELIKOST SKUPINE 20 

NOSILEC PROGRAMA Sandi Rašović, prof. 
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56.  Planinci in orientacija 
CILJI  spoznavanje naravnih znamenitosti Slovenije 

 udejanjati zdrav način življenja 
 druženje, zabava 
 ... 

POGOJI ZA VPIS veselje do gibanja 

NAČIN IZVAJANJA Planinski pohodi in orientacijska tekmovanja 

METODE DELA - razlaga 
- zaznavanje 
- opazovanje 
- skupinsko delo 

ČAS IZVEDBE Od septembra do maja 

TRAJANJE  

STROŠKI Prevoz, bivanje, prehrana 

VELIKOST SKUPINE 20-30 

NOSILEC PROGRAMA Planinsko društvo Brežice, koordinator mag Gregor Horžen 
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57.  UNESCO krožek 
 

CILJI  sodelovanje v šolskem projektu Unescov dobrodelni 
ples 

 sodelovanje v nacionalnem projektu Izgnanci med 2. 
svetovno vojno 

 obeleževanje mednarodnih dni, 
 Unescovi projektni dnevi (strpnost, poezija, materin 

jezik, podnebne spremembe, zemlja, voda, varovanje 
okolja, posadimo drevo ...) 

 sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih projektih 
(Dan človekovih pravic, Premikamo meje, Dnevi 
evropske kulturne dediščine, Modri stol, Unescov Tek 
mladih na Ptuju) in 

 pomoč ljudem v stiski ali potrebnim pozornosti 
(Bolnišnica Brežice, Dom upokojencev, Vzgojno 
varstveni center, Ozara ...) s pripravo kulturnih 
prireditev ali druženjem." 

POGOJI ZA VPIS Veselje do Unescovih vsebin. 

NAČIN IZVAJANJA projektno delo, seminarji, tabori, delavnice, športni in kulturni 
dogodki 

METODE DELA Dijaki v skladu z navodili opravljajo naloge. Lahko individualno, 
v parih ali skupinsko delo. 

ČAS IZVEDBE september - junij  

TRAJANJE različno, odvisno od aktivnosti 

STROŠKI Šola običajno pokrije stroške. (Tabor, potni in materialni 
stroški) 

VELIKOST SKUPINE Neomejeno, dijaki lahko sodelujejo pri različnih temah s svojimi 
mentorji. 

NOSILKA PROGRAMA Zdenka Senica Grubič, prof. 
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58.  Tečaj Prve pomoči 
 

CILJI  Pridobiti potrebna znanja za nudenje prve pomoči, 
 spoznati preproste pripomočke za hitro in pravilno nudenje 

zdravstvene oskrbe poškodovanca ali nenadno zbolelega in 

 opraviti izpit iz Prve pomoči. 

POGOJI ZA VPIS Dijakinje in dijaki, predvsem tretjega letnika, ki želite opraviti 
izpit iz prve pomoči, saj vam omogoča pristop k opravljanju 
vozniškega izpita za vse kategorije motornih in priklopnih vozil. 

NAČIN IZVAJANJA Predstavnica Rdečega križa Slovenije - OZ Brežice predstavi v 
šoli na uvodnem sestanku program, način in čas izvajanja tečaja 
ter potek izpita iz Prve pomoči. Tečaj se izvede v dveh dneh, 
običajno po pouku, med 14.15 in 18.15 uro. Vključuje teoretični 
del s predavanjem zdravnice in praktični del z vajami pod 
vodstvom zdravnice in medicinskega osebja. Ob zaključku 
tečaja se na določen dan opravi izpit, ki vsebuje teoretičen in 
praktičen del. Po uspešno opravljenem izpitu iz Prve pomoči 
prejmete potrdilo, ki je trajne vrednosti. 

METODE DELA predavanje, diskusija, reševanje nalog in praktične vaje. 

ČAS IZVEDBE september – marec 
uvodni sestanek v septembru (seznanjeni boste z okrožnico) 

TRAJANJE 15 ur 

STROŠKI 88 EUR (predavanje, literatura, izpit, stroški izdaje izkaznice) 

VELIKOST SKUPINE 20 dijakov v skupini, možnih več skupin 

NOSILEC PROGRAMA RKS OZ Brežice, koordinator mag. Gregor Horžen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

Gimnazija Brežice 
Trg izgnancev 14 
8250 Brežice 
 

Prošnja za priznanje ur OIV (prosta izbira), opravljenih v organizaciji izven šole 

 

Podpisani ________________________________, dijak  ___.____  oddelka Gimnazije Brežice  

bi želel, da se mi kot obvezne izbirne vsebine (prosta izbira) priznajo ure dejavnosti, ki sem jih, 

oziroma jih še bom, opravil v šolskem letu 2021-2022 izven šole, v  

__________________________________________________________________________________. 
Organizacija (šola, društvo, klub) 

_____________________________________ 
Kraj in datum 

________________________ 
Podpis 

    

_______________________________ 
Organizacija 

_______________________________ 
Naslov/ sedež 

Potrdilo o aktivnem (so)delovanju v organizaciji 

 

Spodaj podpisani ________________________________ ,__________________________potrjujem , 
   (Ime in priimek mentorja)    (Funkcija) 

da ________________________________,  dijak ___.____  oddelka Gimnazije Brežice, v šolskem letu  
(Ime in priimek dijaka)                     ( Razred/oddelek) 

2021-2022 aktivno sodeluje v __________________________________________________________ 
Organizacija (šola, društvo, klub) 

in bo do konca šolskega leta predvidoma opravil vsaj ____________ ur 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
(Opis dela oziroma vadbe)  

 

_____________________________________ 
Kraj in datum 

________________________ 
Podpis mentorja 

M.P. 



 

 

 
Dnevnik opravljenih izbirnih programov v šolskem letu 2021/2022 

 
Ime in priimek: ____________________________ 
 
Oddelek: __________ 
 

 
V zgornjo tabelo navede dijak program, datum izvedbe programa in število ur, ki jih je opravil. Nosilec programa 
(profesor) s podpisom potrdi izvajanje programa. Dijak vodi dnevnik vse šolsko leto in ob koncu pouka predloži 
izpolnjeno tabelo razredniku. 

 
 

Dnevnik opravljenih izbirnih programov v šolskem letu 2021/2022 
 
Ime in priimek: ____________________________ 
 
Oddelek: __________ 

 
V zgornjo tabelo navede dijak program, datum izvedbe programa in število ur, ki jih je opravil. Nosilec programa 
(profesor) s podpisom potrdi izvajanje programa. Dijak vodi dnevnik vse šolsko leto in ob koncu pouka predloži 
izpolnjeno tabelo razredniku. 

Datum Izbrani program Št. ur Podpis nosilca programa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Datum Izbrani program Št. ur Podpis nosilca programa 
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