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Naravoslovje Mednarodni tabor 

RAZISKOVALNA POSTAJA ZA SREDNJEŠOLCE PETNICA 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Petnica 
 
V navedenem terminu 19. – 23. 2. so v program sprejeti dijaki označeni z zeleno in 1. Zbirno 
mesto je pred II. gimnazijo Maribor, v ponedeljek 19. 2. 2018 ob 10.00. Dijaki sami poskrbijo 
za hrano na poti, ki traja približno 8 ur (lahko jo vzamejo s sabo ali jo lahko kupijo ob 
postankih avtobusa). 
Do 7.2. je potrebno na naslov natasa.kostanjevec@druga.si za vsakega dijaka javiti, katero 
od področij biologija, kemija, fizika, astronomija ali arheologija ga najbolj zanima.      

Dogovorili smo se za dodaten termin 23. – 27. 4. 2018, v katerega so sprejeti dijaki 
označeni z modro in 2. Prosimo, da nam do 7. 2. 2018 za te dijake posebej potrdite 
njihovo udeležbo na naslov natasa.kostanjevec@druga.si. K temu lahko dodate še izbrano 
področje dijakov, kot je zapisano v zadnjem odstavku zgoraj. 
Potrebujemo dva spremljevalca za to skupino dijakov. Šole, ki so vključene v to skupino, 
prosimo, da nam javijo, če je pri njih kateri zaposleni pripravljen potovati v Petnico kot 
spremljevalec. Dnevnice mu bodo vrnjene na način, kot bomo vračali stroške prevoza 
dijakov (opisano v e-pošti). 

 

 

Fizika Priprave na tekmovanja 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA NA PODROČJU FIZIKE 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Tek FI 
 
Ta program se ne bo izvajal. V kratkem času pred tekmovanji (6.3. šolsko, 16. 3 regijsko in 
7.4. državno) nismo uspeli zagotoviti načina izvedbe, ki bi dijake kakovostno pripravil na 
tekmovanja. Dijakom in šolam se iskreno opravičujemo in se zavezujemo, da bomo v 
prihodnosti poskrbeli za nadarjene dijake na področju fizike. 
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Kemija Priprave na tekmovanja 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA NA PODROČJU KEMIJE 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Tek KE 
 
Šole oz. prijavljeni dijaki so že bili obveščeni (začetek je bil 27. 1. 2018) 

 

 

Kemija Raziskovalne naloge 

RAZISKOVALNE NALOGE NA PODROČJU KEMIJE 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: RN KE 
 
Prvo srečanje: 6. 2. 2018 ob 14.00 v predavalnici A-104 na FKKT UM, Smetanova 17, Maribor. 
Termin velja za 3 dijake šol, ki do sedaj še niso bili obveščeni o začetku izdelave raziskovalne 
naloge (Prva gimnazija Maribor, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Gimnazija Ravne na 
Koroškem).  

 

 

Matematika Tabor 

MATEMATIČNI TABOR MaRS 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: MaRS 
 

Točen datum in spremenjen kraj izvedbe: 5. - 11. 8. 2018, CŠOD Planika na Pohorju. 
Informacije o taboru so na naslovu mars.dmfa.si   
Prosimo, da nam do 7. 2. 2018 posredujte e-naslove vseh prijavljenih dijakov (»zelenih« in 
»rumenih«) na naslov natasa.kostanjevec@druga.si. Naslove potrebuje organizator (DMFA), da od 
dijakov pridobi več informacij, ki so potrebne za organizacijo tabora. 
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3D tehnologije Delavnica 

#makeathon @KreatorLab ali OD IDEJE DO IZDELKA V 48 URAH 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: 3D 
 
V navedenem terminu 2. – 4. 2. so v program sprejeti dijaki označeni z zeleno in 1. Za 
vsakega dijaka sta plačani dve nočitvi z zajtrkom v Dijaškem domu Drava, Smetanova ulica 
67, Maribor. Pri vratarju jih bodo v petek, 2. 2. ob 17h prevzeli mentorji KreatorLaba. 
Program se zaključi v nedeljo, 4. 2. najkasneje ob 17h (točna ura in naslov zaključka v 
Mariboru bosta znana tekom nedelje). Za prehrano v času izvajanja programa je 
poskrbljeno. 
V ta termin so sprejeti dijaki z naslednjih šol: 
3 dijaki Gimnazija in srednja šola Kočevje 
3 dijaki Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
1 dijak Gimnazija Litija 
3 dijaki Gimnazija Celje Center  
1 dijak Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija 
Predlagamo, da se zgornje šole povežejo in dogovorijo glede prevoza v in iz Maribora, 
stroške dobijo povrnjene. 

Dogovorili smo se za dodaten termin 9. – 11. 3. 2018, v katerega so sprejeti dijaki označeni 
z modro in 2. Prosimo, da nam do 7. 2. 2018 za te dijake posebej potrdite njihovo 
udeležbo na naslov natasa.kostanjevec@druga.si . Mentorji KreatorLaba se bodo z dijaki 
srečali v petek, 9. 3. ob 17h pred II. gimnazijo Maribor. 

 

 

Komunikacije in informatika  Delavnice 

PREOBRAZBA ORGANIZACIJE S SPLETNIMI ORODJI   

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Preobrazba 
 

Program bo potekal v Mariborski razvojni agenciji (MRA), ki se nahaja v Mariboru v poslovni 
stavbi za Europarkom v 1. nadstropju, točen naslov: Pobreška cesta 20.  
Začetek je v petek, 16. 3. 2018 ob 16.00. 
Dijaki, ki imajo prenosni računalnik, ga naj prinesejo s sabo. Dijaki, ki niso iz Maribora, bodo 
nastanjeni v Dijaškem domu Drava (16. – 18. 3. in 30. 3. - 1. 4. 2018).  
Dijaki oz. šole sami organizirajo prevoze, stroške dobijo povrnjene.   
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Ustvarjalnost in sodelovanje Delavnice 

LEDOLOMILCI 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Ledolomilci 
 
Prvo srečanje: torek, 13. 3. 2018 ob 15.00 (do 19.00) na II. gimnaziji Maribor 
Na prvem srečanju se bo izvajalka mag. Nastja Mulej z dijaki dogovorila, na katerih šolah 
bodo potekala naslednja srečanja, ki bodo vedno ob torkih od 15 do 19h in sicer 3.4., 10.4. 
in potem predvidoma vsakih 14 dni. Prosimo, da nam predhodno posredujete kontakte 
dijakov (e-naslov za primer, če pride do sprememb, in telefon za primer, če dijak-inja ne bo 
pravočasno na prvem srečanju) na naslov natasa.kostanjevec@druga.si  
Dijaki oz. šole sami organizirajo  prevoze, stroške dobijo povrnjene. 

 

Humanistika Delavnice, raziskovalne naloge 

RAZUMEM, TOREJ SEM! 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Razumem 
 

Prvo srečanje: sobota, 3. 2. 2018 ob 9.00 (do 13.00) v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) 
v pritličju desno od vhoda. UKM je na Slomškovem trgu, vhod je z »zadnje strani« Rektorata 
Univerze v Mariboru, točen naslov je Gospejna ulica 10.    
Če dijak-inja ne najde skupine ali zamuja,  lahko pokliče mentorico dr. Kristino Toplak na 
telefonsko številko 041 913 695. Na prvem srečanju se bo mentorica z dijaki dogovorila, kdaj 
in kako bodo potekala prihodnja srečanja. 
Dijaki oz. šole sami organizirajo  prevoze, stroške dobijo povrnjene. 

 

Gledališče Delavnice 

GLEDALIŠKI TALENTI 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: G Talenti 
 
V navedenem terminu 14. - 15. 4. in 12. - 13. 5. 2018 so v program sprejeti dijaki označeni z 
zeleno in 1. O poteku delavnice vas bomo obvestili naknadno. 

Dogovorili smo se za dodaten termin 4. – 5. 5. in 19. – 20. 5. 2018 v katerega so sprejeti 
dijaki označeni z modro in 2. Prosimo, da nam do 7. 2. 2018 za te dijake posebej potrdite 
njihovo udeležbo na naslov natasa.kostanjevec@druga.si . O poteku delavnice vas bomo 
obvestili naknadno. 
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Gledališče Delavnice 

KREATIVNO GLEDALIŠČE - OD IDEJE DO IZVEDBE 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: G Kreativno 
 
O poteku delavnice vas bomo obvestili naknadno (čas izvedbe 26. - 27. 5. in 9. – 10. 6. 2018) 

 

 

Interdisciplinarno Projektno delo in tabor 

GREMO MI PO SVOJE… 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Gremo 
 
Dodali smo še en termin izvedbe tabora konec junija 2018. O predhodnih pripravah za oba 
tabora (dodatni junija in napovedani septembra 2018) vas bomo še obvestili.  

 

 

Interdisciplinarno Predavanja, delavnice in tabor 

TALENTI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Oznaka v preglednici s seznamom dijakov: Trajnostni 
 
Prvo srečanje bo na II. gimnaziji Maribor in sicer:  
petek, 9. 3. 2018 od 17h do 19h in sobota, 10. 3. od 9h do 12h.  
Dijaki, ki niso iz Maribora in se v petek ne želijo voziti domov in v soboto nazaj, lahko 
prespijo v dijaškem domu v Mariboru. Prosim, če to informacijo javite do 7.2. na 
natasa.kostanjevec@druga.si   
 
V program so sprejeti dijaki z naslednjih šol, ki niso v Mariboru: 
1 dijak Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
1 dijak Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija 

3 dijaki Gimnazija Celje Center  
2 dijaka Srednja šola Slovenska Bistrica 

3 dijaki Gimnazija Ptuj 
Če je smiselno, se lahko zgornje šole povežejo in dogovorijo glede prevoza v in iz Maribora, 
stroške dobijo povrnjene.  
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