
Informativni dan  2023 

Seznam delavnic z opisi,  petek, 17. 2.   

1. termin:   16.25 – 16.45 

2. termin:   16.50 – 17.10 

 

 

 

1. 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 naši gimnaziji. Nato bodo dijaki predstavili dve simpatični 
aktivnosti, ki jih izvajamo v razredu kot zabaven in interaktiven način poučevanja. 

          

           

 učilnica 25 

 

 

2. ¿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 

 

 

3. 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 

 



4. 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 

 

           

 
5. 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 

 

 

 

6. 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 

 

 

 

7. 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 

 

 

 



8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

 

11. 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 


