
NAZIV DEJAVNOSTI:  KIPARIMO SKUPAJ 

Kratek opis dejavnosti: 
- voden ogled in predstavitev Forma vive (kustosinja OGP), 
- ogled ustvarjanja kiparjev simpozija na Forma vivi,   
- kiparjenje iz siporeksa,   
- razstava. 

 
Čas izvedbe: 19. september 2019 

 
Trajanje dejavnosti: 4 šolske ure 

 
Razred: 7. – 9. r 

 
Mentor/izvajalec: Miha Pečar (kipar), Obalne galerije Piran, Simona Kolarič 
 
Max. št. udeležencev: 5 učencev 

 
 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  BRALNI MARATON 2019/20 
 
Kratek opis dejavnosti: 

- branje po kotičkih, 
- izmenjevalnica knjig, 
- umetniško ustvarjanje na temo knjig in branja, 
- večerja,  
- družabne igre, 
- bedenje ob knjigi, 
- prenočitev v telovadnici v družbi knjig in 

prijateljev, 
- zajtrk in pogovor o preživeti noči. 

 
Čas izvedbe: 31. 1./1. 2. 2020 

 
Razred: 6. - 9. r 

 
Mentor: Petra Špeh, Tea Gombač 
 
Max. št. udeležencev: neomejeno 

 

 

 

 



NAZIV DEJAVNOSTI:  LIKOVNO USTVARJANJE 

 
Kratek opis dejavnosti:  

 
Učenci se bodo seznanili z grafičnimi tehnikami,  
izdelali bodo matrico in odtis. 
 

Čas izvedbe: sreda/po dogovoru 

 
Trajanje dejavnosti: 5 šol. ur 
 
Razred: 7. – 9.r 

 
Mentor/izvajalec: Andrejka Ozebek 
 
Max. št. udeležencev: 10 

 

 

 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  NARAVNA KOZMETIKA 

 
Kratek opis dejavnosti: 
 

- spoznavanje surovin in pripomočkov, 
- Izdelava naravnih kozmetičnih izdelkov (balzam za ustnice, kavni pilling) 

 
Čas izvedbe: oktober 2019 

 
Trajanje dejavnosti: 3 šolske ure 
 
Razred: 6. – 9.r 

 
Mentor/izvajalec: Danijela Matešič 
 
Max. št. udeležencev: 12 

 

 

 

 

 

 



NAZIV DEJAVNOSTI:  OBSERVATORIJ VIŠNJAN 

 
Kratek opis dejavnosti:  

- predavanje o astronomiji, 
- ogled kupole z glavnim teleskopom in kamenega kroga 
- ogled sonce, njegovih peg in prominenc s solarnim teleskopom 

 
Čas izvedbe: po pouku, spomladi 

 
Trajanje dejavnosti: 4 šol. ure 
 
Razred: 6. -9. 

 
Stroški:  

- prevoz cca. 5 €, 
- vstopnina 5 €. 

 
Mentor/izvajalec: Dušan Gabriel, Simona Zupan, Zvjezdarnica Višnjan 
 
Max. št. udeležencev: 40 udeležencev 

 

 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  VETROVNIK IN OGLED JAME V LOGATCU 

 
Kratek opis dejavnosti: 

- voden ogled delovanja vetrovnika, 
- priprave na letenje v vetrovniku, 
- letenje v vetrovniku, 
- ogled jame v Logatcu. 

 
Čas izvedbe: sobota v novembru/decembru 

 
Trajanje dejavnosti: 5 ur 
 
Razred: 8. ,9.r 

 
Stroški: 

- letenje v vetrovniku 19 €, 
- prevoz  cca. 8 €. 

 
Mentor/izvajalec: Barbara Abram, Simona Zupan, Aerodium Logatec 
 
Max. št. udeležencev: 20 

 

 



NAZIV DEJAVNOSTI:  KUHARSKA DELAVNICA 

 
Kratek opis dejavnosti: 
 

• predstavitev različnih receptov, 

• kuhanje in peka različnih jedi in sladic, 

• priprava pogostitve.  
 

Čas izvedbe: december, april (2 izvedbi) 

 
Trajanje dejavnosti: 4 šolske ure 
 
Razred: 6. – 9.r 

 
Mentor/izvajalec: Marinela Čapalija, Sanja Krušvar 
 
Max. št. udeležencev: 10 učencev 

 

 

 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  SLAŠČIČARSKA DELAVNICA 
Kratek opis dejavnosti: 
 

• srečanje z znano slaščičarko, 

• predstavitev različnih receptov, 

• kuhanje in peka različnih jedi in sladic, 

• priprava pogostitve. 
 

Čas izvedbe: po dogovoru 

 
Trajanje dejavnosti: 4 šolske ure 
 
Razred: 4. – 9. r 

 
Mentor/izvajalec: Neli Romanello, Syu Poropat 
 
Max. št. udeležencev: 10 učencev 

 

  

 

 



NAZIV DEJAVNOSTI:  KOLESARSKI IZLET 

 
Kratek opis dejavnosti: 
 
Voden kolesarski izlet po istrskih vaseh in gozdnih poteh. 

 
Čas izvedbe: april 2020 

 
Razred:  6. – 9.r 

 
Mentor/izvajalec: Adi Markač, Edi Zadnik 
 
Max. št. udeležencev: 15 

 

 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  PLANINSKI POHOD 

 
Kratek opis dejavnosti:  
 
Vzpon na Nanos. 

 
Čas izvedbe: maj 2020 

 
Trajanje dejavnosti: 5 šolskih ur 
 
Razred: 4. – 9. r 

 
Stroški: prevoz cca. 8,5 € 

 
Mentor/izvajalec: Adi Markač 
 
Max. št. udeležencev: 20  

 

 

 

 

 

 



NAZIV DEJAVNOSTI:  SNEMANJE FILMA »MASKE« 
 
Kratek opis dejavnosti: 
 
V lanskem šol. letu smo napisali zgodbo in scenarij za film Maske, zato vas to šol. leto 
vabim na nadaljevanje - snemanje filma. 

 
Čas izvedbe: po dogovoru  

 
Trajanje dejavnosti: več izvedb po 1-2 uri/po dogovoru 
 
Razred: 6. – 9.  

 
Mentor/izvajalec: Simona Zupan 
 
Max. št. udeležencev: 15 učencev (prednost imajo tisti, ki so v lanskem šol. letu že sodelovali) 

 

 

 

NAZIV DEJAVNOSTI:  GLASBENA DELAVNICA 

 
Kratek opis dejavnosti:  
 

- samostojno glasbeno ustvarjanje, 
- posnetek ustvarjanja in 
- končni posnetek skladbe.  

 
Čas izvedbe: pozimi 

 
Trajanje dejavnosti: 5 šolskih ur 
 
Razred: 6. – 9.r 

 
Mentor/izvajalec: Simona Kolarič 
 
Max. št. udeležencev: 15 učencev 

 

 


