
DODATNI PROGRAM
 SPOZNAJ ŠOLO!

od postaje do postaje 
(Richard Jernej, Magdalena Kulnik)

 

 SLOVENŠČINA - MOJ JEZIK
(1.ABC - začetni pouk - sodelovanje gostov zaželeno, 2.&4. ura 
(Marica Mletschnig, Julia Schuster-Smrečnik, asistentki, dijakinje in dijaki 6.B)

kraj: 1.A, 1.B, 1.C, večnamenski prostor, 1. nadstropje levo
 

 KUGYJEVI RAZREDI 
(1.C, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 4.C, 4.D, 5.A, 6.A, 6.C, 7.A, 8.A)

informacijski kotiček, računalniška prezentacija, film, projekti
(Michaela Dobnig-Prasenc, Olga Gallob, Cristina Santoro-Sienčnik,
dijakinje in dijaki 6.A in 6.C)

kraj: 1. polnadstroje desno

 NEMŠČINA KOT DRUGI JEZIK
pospeševanje v nemščini, 2.&4. ura
(Anna Wrienz, Olivia Olbort, dijakinje in dijaki 5.B in 6.B)

kraj: 8.A in 8.B razred
 

 PONUDBE v avli in pritličju

FRANCOŠČINA Dans ma ville ... 
(Olga Gallob, dijakinje in dijaki 5.B)

             RUŠČINA razstava slik in miselnih vzorcev 
(Olivia Olbort, Sonja Prohinig, Sonja Schlapper, Julia Schuster-Smrečnik)

ŠPANŠČINA    utrinki iz pouka (Aloisia Gomez)

          LIKOVNA VZGOJA, IZDELKI      ŠOLSKA KNJIŽNICA
risbe in slike dijakinj in dijakov,        (Tatjana Koncilia)
slikanje z gosti in izdelovanje značk        kraj: pritličje desno
(Kristijan Sadnikar)     kraj: risalnica (pritličje desno)

  VEROUK
projekti solidarnosti, ekskurzije (Jože Andolšek, Hanzej Rosenzopf)      kraj: 8.A razred

 

  ZDRAVA ŠOLA: »NAŠA ZELIŠČA - UNSERE KRÄUTER«
delavnica, vodi Marinka Mader-Tschertou (Monika Novak-Sabotnik)    kraj: 2.C razred
 

  INFORMATIKA  
tiskanje vizitk in koledarja s skupinsko sliko, internet, robotika,             
Scratch programiranje, Duplo železnica, bralec barv, programiranje,

        hardver, razstavljanje računalnika (Marcell Smolej, Matej Trampusch-Novak)

kraj: učilnice za informatiko 
(1. nadstropje, 2. polnadstropje desno) 



DODATNI PROGRAM
  NARAVOSLOVJE

FIZIKA ! FIZIKALNE VAJE  

poskusi iz fizike

         
TALENTECAMP 2019/20   
FIZIKA * PHYSIK 

OČARLJIVA SVETLOBA

Dotakni se fenomenov! (Niko Ottowitz, Christian Urak)

kraj: učilnica za fiziko (2. nadstropje)

BIOLOGIJA ! BIOLOŠKE VAJE
mikroskopiranje, poskusi

(Anja Valentinitsch-Harrich)

kraj: učilnica za kemijo (2. nadstropje)

KEMIJA ! KEMIJSKE VAJE
poskusi (Tadeja Vinko-Smrtnik)

kraj: učilnica za kemijo (2. nadstropje)

MATEMATIKA
! matematični kenguru
! matematično tekmovanje Pangea
! modeli, učila
! matematika z uporabo računalnika       
   (Kristjan Fotivec, Jože Novak, 

    Niko Ottowitz, Mirjam Pressl)

kraj: učilnica za kemijo (2. nadstropje)

OPISNA GEOMETRIJA

! risanje geometrijskih teles v živo

! geometrija z računalniškim

   programom    

     (Niko Ottowitz)

ŠOLSKA ZALOŽBA VEDI
publikacije    

(Niko Ottowitz)

kraj: učilnica za fiziko (2. nadstropje) 


