Šolsko leto 2021/2022
RAZPIS OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA 2. LETNIKE - dijakova prosta izbira
V šolskem letu 2021/2022 razpisujemo

21 programov obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izbira je pestra in upamo, da se bo našlo za vsakogar

nekaj. Vsak dijak si izbere ENO izbirno vsebino *.
Vsi programi (razen ekskurzij) so odprti tudi za dijake višjih letnikov.
Izjeme:


Krožkovne dejavnosti na šoli, ki potekajo v časovnem obsegu 30 ur, se prav tako (lahko) priznajo kot opravljene OIV.



Vse dejavnosti izven šole (kulturne, športne) se prav tako priznajo, če so programi verificirani in lahko organizacija izda uradno
potrdilo. V tem primeru v tabelo zapišite – potrdilo in kratek opis dejavnosti. Če pa tega ne želite uveljaviti, pa se seveda lahko
prijavite na ponujene OIV, vendar je prijava zavezujoča. Tudi dijaki s statusi športnikov/umetnikov lahko uveljavljate opravljeno
OIV.



Tudi oddana raziskovalna naloga se (lahko) prizna kot opravljena izbirna vsebina.

Tabele – sezname z vpisanimi programi oddajte RAZREDNIKU do PETKA, 26. NOVEMBRA 2021.
Podrobni opisi programov so tudi na spletni strani naše šole (www.gimnazija-ravne.si) in si jih lahko ogledate vi in vaši starši.

Pomočnica ravnatelja:
Leonida Konič
* Dijak(inja) – izjemoma si lahko izberete tudi več programov, če se te vsebine časovno ne pokrivajo in so izvedene izven časa pouka.

Programe obveznih izbirnih vsebin razdelimo na več področij:


VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – »USTVARJALNE« OIV



ŠPORT



POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO



INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO



STROKOVNE EKSKURZIJE



KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA



NARAVOSLOVJE



DRUŽBOSLOVJE



DRUGA PODROČJA



PEVSKI ZBOR

VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – “USTVARJALNE” OIV
šifra
01

ime programa
LIKOVNO SNOVANJE

kratek opis
Slikarstvo – slikanje na večji format – akril,

izvajalec
Alijana TERTINEK

tempera, akvarel. Praktično delo udeležencev in
razstava.

Število: 5 -15.

tehnikah(kiparstvo, grafika, arhitektura…).
Sodelovanje na različnih projektih, natečajih…
Obiski razstav, postavljanje lastnih razstav.
TERMIN: januar 2022 – junij 2022

FILMSKE DELAVNICE

Zgodovina filma, pisanje scenarija, priprava,

Uroš ZAVODNIK

snemanje filma…
Število: 10 – 15
TERMIN. Celo šolsko leto

Po potrebi –
po dogovoru

Spoznavanje in snovanje v različnih likovnih

02

cena

ŠPORT i in ples

šifra
03

ime programa
5Ritmov:«There is a
dance only you know how
to do it« (Gabrielle Roth)

kratek opis

izvajalec

Predstavljajte si varen prostor, kjer lahko izražate skozi gibanje
sebe, svoje frustracije, občutke, čustva ali pa preizkušate meje in
spoznavate, kdo ste, kaj vas veseli in česa ne marate. Z vadbo
5Ritmov počenjamo prav to, tako da plešemo.
Docela se začutimo šele, ko spravimo telo v gibanje, ko smo
preznojeni in čutimo bitje srca, ko namensko ozaveščeno gibljemo
telo, da bi se razbremenili, postali bolj gibljivi, pretočni in manj
rigidni. Telo osvobajamo bremen, stresa in neozaveščenih
vzorcev, ki nam ne dovolijo, da bi polno zaživeli. Danes, po skoraj
2 letih pandemije, so naša telesa prepojena s strahom,
omejitvami in zadržki, glave polne dilem, ki skušajo kaotični
situaciji poiskati smisel, prsi pa ob nevidni žalosti ne najdejo
prostora za ljubezen. Še posebej mladi občutite stisko, ker ste bili
primorani zatreti življenje v obliki pristnih stikov in druženja. To
ni življenje, kot bi si ga želeli živeti. Dijaki ste v najplodnejših in
kreativnih letih, ko si oblikujete svojo avtentično podobo in ko
spoznavate, kdo ste in kdo želite postati.
V šestih 150 minut dolgih vadbah 5Ritmov se bomo osredotočili
na gibanje in dovolili, da nas posamezni ritmi (tekoči ritem,
stakato, kaos, lirični ritem in globoka tišina) nagovorijo skozi dele
telesa te se prepustili modrosti posameznega ritma, da nas
popelje v ples. Osredotočali se bomo na spontano gibanje,
čutenje in čuječnost, prepoznavanje in sproščanje blokad na ravni
telesnega gibanja. Namen je, da se razbremenimo in zasijemo,
zopet najdemo odločen korak in pogumno srce, ki hrepeni po
ljubezni in polnosti življenja. Spoznavali, osvobajali ter srečevali
se bomo v gibanju in za to ustreznimi vajami ter si dovolili poiskati
avtentičen, spontan, zabaven, kreativen del sebe.
Vadba 5Ritmov bo obogatena z izražanjem skozi umetnost
(zadnja vadba) in je primerna za dijakinje in dijake vseh letnikov.
Vadba je primerna za vsakogar, tudi in predvsem za tiste, ki o
sebi menite, da ste motorično manj spretni ali da plesat ne znate.
Predznanja za 5Ritmov ne morete imeti, imate pa sebe in sebe
pripeljite na vadbo.

nina_stopar@yahoo.c
om

Šest vadb z upoštevanim časom prihoda in odhoda prinaša 30 ur
obveznih izbirnih vsebin – področje: meditacija v gibanju,
osebnostna rast, terapija v gibanju.

cena
70 €

Možna je le prijava na
vseh 6 vadb.
lockdowna in zaprtja šol
Posamezna vadba je
ter izvajanja pouka na
dolga 120 minut.
daljavo v času
predvidenih vadb te
*V primeru lockdowna
potekale preko
bo vadba potekala od
aplikacije Zoom. Čas
doma, cena sklopa
vadbe se prestavi na
vadb v tem primeru
večerni termin, in sicer
50 eur.
18.00-20.00, dnevi
ostanejo enaki.

*V primeru novega

Število: 10 – 22

Odprto srečanje za vsakogar v torek, 30. 11. 21,
14.00–16.00, udeležba možna le s predhodno
prijavo na
nina_stopar@yahoo.com do 26. 11. 21 in ob PTC
pogoju.

TERMIN:
Ob torkih, 14.00–16.00, mala telovadnica, DTK
4. 1.
11. 1.
18. 1.
25. 1.
1. 2.
9. 2. – zadnje srečanje – sreda, zaključna vadba
(čas sporočen naknadno)
04

DRUŽABNI PLES

Dijaki se skozi 20 urni tečaj naučijo plesov, ki se Plesna šola Devžej
danes največ uporabljajo na plesiščih. Pričnemo z
osnovami, število figur pa prilagodimo skupini.
Število: 16 – ni omejitve
Odprt program
TERMIN: ponedeljek, 16.00 – 17.30 Družbeni dom
Prevalje

35 €

POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO
šifra
05

ime programa
POHOD NA KRN

kratek opis
Vzpon na Krn in Batognico, prenočitev v koči

izvajalec
Dragomir Benko in

cena
Cca 25 - 30 €

pri Krnskih jezerih, naslednji dan spust v aktiv ŠVZ
Lepeno
TERMIN: april-maj 2022.

Število: max. 7.

Tura je izvedljiva v lepem vremenu.
06

ZIMSKO BIVAKIRANJE

Dijaki spoznajo in se naučijo preživetja v Matjaž ŠARKEZI,
naravi (pozimi!), spoznavajo nevarnosti in Stane LODRANT
varnost v gorskem svetu.
Število: 5 – 10.
TERMIN: januar, februar 2022.

20 €

INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO,a
šifra
07

ime programa
DIGITALNA FOTOGRAFIJA

kratek opis
-

-

Osnove fotografije
Spoznavanje različnih zvrsti fotografije in
razvijanje lastnega pogleda na
posamezno zvrst fotografije
Kreativno ustvarjanje in obdelava
fotografij
Selekcija fotografij za domače in
mednarodne natečaje
Razstavljanje
Fotografiranje na terenu (fotografski
potepi)
Selekcija fotografij za šolske publikacije
fotografiranje šol. prireditev.
Kreativna uporaba
fotoaparata/fotografiranje
Kreativno urejanje in obdelovanje
fotografij
Sodelovanje pri ustvarjanju razstav
Sodelovanje na fotografskih natečajih
Aktivna prisotnost na fotografskih potepih
Fotografiranje na terenu (ustvarjanje
različnih zvrsti fotografije in svojega
lastnega pogleda na posamezno zvrst)

TERMIN: celo šolsko leto

izvajalec
Sonja BUHVALD
Število: ni omejitve

cena

STROKOVNE EKSKURZIJE
šifra
08

ime programa

kratek opis

STROKOVNA EKSKURZIJA - Ogled čokoladnice Zotter, kulturnih in arhitekturnih
PREDBOŽIČNI GRAZ

izvajalec

cena

Leonida KONIČ

40 - 45€

znamenitosti mesta – predbožično vzdušje mesta.
BUS

Število: max. 45

TERMIN: december 2021
09

STROKOVNA EKSKURZIJA

Potovanje in ogled kulturnih in arhitekturnih znamenitosti

TOSCANI IN CINQUE TERRE mest, zgodovinskega razvoja…
1. dan: SLOVENIJA – LUCCA – PISA – MONTECATINI TERME
2. dan: MONTECATINI TERME – CINQUE TERRE –
MONTECATINI TERME
3. dan: MONTECATINI TERME – FIRENCE – SLOVENIJA

Petra POPIČ
TA Orel

Števil: 25 - 45

Cena pri
udeležbi 45/40
dijakov je
199€,
35/30 dijakov
je 229€
in 25 dijakov
je 279€

Aktivno sodelovanje dijakov pri pripravah in ogledih
BUS
TERMIN: junij 2022
10

STROKOVNA EKSKURZIJA V 3 - 4 dnevno potovanje v eno ali dve španski mesti.
ŠPANIJO

Petra PODSTENŠEK

Dijaki si v Španiji ogledajo glavne znamenitosti enega ali
dveh mest .
Aktivno sodelovanje, raba jezika v avtentičnih situacijah,
Spoznavanje španske kulture…
TERMIN: junij 2022

600 €
(odvisno od

Števil: 35 - 45

števila
prijavljenih)

KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA

šifra
11

ime programa
ANGLEŠKI SPLETNI ČASOPIS

kratek opis
Aktivno oblikovanje revije v angleškem

izvajalec
Aktiv angleščine

jeziku.
TERMIN: Celo šolsko leto 2021/2022.
Število: Ni omejitve.
12

13

GLASILO V NEMŠKEM,

Dijaki sodelujejo pri pripravi, oblikovanju

ŠPANSKEM IN RUSKEM JEZIKU

in izdelavi časopisa.

Simona REJEC MERKAČ, Petra
PODSTENŠEK, Mojca WLODYGA

TERMIN: Celo šolsko leto 2021/2022.

Število: min. 5 – ni omejitve.
Odprt program.

FLEGMA – DIJAŠKI ČASOPIS

Intervjuji, pisanje reportaž, križanke,
pisanje pesmi, poročanje – aktivno
oblikovanje revije.

Aktiv SLO
Število: ni omejitve.

TERMIN: Celo šolsko leto 2021/2022.
14

ŠPORTNO GLASILO

Zbiranje in obdelava prispevkov,

Darinka ŽERDONER, Terezija

fotografij. Obdelava glasila, izdaja glasila. JAMNIK

15

TEČAJ LATINŠČINE

TERMIN: Celo šolsko leto 2021/2022.

Odprt program.

Na tečaju se bomo ukvarjali s praktično
rabo latinščine, spoznali bomo temeljno
latinsko besedišče, latinske izreke,
zgodovino latinskega jezika, latinščino v
našem vsakdanjem sporazumevanju,
latinsko medicinsko in pravno
terminologijo, latinske napise, rimska

Vita VOVK,
Odprt program

cena

števila in mnogo več.
Priporočamo bodočim študentom
medicine, prava in jezikoslovja in vsi, ki
bi radi spoznali ta pomemben klasičen
jezik, ki je temelj mnogih sodobnih
jezikov in je še danes jezik znanosti.
TERMIN: ena šolska ura ta teden,
predvidoma ob četrtkih, december 2021
– junij 2022.
16

KEMIJSKI KROŽEK

Dijaki razvijajo eksperimentalni pristop,

Hedvika POPIČ, Judita ČAS

presojo zanesljivosti pridobljenih

KRNEŽA

rezultatov, zmožnost varnega
eksperimentalnega dela…
TERMIN: vsak ponedeljek ob 7.00 v uč.

Število: 12 - 18

42.
17

ČEBELARSKI KROŽEK

Spoznavanje zgodovine čebelarstva,
biologije čebel in dela v čebelnjaku ter
izdelovanje izdelkov iz medu in voska.
TERMIM: celo šolsko leto

Mojca KREBS

NARAVOSLOVJE
šifra
18

ime programa

kratek opis

izvajalec

OSNOVE ASTRONOMIJE IN NOČ

Astronomski tabor, predvidoma dva dni – Helena ČAS, Danijel

POD ZVEZDAMI

opazovanje nočnega neba, osnove

VIDAKOVIĆ, David RISTIČ

astronomije, raba teleskopa…

Minimalno: 20 - 30

TERMIN: konec maja, začetek junija
2022, odvisno od vremenskih razmer

cena
Stroški prevoza
in bivanja

DRUŽBOSLOVJE

šifra
19

ime programa
RAZISKOVALNA NALOGA –

kratek opis
Z raziskovanjem mladi lahko poglabljajo

MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE znanje na različnih področjih znanosti.

izvajalec
KOORDINATORKA GIBANJA:
Manuela TKALEC

Izdelava izvirne raziskovalne naloge pod
mentorjevim vodstvo.
Eno nalogo lahko izdelajo največ 3 dijaki.
TERMIN: roki so navedeni v razpisu MRK. Število: ni omejitve

cena

DRUGA PODROČJA
šifra
20

ime programa

kratek opis

FILOVIZIJA

Ogledi filmov in predavanja z določeno

(filozofski klub)

aktualno (filozofsko) tematiko – nato

izvajalec
Andrej ADAM

okrogla miza o problemih.
Število: 15 –30
TERMIN: Celo šolsko leto

cena

PEVSKI ZBOR

šifra
21

ime programa
PEVSKI ZBOR

kratek opis

izvajalec

Za vse, ki radi pojejo.

Ela SKARLOVNIK

Trajanje: skozi celo šolsko leto

Število: odprto

cena

