PONUDBA
INTERESNIH
DEJAVNOSTI

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
ŠOLSKO LETO 2013/2014

INTERESNE DEJAVNOSTI

„Kdor jezik špara, kruha strada.“
ZABAVNA NEMŠČINA
IZVAJALEC: Erika Medle Semec, Mojca Grmovšek Kastelic
ŠTEVILO UR: 30
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki jim je všeč nemščina in nemška
glasba
VELIKOST SKUPINE: 12 dijakov
ČAS IZVEDBE: izmenično ponedeljek in sreda ob 14.05
KRAJ IZVEDBE: 3. f
CILJI: povečanje besednega zaklada, poznavanje nemške glasbe, izboljšanje
izgovorjave.
VSEBINA: učenje nemščine na zabaven način

NEMŠČINA NA MATURI
IZVAJALCI: Erika Medle Semec, Mojca Grmovšek Kastelic
ŠTEVILO UR: 30
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki se želijo izpopolnjevati v znanju
nemščine in se pripravljajo na maturo kot 5. predmet
VELIKOST SKUPINE: 12
ČAS IZVEDBE: izmenično ponedeljek in sreda ob 14.05.
KRAJ IZVEDBE: 3. f
CILJI: boljše znanje nemščine na področju slušnega in bralnega razumevanja ter
pisnega in ustnega izražanja
VSEBINA: slušno in bralno razumevanje ter pisno in govorno sporočanje
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INTERESNE DEJAVNOSTI
ITALJANŠČINA ZA ZAČETNIKE
IZVAJALEC: Jelko Moderc
ŠTEVILO UR: 2 uri na teden
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov
ČAS IZVEDBE: po dogovoru s prijavljenimi dijaki

FRANCOŠČINA ZA ZAČETNIKE
IZVAJALEC: Jasna Balant
ŠTEVILO UR: 50
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom brez predznanja francoščine
VELIKOST SKUPINE: do 20 dijakov
ČAS IZVEDBE: predura dvakrat tedensko (začetek: november)
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
CILJI: dijak zna pozdraviti, predstaviti sebe in druge, spraševati po osebnih
podatkih, izpolniti formularje z osebnimi podatki, poimenovati in zapisati števila,
povedati čas, datum, dneve v tednu, mesece, zna povedati, kaj počne čez dan in našteti
dejavnosti v prostem času, zna pripovedovati o družini.
VSEBINA: prvi stiki, moj vsakdanjik, prosti čas, družina
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INTERESNE DEJAVNOSTI

„Do znanja težko, z znanjem lahko.“
MATEMATIČNI UŽITKI - TUTORSTVO
IZVAJALEC: učiteljice matematike
SODELAVCI: Katarina Udovč, Mojca Plut, Urška Počervina in Zdenka Škrbec z dijaki
ŠTEVILO UR: vsaka 1-krat tedensko
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: Vsem dijakom, ki želijo nadgraditi svoje znanje, se
pripraviti na tekmovanje, kontrolno nalogo ali pa enostavno narediti domačo nalogo.
Vsak dijak gre lahko h katerikoli profesorici po pomoč.
VELIKOST SKUPINE: do 20
ČAS IZVEDBE: Katarina Udovč – petek, 7. šolska ura
Mojca Plut – sreda, 7. šolska ura
Urška Počervina – četrtek, ob 7.00
Zdenka Škrbec – torek, ob 7.00
KRAJ IZVEDBE: 2. b
CILJI: utrditi, poglobiti znanje matematike in odpraviti vse tabuje glede tega predmeta;
učiteljice vedno lahko pomagamo
VSEBINA: snov po programu
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INTERESNE DEJAVNOSTI

„Dobro orodje, lahko delo.“

UMETNOST POSLOVNEGA BONTONA
IZVAJALCI: Aleksandra Kropin
ŠTEVILO UR: 10
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 18
ČAS IZVEDBE: po dogovoru s prijavljenimi dijaki
KRAJ IZVEDBE: RU 5
CILJI: dijake seznaniti z osnovnimi pravili in načeli poslovnega bontona ter uglajenega
obnašanja v različnih situacijah
VSEBINA:
- zakaj in kje uporabljamo poslovni bonton
- lepa beseda lepo mesto najde
- vikanje in tikanje
- pozdravljanje in predstavljanje
- telefonska komunikacija in bonton
- hierarhija v poslovnem svetu
- poslovna srečanja – gostitelj/gost
- poslovna kosila
- poslovna darila
- poslovni videz in osebna urejenost
- navade in običaji poslovnih partnerjev
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INTERESNE DEJAVNOSTI
KAKO SE PREDSTAVITI NA SEJMU
IZVAJALCI: Sonja Kukman
SODELAVCI: Marjanca Jakše, Mateja Nemanič
ŠTEVILO UR: 15
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: posameznim dijakom iz 2. f (program TRGOVEC)
VELIKOST SKUPINE: 6–10 dijakov
ČAS IZVEDBE: oktober 2012–februar 2013
KRAJ IZVEDBE: računalniška učilnica
CILJI:
- usvojitev spretnosti trgovanja na sejmu
- spoznavanje pojmov in postopkov pri ustanovitvi podjetja in vodenju le-tega
- spodbujati podjetniško razmišljanje
- predstavitev na sejmu in trgovanje
- spoznavanje pomena timskega dela
VSEBINA: Na delavnicah se bodo dijaki seznanili z osnovnimi podjetniškimi pojmi,
ustanovili bodo svoje namišljeno podjetje, spoznali opravila v podjetju, ukvarjali se bodo
z oglaševanjem.
Končni cilj delavnic je, da se dijaki aktivno vključijo v vsakoletni sejem učnih podjetij, ki
bo organiziran februarja 2014 na EŠ NM v okviru informativnega dne. Na sejmu bodo s
pomočjo izdelanega promocijskega gradiva predstavili svoje namišljeno podjetje. Preizkusili bodo tudi svoje podjetniške sposobnosti, saj bodo imeli na sejmu možnost trgovati z
ostalimi učnimi podjetji na šoli in z obiskovalci sejma.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
KROŽEK DESETPRSTNEGA SLEPEGA TIPKANJA
IZVAJALCI: Aleksandra Kropin
ŠTEVILO UR: 10
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 18
ČAS IZVEDBE: po dogovoru s prijavljenimi dijaki
KRAJ IZVEDBE: RU 5
CILJI: spoznati tipkovnico, usvojiti osnovni položaj prstov na tipkovnici, naučiti se
tipkati znake in avtomatizirati slepo desetprstno tipkanje
VSEBINA:
- tehnika desetprstnega slepega tipkanja
- osnovni gibi za tipke s črkami in števkami
- pravila za zapis znakov, številk in ločil
Ko dijaki že obvladajo tehniko desetprstnega slepega pisanja, se bolj posvetimo hitrosti
pisanja. Na željo dijakov lahko v program vključimo tudi poslovno dopisovanje.

PODJETNIŠKI KROŽEK
IZVAJALCI: Matija Goljar - zunanji izvajalec
SODELAVCI: Karmen Virc, Mateja Nemanič
ŠTEVILO UR: 1-krat tedensko po dve šolski uri
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 3. letnika programa EG, MT in ET
VELIKOST SKUPINE: 10 dijakov
ČAS IZVEDBE: oktober 2012–maj 2013
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
CILJI:
- spodbujanje podjetniškega razmišljanja
- na podlagi svojih znanj in veščin dijaki izoblikujejo lastno poslovno idejo in jo tudi
realizirajo na trgu
VSEBINA: naknadno s strani zunanjega izvajalca
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INTERESNE DEJAVNOSTI
LABORATORIJ ANIMIRANEGA FILMA
IZVAJALCI: Tamara Rifelj
SODELAVCI: Kolja Saksida v koprodukciji z JSKD in Zavodom ZVIKS
ŠTEVILO UR: 10 (drugi del delavnice: delo na JSKD s Koljo Saksido)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 6–10
ČAS IZVEDBE: november, december 2013
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM, JSKD NM
CILJI: Dijaki spoznajo animirani film, film kot del umetnosti, razmišljajo o filmu, naredijo svoj lastni animirani film, znanje povežejo in nadgradijo v sodelovanju s Koljo Saksido.
VSEBINA: V uvodnem delu dijaki spoznajo zgodovinski pregled animiranega filma, v
nadaljevanju pa je v ospredju ustvarjalni proces. Udeleženci spoznajo etape dela in v
paru izdelajo animirani film od začetne ideje do končnega izdelka. Spoznajo tudi različne
tehnike animacije: risana, lutkovna, predmetna, kolažna ...

POGLED SKOZI OBJEKTIV
IZVAJALCI: Andreja Petrovič
ŠTEVILO UR: približno 30
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom ekonomske gimnazije, ekonomskega tehnika,
trgovca
VELIKOST SKUPINE: 8
ČAS IZVEDBE: enkrat mesečno ob četrtkih od 14.00 do 16.00
KRAJ IZVEDBE: fotostudio, računalniška učilnica
CILJI:
- spoznavanje in uporaba fotografske opreme v fotostudiu
- usposabljanje dijakov za samostojno uporabljanje fotografske opreme
- priprava razstave
VSEBINA:
- osnove fotografije
- vrste fotografije
- sodelovanje na javnih razpisih
- priprava razstave
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INTERESNE DEJAVNOSTI

„Bodi moder v besedah in še modrejši v dejanjih.”

FILMSKI ABONMA
IZVAJALCI: Marica Ramovš
ŠTEVILO UR: 10 do 12 (odvisno od dolžine filmov in udeležbe na pogovorih)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: do 150
ČAS IZVEDBE: petki ob 13.20
KRAJ IZVEDBE: Planet Tuš Novo mesto
CILJI: Dijakom predstaviti filme različnih žanrov in kvalitete ter jih s pomočjo pogovorov o temah filmov vzgajati v kritične in razmišljujoče gledalce.
VSEBINA:
- ogled filmov različnih žanrov in kvalitete
- pogovori o njih (neobvezno)
1. Čefurji raus
2. Gremo mi po svoje 2
3. naknadno določeno
4. naknadno določeno

PEVSKI ZBOR
IZVAJALCI: Gregor Zagorc
SODELAVCI: Klavdija Giodani, Zdenka Škrbec
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 20 dijakov
ČAS IZVEDBE: torek, petek predura
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
CILJI: razvoj pevskih sposobnosti, nastopi na šolskih prireditvah
VSEBINA: izbor po željah in sposobnostih udeležencev in zborovodje
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INTERESNE DEJAVNOSTI
GLEDALIŠKI KLUB
IZVAJALCI: Liljana Vovk
ŠTEVILO UR: 15–25 (odvisno od dolžine predstave in pogovora o predstavi)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 30–40
ČAS IZVEDBE: večerne predstave v Novem mestu in Ljubljani
KRAJ IZVEDBE: Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, APT Novo mesto,
Gledališče v Ljubljani
CILJI: spodbujanje gledališke kulture, dijaki spoznajo različna gledališča, gledališke žanre, prepoznajo kvalitetno gledališko predstavo in se znajo argumentirano pogovarjati o
njej
VSEBINA: Ogledali si bomo 5 gledaliških predstav, 3 ali 4 v Novem mestu in 1 ali 2 v
Ljubljani. Organiziran bo avtobusni prevoz v Ljubljano. Dijaki morajo plačati vstopnico
za predstavo in avtobusni prevoz.

BRALNI KROŽEK
IZVAJALCI: Liljana Vovk
ŠTEVILO UR: 10–15
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 5–10
ČAS IZVEDBE: po dogovoru s prijavljenimi dijaki
KRAJ IZVEDBE: knjižnica
CILJI: širiti veselje do branja
VSEBINA:
- branje knjig
- pogovor o knjigah
- sodelovanje v Bralnici pod slamnikom
- priprava aktivnosti ob dnevu knjige
- obisk knjižnih POPslastic
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INTERESNE DEJAVNOSTI
BESEDA DA BESEDO
IZVAJALCI: prof. Slavka Breznikar
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom vseh programov
VELIKOST SKUPINE: 12 dijakov
ČAS IZVEDBE: enkrat mesečno
KRAJ IZVEDBE: učilnica ali knjižnica
CILJI: Dijaki se bodo naučili strpne komunikacije, zavedali se bodo pomena kulturne
komunikacije in vpliva izbire besed na soljudi. Osredotočili se bodo na poslušanje drugih
in na pomen tišine. Poznali bodo besedno in nebesedno komunikacijo, pa tudi pomen
lepopisa in pravopisa v pisni komunikaciji.
VSEBINA:
1. Beseda, pomen izbire besed
2. Tišina in govorjenje
3. Poslušati in slišati
4. Pravilno vprašanje da pravilen odgovor
5. Pomen besedne in nebesedne komunikacije
6. Zakaj lepopis
7. Zakaj pravopis
8. Izgovorjena beseda pove, kdo sem
9. Zapisana beseda pove, kakšen sem
10. Zaključek delavnic

BLIŠČ IN BEDA NOVEGA MESTA
IZVAJALCI: Špela Bregač
SODELAVCI: Društvo ZA Novo mesto (na povabilo)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: zainteresiranim dijakom
VELIKOST SKUPINE: 10 dijakov
ČAS IZVEDBE: po dogovoru s prijavljenimi dijaki
KRAJ IZVEDBE: NM (terensko) in šolski prostori
CILJI: Dijaki poznajo bistveno zgodovino NM od ustanovitve do 2. sv. vojne, poznajo
hiše znotraj obzidja
VSEBINA:
Dijaki se bodo seznanili z nastankom in ustanovitvijo NM, spoznali bodo njegovo privilegijsko listino in bogato zgodovino do ustanovitve Karlovca (blišč), spoznali bodo poskuse ponovnega vzpona mesta. Znotraj novomeškega obzidja si bomo pogledali pomembnejše zgradbe in se seznanili z njihovo nekdanjo funkcijo.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
ŠOLSKO GLASILO
IZVAJALCI: Josipa Lajkovič in Jasmina Žagar (tipografsko in grafično oblikovanje)
SODELAVCI: Marica Ramovš (novinarski krožek)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE:
• oblikovalci: dijaki smeri medijski tehnik (3. in 4. letnik)
• novinarji: dijaki katerega koli letnika in smeri
VELIKOST SKUPINE:
• oblikovalci: 2-4
• novinarji: neomejeno
ČAS IZVEDBE: celo leto (1. št. nov.; 2. št. aprila)
KRAJ IZVEDBE: knjižnica in računalniška učilnica RU 3
CILJI: izdati vsaj dve številki šolskega glasila: eno literarno,
1-2: dogodki, dejavnosti dijakov na šoli (spletno glasilo)
VSEBINA:
- zbiranje prispevkov (lastni ali od sošolcev): pesmi, zgodbe, ocene predstav, filmov …
križanke, šale (zlasti resnične šolske), intervju, subjektivna poročila o dogajanju na šoli
(prospekti, ekskurzije …)
- urejanje prispevkov
- pisanje uvoda
- oblikovanje naslovnice
- oblikovanje kolofona …
- oblikovanje notranjih strani …
- priprava za splet
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INTERESNE DEJAVNOSTI

„Ni lepo tisto, kar je lepo, ampak tisto, kar nam je všeč.”

USTVARJALNE DELAVNICE
IZVAJALCI: Vladka Šuštaršič (izdelava nakita, poslikave …)
SODELAVCI: Jana Štrukelj (stara oblačila za nov čas)
ŠTEVILO UR: 20
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 10–15
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
CILJI:
- razvijanje ročnih spretnosti
- razvijanje kreativnosti
- razvijanje natančnosti in vztrajnosti
- razvijanje občutka za estetiko oblačenja
- reciklaža oblačil oz. zmanjševanje potrebe po nakupovanju – iskanje alternativne poti
- usvojitev osnov ročnega šivanja
VSEBINA: Udeleženci prinesejo od doma razne materiale, ki jih lahko uporabimo za
izdelavo nakita (star nakit, ki ga lahko predelamo, razne drobne naravne materiale – npr.
peške, koščice). Prinesejo tudi kose oblačil, ki niso več zanimivi za nošenje, so premajhni
ali preveliki, z luknjo … Po pogovoru v skupini, s skupnim iskanjem najboljših rešitev ter
svežimi idejami in lastnim delom dobijo posamezni kosi novo podobo in obliko.
Materialni stroški predelave so nizki (lastna udeležba udeležence).
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INTERESNE DEJAVNOSTI

„Obvladati druge, pomeni imeti oblast,
obvladati sebe, pomeni imeti moč.”
SPOZNAVANJE LASTNE OSEBNOSTI
IZVAJALCI: Klavdija Giodani, Jasna Korbar
SODELAVCI: Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto, Toni Kočevar
ŠTEVILO UR: 15 ur
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: 15 dijakov
ČAS IZVEDBE: november–februar
CILJI: podpora osebnostnemu razvoju in razvoju pozitivne samopodobe
VSEBINA: Delavnice: Samospoštovanje, Doseganje ciljev, Prijateljstvo, Reševanje
problemov, Spopadanje s stresom, Komunikacija, Praznovanja v družini

14

INTERESNE DEJAVNOSTI

„Zdrav duh v zdravem telesu.“

KOPANJE V TERMAH ČATEŽ
IZVAJALCI: Lorena Ignaz
ŠTEVILO UR: en dan
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom, še posebej tistim iz 1. let., ki niso
opravljali preizkusa znanja plavanja v Dolenjskih Toplicah
VELIKOST SKUPINE: do 50 dijakov (en avtobus)
ČAS IZVEDBE: junij 2014
KRAJ IZVEDBE: Terme Čatež
CILJI:
VSEBINA:

PLANINSKA TURA DEBELA PEČ
IZVAJALCI: Srečko Paderšič
SODELAVCI: Jure Hlača
ŠTEVILO UR: en dan
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki jih zanima planinarjenje.
VELIKOST SKUPINE: do 30 dijakov
ČAS IZVEDBE: oktober 2013 (Dijakom prvotno ponudimo planinsko turo na Komno,
Debela peč le kot druga opcija.)
KRAJ IZVEDBE: Debela peč
CILJI: dijake seznaniti s hojo v gore (visokogorje) in izpeljati pohod (oprema, obnašanje,
prehrana, način hoje)
VSEBINA: pohod Pokljuka–Blejska koča–Debela peč in po isti poti nazaj
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INTERESNE DEJAVNOSTI
PLANINSKA TURA KOMNA
IZVAJALCI: Lorena Ignaz
SODELAVCI: Jure Hlača, Karmen Virc, Zdenko Potočar
ŠTEVILO UR: dva dni
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki jih zanima planinarjenje
VELIKOST SKUPINE: 10 dijakov
ČAS IZVEDBE: pomlad
KRAJ IZVEDBE: Komna
CILJI: dijake seznaniti s hojo v gore (visokogorje) in izpeljati pohod (oprema, obnašanje,
prehrana, način hoje ...)
VSEBINA: dvodnevni pohod po visokogorju: Koča pri Savici–Komna–Bogatinsko sedlo–
Krnsko jezero–Lepena

SMUČANJE
IZVAJALCI: Jure Hlača
ŠTEVILO UR: en dan
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki znajo smučati
VELIKOST SKUPINE: do 48 dijakov
ČAS IZVEDBE: januar/februar 2014
KRAJ IZVEDBE: Kranjska Gora
CILJI: smučarski izlet v Kranjsko Goro in prosto smučanje
VSEBINA: prosto smučanje, po želji možnost izpopolnjevanja znanja smučanja
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INTERESNE DEJAVNOSTI
TENIS
IZVAJALCI: Jure Hlača
SODELAVCI: Lorena Ignaz
ŠTEVILO UR: en dan
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: do 40 dijakov
ČAS IZVEDBE: junij 2014
KRAJ IZVEDBE: teniška igrišča na Loki
CILJI: dijake seznaniti z osnovami tenisa; za bolj napredne igranje tenisa
VSEBINA: učenje in igranje tenisa

VESLANJE
IZVAJALCI: Lorena Ignaz
SODELAVCI: Jure Hlača
ŠTEVILO UR: en dan
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: vsem dijakom
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov
ČAS IZVEDBE: junij 2014
KRAJ IZVEDBE: Irča vas, reka Krka
CILJI: izlet s čolni po reki Krki
VSEBINA: veslanje s čolni od Irče vasi do Loke in nazaj
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TEKMOVANJA

„Z znanjem se dosegajo uspehi.“

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
IZVAJALCI: Violeta Gerden
ŠTEVILO UR: 6–10
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki se pripravljajo na tekmovanje iz zgodovine
VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov
ČAS IZVEDBE: november–marec
KRAJ IZVEDBE: družboslovna učilnica
CILJI:
- priprava dijakov na tekmovanje iz zgodovine
- pregled literature
- navajanje na delo z zgodovinskimi viri
- reševanje različnih nalog
VSEBINA: Ko izvemo naslov teme letošnjega tekmovanja iz zgodovine, začnemo z
zainteresiranimi dijaki priprave na tekmovanje iz zgodovine.

CANKARJEVO PRIZNANJE
IZVAJALCI: Špela Bregač, Slavka Breznikar, Mojca Radešček, Marica Ramovš (odvisno
od prijavljenih dijakov)
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom vseh letnikov in smeri
VELIKOST SKUPINE: neomejeno
ČAS IZVEDBE: šolsko: december 2013; področno: januar 2014
KRAJ IZVEDBE: šolsko: EŠ Novo mesto; področno: OŠ Dolenjske Toplice
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TEKMOVANJA
MATEMATIČNI MARATON
IZVAJALCI: Zdenka Škrbec, Mojca Plut, Katarina Udovč in Urška Počervina
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom vseh letnikov in programov
VELIKOST SKUPINE: do 50 dijakov
ČAS IZVEDBE: marec 2014
KRAJ IZVEDBE: EŠ Novo mesto
NAČIN PRIPRAVE:
- dijaki vseh letnikov bodo imeli na voljo naloge za vso srednješolsko matematiko
- naloge bodo sami izbirali
- mentorice bomo ves čas na voljo za pomoč
- dijaki se bodo seznanili z nekaterimi matematičnimi programi
- na koncu bodo vsi, ki bodo zdržali maraton (6 ur), dobili diplomo

MATEMATIČNI KENGURU
IZVAJALCI: Zdenka Škrbec, Mojca Plut, Katarina Udovč in Urška Počervina
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom vseh letnikov in programov
VELIKOST SKUPINE: do 150 dijakov
ČAS IZVEDBE: marec in april
KRAJ IZVEDBE: učilnice na šoli za šolsko tekmovanje
NAČIN PRIPRAVE: Na tekmovanje se bomo pripravljali na ponujenih dodatnih urah
z naslovom Matematični užitki in na matematičnem maratonu ter s posamezniki, ki se
bodo uvrstili na nadaljnja tekmovanja.
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TEKMOVANJA
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE
IZVAJALCI: Karmen Virc, Irena Zrilič
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 4. letnika ekonomske gimnazije
VELIKOST SKUPINE: 3
ČAS IZVEDBE: marec in april 2014
KRAJ IZVEDBE: še ni določen
NAČIN PRIPRAVE: priprave na maturo, po potrebi dodatne ure priprav s tekmovalci

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE
IZVAJALCI: Karmen Virc, Mateja Nemanič
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 3. letnika ekonomske gimnazije
VELIKOST SKUPINE: 3
ČAS IZVEDBE: marec in april 2014
KRAJ IZVEDBE: GEA COLLEGE Ljubljana
NAČIN PRIPRAVE: izdelava poslovnega načrta in predstavitev

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI
BOLEZNI
IZVAJALCI: Dejan Klančičar
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: prijavljenim dijakom iz 1. a, 2. a, 2. b, 2. c
VELIKOST SKUPINE: individualno tekmovanje
ČAS IZVEDBE: 4. oktober 2013
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
NAČIN PRIPRAVE: Za šolsko tekmovanje se dijaki pripravljajo sami (osnovno gradivo
preskrbi mentor). Z dijaki, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, bom izvedel dodatne priprave na tekmovanje.
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TEKMOVANJA
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
(TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE)
IZVAJALCI: Dejan Klančičar
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: prijavljenim dijakom iz 1. a, 2. a, 2. b, 2. c
VELIKOST SKUPINE: individualno tekmovanje
ČAS IZVEDBE: pomlad 2014
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
NAČIN PRIPRAVE: Za šolsko tekmovanje se dijaki pripravljajo sami. Z dijaki, ki se bodo
uvrstili na državno tekmovanje, bom izvedel dodatne priprave na tekmovanje.

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA
KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA
IZVAJALCI: Jasna Korbar
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 1. letnika ekonomske gimnazije
VELIKOST SKUPINE: odvisno od števila prijav
ČAS IZVEDBE: od januarja do aprila
KRAJ IZVEDBE: EŠ NM
NAČIN PRIPRAVE:
- individualno delo doma (reševanje nalog)
- delo pod vodstvom mentorice

21

TEKMOVANJA
TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
IZVAJALCI: Elizabeta Pintarič
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 1., 2. ali 3. letnika programa trgovec
VELIKOST SKUPINE: 3–8 dijakov (vsak v svoji stroki)
ČAS IZVEDBE: april 2014
KRAJ IZVEDBE: Maribor
NAČIN PRIPRAVE: Tekmovanje praviloma poteka v naslednjih strokah: konfekcija, živila, kozmetika, barve in laki, orodja, veliki gospodinjski aparati, mali gospodinjski aparati,
obutev. V vsaki stroki lahko sodeluje le en dijak.
Tekmovanje poteka v trgovini. Vsako leto organizira tekmovanje druga šola, ki tudi
določi, v katerih trgovinah v njeni okolici bo potekalo tekmovanje.
Tekmovalci iste stroke pred tričlansko komisijo v trgovini izvedejo prodajni nastop.
Tekmovalci nastopajo posamezno, po vrstnem redu, ki se določi z žrebanjem. Na primer:
tekmovalci v stroki živila opravijo prodajni nastop v trgovini z živili. Eden izmed članov
komisije predstavlja kupca in tekmovalcu prebere vprašanje, kaj kupuje (npr. »Kupujem
narezek«). Člani komisije so organizatorji, učitelji strokovnih predmetov in poslovodje v
trgovini.
Komisija tekmovalce oceni na osnovi ocenjevalnih listov.
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IZBIRNA EKSKURZIJA
STROKOVNA EKSKURZIJA V TUJINO
IZVAJALCI: Karmen Virc
SODELAVCI: še ni določeno
ŠTEVILO UR: 2–3 dni
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom višjih letnikov
VELIKOST SKUPINE: za en avtobus dijakov
ČAS IZVEDBE: jesen 2013
CILJI: strokovna ekskurzija – obisk podjetij v tujini – povezava teorije s praktičnimi
primeri
VSEBINA: še ni določena

POSTOJNSKA JAMA
IZVAJALCI: Cvetka Vodnik
ŠTEVILO UR: 10
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki imajo na maturi geografijo
VELIKOST SKUPINE: 48
ČAS IZVEDBE: zimski čas
CILJI: spoznavanje naravnih in družbenih znamenitosti področja Reke sedmerih imen
VSEBINA: ogled Cerkniškega polja, Planinske jame – izvira Unice, Rakovega Škocjana
ter Postojnske jame
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IZBIRNA EKSKURZIJA
KRAS
IZVAJALCI: Cvetka Vodnik
ŠTEVILO UR: 10
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom, ki imajo na maturi geografijo
VELIKOST SKUPINE: 48
ČAS IZVEDBE: november 2013
CILJI: spoznavanje naravnih in družbenih znamenitosti kraške planote Kras
VSEBINA: ogled spominske sobe Srečka Kosovela, jame Vilenice, vojaškega muzeja in
Štanjela

BELGIJA
IZVAJALCI: Andreja Petrovič, Jelko Moderc
SODELAVCI: učitelji iz Belgije
ŠTEVILO UR: 2 tedna
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom 2. in 3. letnika
VELIKOST SKUPINE: 8 dijakov
ČAS IZVEDBE: marec, april
KRAJ IZVEDBE: Danderleeow, Belgija, Novo mesto, Slovenija
CILJI: spoznavanje tujih kultur, angleščine, orientiranje v tuji državi
VSEBINA: 8 dijakov EŠ NM se bo udeležilo 1-tedenske izmenjave v srednji šoli v Belgiji.
V dopoldanskem času bodo obiskovali pouk, popoldne pa spoznavali znamenitosti
Belgije. Obiskali bodo tudi Evropski parlament.
8 belgijskih dijakov bo obiskalo našo šolo. Ravno tako se bodo udeleževali pouka in
spoznavali Slovenijo.
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IZBIRNA EKSKURZIJA
PRAVLJIČNI BAVARSKI GRADOVI
IZVAJALCI: Jasmina Žagar + vodič
ŠTEVILO UR: 30
DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: dijakom od 1. do 3. letnika
VELIKOST SKUPINE: najmanj 40 dijakov
ČAS IZVEDBE: junij 2014
CENA: cca 200 € + vstopnine
Način plačila: plačilo v več obrokih
Pot ekskurzije oz. obiskani kraji: KÖNIGSEE–CHIEMSEE–BAVARSKA- OBERAMMERGAU–LINDERHOF–ETTAL–WIES–NEUSCHWANSTEIN–INNSBRUCK
CILJI: pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja nemške in avstrijske
zgodovine, umetnostno zgodovinskih slogov in opisati njihov pomen skozi čas ter spoznati
geografske značilnosti Nemčije in Avstrije.
Ob ogledu različnih kulturno umetniških znamenitosti bodo pridobili pasivno in aktivno besedišče v nemščini in angleščini, primerjali vlogo kraljevih dvorcev in gradov nekoč in danes
ter izrazili svoj kritični pogled na to problematiko, kritično bodo ocenili projekte, ki veljajo
za vrhunec eklekticizma v poznem 19. Stoletju, kar odlično dopolnjuje tudi veličastna alpska
pokrajina.
VSEBINA:

1. dan: LJUBLJANA–KÖNIGEE–CHIEMSEE–BAVARSKA/večerja (465 km)
DOBRODOŠLI NA BAVARSKEM
Odhod avtobusa z obračališča mestnega prometa na Dolgem mostu v Ljubljani ob 5.00. Vstopi možni
v Kranju, Lescah in na Jesenicah. Vožnja skozi Karavanški predor, mimo Beljaka in po Turski avtocesti mimo Salzburga, v čudovito alpsko pokrajino do Berchtesgadna. Vožnja do “Kraljevega jezera”
(Königsee) in ogled. Nadaljevanje vožnje po nemški alpski cesti skozi Ruhpolding do Kimskega jezera
(Chiemsee). Vkrcanje na ladjo in plovba na otok Herren; ogled dvorca bavarskega kralja Ludvika II.
Vrnitev v Prien in vožnja do hotela ali gostišča v enem od naselij na bavarski ali avstrijski strani. Nastanitev, večerja in prenočevanje.
2. dan: OBERAMMERGAU–LINDERHOF–ETTAL–WIES/zajtrk, večerja (405 km)
LETO PASIJONSKIH IGER V OBERAMMERGAU
Po zajtrku vožnja v pokrajino Oberammergau in istoimenski kraj, ki slovi po pasijonskih igrah, lepo
poslikanih pročeljih in rezbarijah, do dvorca Linderhof. Ogled dvorca in pravljične votline, vpete v
čudovito naravo miru. Nadaljevanje vožnje do Ettala; ogled mogočnega benediktinskega samostana
s cerkvijo ter naprej do romarskega središča Wiesa in ogled ene najlepših baročnih cerkva na južnem
Bavarskem. Vrnitev v hotel, večerja in prenočevanje.
3. dan: NEUSCHWANSTEIN–INNSBRUCK–LJUBLJANA/zajtrk (495 km)
NAJLEPŠA PRAVLJICA ZA KONEC
Zajtrk in vožnja do Neuschwansteina, najbolj pravljičnega gradu bavarskega kralja Ludvika II. in ogled.
Nasproti gradu lahko vidite tudi grad Hohenschwangau. Popoldan se boste zapeljali do Innsbrucka,
kjer si boste ogledali staro mestno središče in nekatere znamenitosti: dvor, cerkev sv. Jakoba, Zlato
strešico, Anino znamenje ... Vožnja mimo Beljaka, skozi Karavanški predor do Ljubljane. Prihod pozno
zvečer.
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