
Informativni dan  2023 

Seznam delavnic z opisi,  petek, 17. 2.   

1. termin:   10.25 – 10.45 

2. termin:   10.50 – 11.10 

 

 

1. AU COURS DE FRANÇAIS, ÇA BOUGE!  NA FRANCOŠČINI DOGAJA  (Prof. Nataša Adžič) 

Na predstavitvi boste slišali kaj se v štirih letih dogaja pri predmetu in s katerimi aktivnostmi 

se trudimo dvigniti njegovo dodano vrednost.   

 

         učilnica  17 

 

2. ZRAK – SNOV, KI NAS OBDAJA (prof. Barbara Hudovernik) 

 

Zrak je povsod okoli nas in ne znamo si predstavljati, kako bi bilo, če nas ne bi obkrožal.  

Omogoča nam dihanje in nas ovira pri gibanju. S svojo težo pritiska na nas, čeprav se tega sploh 

ne zavedamo. Zaradi zraka slišimo. V brezzračnem prostoru vlada tišina. Zaradi sipanja 

svetlobe v zraku je nebo modro in zahod sonca rdečkast. Letala letijo samo v zraku, v 

brezzračnem prostoru to ne bi bilo mogoče. Enako velja za helikopterje. Jadrnice v 

brezzračnem prostoru ne morejo pluti, ker ni vetra in ni upora. Nazadnje je mirujoč zrak dober 

toplotni izolator. V volnenem puloverju nas ne zebe zaradi zraka, ki je ujet med vlakna.  

Zrak ima torej kup učinkov na stvari okoli nas in na nas same. Raziščimo torej nekaj njegovih 

lastnosti. 

 

          učilnica  31 

 

 

3. ENGLISH - WHAT TO EXPECT  (prof. Katarina Lovenjak in prof. Polona Nastran) 

 

Interaktivni kviz, s pomočjo  katerega bodo dijaki osnovnošolcem  odgovorili na najbolj vroča 
vprašanja glede pouka angleščine na GIMKR. Nato bodo dijaki predstavili dve luštni aktivnosti, 
ki jih izvajamo v razredu, da osnovnošolci spoznajo zabavni, interaktiven način poučevanja. 

          

           

 učilnica 25 

 



4. ¿DE DÓNDE ERES, AMIGO? ¿HABLAS ESPAÑOL?  Od kod prihajaš, prijatelj? Govoriš 

špansko? (prof. Bernarda Kovač) 

 

Kako zveni španščina? Morda ti španščina ni »španska vas«? Naučimo se nekaj osnovnih fraz 

ob odkrivanju značilnosti nekaterih držav, kjer je španščina uradni jezik. Koliko je teh držav? 

Pridi na delavnico, da rešimo par ugank, v katerih se skrivajo barve, geografski pojmi in še kaj….  

 

          

 učilnica 43 

 

5. JEZIKOVNI KOTIČEK  (prof. Tina Lušina Basaj) 

 

 

V delavnici Jezikovni kotiček boste lahko preverili svoje slovnično znanje, predvsem pravopis. 
Za najboljše poznavalce pravil slovenskega jezika imamo pripravljene praktične nagrade. 
Pridite, da bomo skupaj razrešili nekaj pravopisnih vozlov. 
 

           

          

 učilnica 16 

 

 

6. EPAS - Evropa, podjetnost, ažurnost in samostojnost (prof. Patricija Veldin) 

 

Gibanje EPAS je edinstvena priložnost, da preizkusiš svoje poznavanje Evrope, njene 

zgodovine, kulture in delovanja institucij EU. Če si pripravljen uporabljati različna orodja, kot 

so Canva, Padlet, Timetoast, Kahoot!, Quizlet ... ter imaš ustvarjalno žilico, potem si dobrodošel 

v naših vrstah. Srečal se boš z evroposlanci, dobil priložnost izraziti svoje mnenje o aktualnih 

temah, za posladek, pa lahko z nami odpotuješ v Strasbourg na simulacijo Evropskega 

parlamenta. 

 

           

 učilnica 15 

 

7. MATEMATIČNI OREHI  (prof. Žana Strgar) 

 
Se rad-a spoprijemaš z logičnimi ugankami ali računskimi problemi? Ti rešena naloga prinese 

zadovoljstvo? Pridi pogledat, kakšne naloge rešujejo gimnazijci in se v reševanju preizkusi tudi 

ti! Na delavnico pridi s telefonom in ogretimi možgančki. 

           

učilnica 46 

 



8. ŠILA - Šolska impro liga  (prof. Mihael Šorli, Jure Povšin) 

 

delavnica improvizacijskega gledališča - brez scenarija ustvarjamo zabavne prizore. 

 

 

 
          KNJIŽNICA

           

 
9. ROBOTEK, MOJ PRIJATELJ (prof. Mateja Žepič) 

 

Na delavnici boste skozi igro spoznali osnovne izraze in principe v programiranju. S pomočjo 

navodil, pa boste učenci postali pravi, živi robotki in programerji. Veselim se srečanja z vami. 

            

           učilnica 8 

 

 
10. IGRAJMO SE PODJETNIŠTVO  (mag. Zdenka Vrbinc) 

 

Z dijaki bomo  prikazali osnove podjetništva s pomočjo igrice. Igro uporabljamo tudi pri pouku 

samem, saj dijakom omogoča da vidijo, kako deluje podjetje, od kod prihaja denar, zakaj 

nekateri služijo več in drugi manj, zakaj imamo krizo,.. 

Dijaki bodo razdeljeni v 2 skupini, ki bosta tekmovali med seboj, seveda bodo pri tem sodelovali 

tudi osnovnošolci. Najboljša skupina bo nagrajena! 

 

          

 učilnica 13 

 

 

11. MOJE KITAJSKO IME IN ŠTEVILA OD 1 DO 10 V KITAJŠČINI  (prof. Nina Ovsenek) 

 

Te zanima, kako se v kitajščini šteje od 1 do 10? Bi rad izvedel/a, kakšno je tvoje ime v kitajskem 

jeziku? Pridruži se nam na delavnici, kjer boš spoznal/a, kako v kitajskem jeziku štejemo od 1 do 

10, kakšne so pismenke za omenjena števila in kako jih pokažemo z gestami. Dobil/a pa boš tudi 

svoje kitajsko ime. Vabljen/a! 

           

 učilnica 6 

 

 



 

12. PUSTOLOVŠČINA MEPI  (prof. Katarina Škufca) 

MEPI je program, pri katerem zastavljanje ciljev sanje postavi v resničnost, doseganje ciljev 

postane zadovoljstvo, samozavest raste ter na prvi pogled dolgočasna in naporna hoja z 

nahrbtnikom čez drn in strn postane pustolovščina s prijatelji. Vztrajnost se splača in priznanje, 

češnja na torti izkušenj in doživetij, je tvoje. 

 

          učilnica 5 

13. KAKO DELUJE MOJE TELO?  (dr. Petra Košir) 

 

Pokazali ti bomo, kako encimi iz sline razgrajujejo škrob, posneli bomo EKG in merili moč mišic. 

Pod mikroskopom si boš lahko ogledal različna tkiva, ob tem pa še poklepetal z našimi dijaki o 

gimnazijski biologiji. Pridi, veseli te bomo!    

 

           učilnica 27 

14. EKSPERIMENTIRANJE V KEMIJI (dr. Rok Rudež) 

 

Na delavnici eksperimentalne kemije bodo dijaki Gimnazije Kranj izvedli in razložili različne 

poskuse. Poskusi bodo povezani z vsakdanjim življenjem in predstavljeni na zanimiv in poučen 

način.  

 

           učilnica 4 

15. ŠAH (prof. Mitja Hribar) 

 

Pridite in poglejte zakaj je šahovski krožek najglasnejši na šoli. 

          DNEVNA SOBA 

 

 

16. NEKAJ OSNOVNIH FRAZ V RUŠČINI IN "LAŽNI PRIJATELJI" (prof. Neža Zupančič 

Logar) 

 

Naučili se bomo nekaj osnovnih fraz (kako se predstavimo, spoznamo), potem pa nekaj besed, ki 

so podobne kot v slovenščini, imajo pa v ruščini povsem drug pomen. Če vas zanima, zakaj Rusi 

pogosto pravijo, da je nekaj "kruto", ali zakaj ne smete biti preveč "ponosni", pridite na ruščino 

in boste izvedeli. 

           učilnica 42 



17. MUSICA, NOSTER AMOR   Glasba, naša ljubezen (prof. Erik Šmid) 
 

Na Gimnaziji Kranj delujejo tri glasbene zasedbe – dekliški in fantovski pevski zbor ter orkester. 

Želite izvedeti kaj več o njihovi zgodovini, načinu dela in projektih ter se na lastne oči prepričati, 

kako izgleda avdicija? Pridružite se nam na kratki predstavitveni delavnici. 

 

           učilnica 24 

18. DEUTSCH MACHT SPAß! (prof. Barbara Triler Vilfan) 

 

Na delavnici boste na različnih učnih postajah lahko interaktivno ali z maternim govorcem 

nemščine na hitro ponovili kratke učne sklope. Poleg tega vam bodo profesorji nemščine 

odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z učenjem nemščine na Gimnaziji Kranj na dveh različnih 

nivojih, v zvezi s pripravo in opravljanjem Nemške jezikovne diplome DSD II in o drugih aktivnostih. 

Vabljeni! 

          

 učilnica 3 

 

19. Z GIMNAZIJO KRANJ SPOZNAVAMO EVROPO (prof. Marjan Veber) 

 

Na Gimnaziji Kranj radi potujemo. Predstavili vam bomo ekskurzije, ki jih organiziramo na šoli, 

od enodnevnih na Dunaj in Benetke, dvodnevnih na Bavarsko in Švico, tridnevno na Poljsko, 

šestdnevnih v Anglijo in Francijo do osemdnevne maturantsko ekskurzije na Balkan. 

 

          
 KONFERENČNA DVORANA 

 

20. ZGODOVINA NA PLATNU  (prof. Alen Kočar) 

 
Zgodovina ni le preteklost zapisana iz ust profesorja v zvezek učencev. Zgodovina je slikovita, 

zanimiva in obširna, kar dijaki Gimnazije Kranj spoznavajo z uporabo tabličnih računalnikov 

ter ustvarjalnim programom Canva. Na delavnici bomo spoznali drugačen način učenja 

preteklosti, skozi individualno delo iskanja zgodovinske resnice in jo, s pomočjo Canve, 

slikovito predstavili vsak na svoj način.  

 

          

 učilnica 14 

 

21. USTVARJALNO PISANJE – POIŠČI PESNIKA V SEBI  (prof. Bernarda Lenaršič) 

 
Če še niste napisali svoje prve pesmi, je morda prav zdaj priložnost za to. Kaj nam lahko pri 
tem pomaga, pa je ena od skrivnosti, ki jo bomo na delavnici razkrili. 

       učilnica 26 


