
Program delavnice Med oblaki (za učence 3. triade) 

 
Četrtek, 14. 3. 2013 – za vse učence 
 

Čas Dejavnosti Izvajalec 

14.30 - 15.00 prihod in namestitev po sobah Monika Šivic, 
Mojca Florjančič 

15.00 – 18.00 računalništvo: 
shranjevanje in dostopanje do 
dokumentov v »oblaku« 

Mateja Jenčič, 
Tomaž Dojnik 

18.00 – 22.00 priprava na večerjo in plesni večer Damijana Dušak, 
Mojca Florjančič, 
Mateja Jenčič 

od 22.00 urejanje pred spanjem, nočni 
počitek 

nočni vzgojitelj 

 

Pomembno! 

O zadolžitvah za plesni večer ste se učenci dogovorili že na 2. delavnici: 

1. S seboj prinesite pecivo za prigrizek ob plesnih vajah. 
2. Skupina učencev bo pripravila večerjo – palačinke s čokolado. 
3. Ostali bodo pripravili dvorano za nastop ter za plesne vaje in ples. 
4. Nastopajoči ne pozabite na svoje inštrumente in opremo. 
5. Ne pozabite na zgoščenke z dobro glasbo. 



Petek, 15. 3. 2013 – za učence 7. in 8. razreda 

Čas Dejavnosti za učence Izvajalec: 

7.15 - 7.30 - jutranje bujenje 
- oblačenje in urejanje 
- pospravljanje sobe 
Prtljago prinesite v sobo za starše. 

nočni vzgojitelj 

7.30 - 8.30 priprava zdravega zajtrka: 
- Učenci sami pripravijo zajtrk, 

pozajtrkujejo in pospravijo za 
seboj. 

Damijana Dušak, 
Mojca Florjančič 

8.30 - 9.00 razgibajmo se za boljši dan Gašper Tanšek 

9.00 - 10.30 računalništvo: 
prilagoditve za slepe in 
slabovidne na tabličnih 
računalnikih iPad in telefonih 
iPhone 

zunanji izvajalci,  
Mateja Jenčič, 
Tomaž Dojnik 

10.30 - 11.00 malica dežurni pri malici 

11.00 - 12.30 računalništvo: 
preizkus aplikacije Interaktivni 
vodnik za določanje rastlin (s 
tabličnimi računalniki Galaxy 
Tab) 

zunanji izvajalci, 
Tomaž Dojnik, 
Mateja Jenčič, 
Damijana Dušak 

12.30 - 13.00 kosilo dežurni pri kosilu 

13.00 - 14.30 pogovorna delavnica 
za učence in starše 

tema: Življenje v oblakih 
(droge) 

Sabina Šilc 

14.30 - 15.00 evalvacija in odhod domov Mateja Jenčič, 
Tomaž Dojnik 

 



Petek, 15. 3. 2013 – za učence 9. razreda 

Čas Dejavnosti za učence Izvajalec: 

7.15 - 7.30 - jutranje bujenje 
- oblačenje in urejanje 
- pospravljanje sobe 
Prtljago prinesite v sobo za starše. 

nočni vzgojitelj 

7.30 - 8.30 Priprava zdravega zajtrka: 
- Učenci sami pripravijo 

zajtrk, pozajtrkujejo in 
pospravijo za seboj. 

Damijana Dušak 
Mojca Florjančič 

8.30 - 12.00 NPZ: 

 testiranje za prilagoditve za 
tretji predmet 

 urnik po predmetih in 
učencih bo sestavljen 
naknadno, ko bodo znani 
izbrani predmeti po šolah 

 učenci bodo sicer prisotni na 
računalniški delavnici 

zgodovina:  
Karmen Pajk 
 
geografija: 
Mateja Zidarič 
 
tuj jezik: 
Karmen Pajk in Marija Jeraša 
 
tehnika in tehnologija:  
Lucija Maršič 

11.30 - 12.00 kosilo dežurni pri kosilu 

12.00 - 13.30 predstavitev aktivnosti Službe za 
pomoč inkluziji ob prehodu iz 
osnovne v srednjo šolo in 
dejavnosti organizirane za 
srednješolce 
(za učence in starše) 

Marija Jeraša 

13.30 - 15.00 srečanje s srednješolci 
(za učence in starše) 

Marija Jeraša 

 


