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Med jesenskimi počitnicami na S�KG ne bomo samo počivali. Profesorji z gimnazije in nekateri drugi 
sodelavci Zavoda sv. Stanislava pripravljajo zabaven in poučen program za učence 8. in 9. razreda 
osnovnih šol. C�aka nas pestra izbira delavnic. Od tistih z bolj naravoslovno tematiko, pa preko 
jezikovnih tudi do športnih in še povsem »nešolskih«, pri katerih bomo denimo kuhali ali pa se 
ukvarjali s financami. Po izjemnem zanimanju in zadovoljstvu učencev  v preteklih dveh letih smo  
pripravili vsebinsko še bolj bogate delavnice.  Vabljeni, da si ogledate PROGRAM na drugi strani.

Osnovnošolci se lahko udeležite ene delavnice dopoldne in ene popoldne, vmes pa vas povabimo 
še na kosilo, ki bo, tako kot tudi vse delavnice, BREZPLAČNO.

Prijava bo mogoča preko spletnega obrazca, ki bo dostopen na naši spletni strani. Obrazec bo na 
voljo od 12. 10. dalje. Svetujemo, da s prijavami pohitite. 

PRIDI BLIŽJE, SEZI VIŠJE!
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SREDA, 28.10.

PONEDELJEK, 26.10. 
9.00‒11.30

Od »auspuha« do »šporherda« 
Nekaj nemščine in nemške popačenke.

Športno plezanje
Pridite in se preizkusite v tem atraktivnem 
in vse bolj popularnem športu.

Čarovnije iz kemije 
Delavnica kemijskih eksperimentov.

Veni, vidi……ali dopoldne z 
jezikom, ki ga je govoril Cezar 
Osnove latinščine, latinski odlomki iz 
Asterixa, predstavitev v latinščini, latinski 
pregovori, nekaj slovenskih in angleških 
besed, ki izvirajo iz latinščine, latinski 
izrazi za moderne izume in pojme, kviz o 
poznavanju antičnega Rima.
Parlez-vous français?
Bi radi znali naročiti rogljič v francoščini? 
Vprašati za karto za metro ali kje se nahaja 
najboljša slaščičarna? Katere pesmi pojejo 
vaši vrstniki v Franciji in kje se še govori 
francosko? Kateri so slavni muzeji in 
spomeniki, ki jih vidimo na plakatih? Bi jih 
izdelali tudi vi? 

kosilo in možen ogled ŠKG in JDD

9.00‒11.30

Naučimo se ruščine in spoznajmo 
Rusijo
Naučili se bomo ruske pisave, nekaj 
ruskih besed in fraz ter spoznavali Rusijo.

Slovenija v presežnikih 
Geografska delavnica o najvišjem, 
najdaljšem, največjem, najglobljem…. pri 
nas.

Denar - sveta vladar? 
Naučili se boste osnov ravnanja z 
denarjem ter spoznali nekatere 
temeljne pojme iz sveta financ.
Krščanstvo v sodobni kulturi  
S pomočjo glasbe, slik, videa …. bomo 
razmišljali o vprašanjih: S kakšnimi 
izzivi se kristjan srečuje v sodobni 
kulturi? Ali je evangelij še aktualen za 
sodobnega človeka?

 kosilo in možen ogled ŠKG in JDD

TOREK, 27.10. 

9.00‒11.30

Recept za sladoled
V matematični delavnici bomo 
spoznavali zanimiva števila in 
zanimivosti računskih operacij.
Veni, vidi... ali dopoldne z jezikom,  
ki ga je govoril Cezar
Osnove latinščine, latinski odlomki iz 
Asterixa, predstavitev v latinščini, latinski 
pregovori, nekaj slovenskih in angleških 
besed, ki izvirajo  iz latinščine, latinski 
izrazi za moderne izume  in pojme, kviz o 
poznavanju antičnega Rima.

Skok v antično Grčijo 
Preselili se bomo v čas vse do 8. stol. pred 
Kr. in se srečali z visoko razvito grško 
kulturo in civilizacijo (Olimp, olimpijske 
igra, gledališče, S�parta…). Naučili se bomo 
grško abecedo ter spoznali, koliko grških 
besed se skriva v našem vsakdanu.

Biološka delavnica 
Ali je v kruhu škrob? Ali je v mesu 
beljakovina? Kaj je v mleku? S pomočjo 
barvnih reakcij bomo določali organske 
snovi v živilih.

Popotovanje po »španski vasi« 
Osnove sporazumevanja v španskem 
okolju, španske pesmi, nekaj krajših 
skečev, spoznavanje špansko 
govorečega sveta ter kaj v slovenščini 
pomeni španska vas.

kosilo in možen ogled ŠKG in JDD

Od »auspuha« do »šporherda« 
Nekaj nemščine in nemške popačenke.
Čarovnije iz kemije 
Delavnica kemijskih eksperimentov.

Španščina za potepuhe 
Spoznali bomo osnove španščine in špansko 
govoreči svet.

Fizikalni poskusi 
Zabavnejši in zanimivejši del fizike.

Kreativni tolmun
V delavnici kreativnega pisanja bomo pisali izvirne zgodbe 
in pesmi, se o njih pogovarjali, jih izboljševali ter svoje 
stvaritve predstavili v mini kreativnem nastopu.

Fly me to the Moon 
Angleščina po fizikalno.

13.00‒15.00

Naučimo se ruščine in spoznajmo 
Rusijo
Naučili se bomo ruske pisave, nekaj ruskih 
besed in fraz ter spoznavali Rusijo.  

Slovenija v presežnikih 
Geografska delavnica o najvišjem, 
najdaljšem, največjem, najglobljem…. pri 
nas.

"Men' se rola"
Delavnica o čustvih, samopodobi in 
samospoštovanju. Pogovarjali se bomo o 
tem s kakšnimi vprašanji se kot najstnik 
soočam in kako o njih razmišljam

Denar - sveta vladar? 
Naučili se boste osnov ravnanja z denarjem ter 
spoznali nekatere temeljne pojme iz sveta financ.

13.00‒15.00

Naredimo torto 
Kulinarična delavnica

Biološka delavnica 
Ali je v kruhu škrob? Ali je v mesu 
beljakovina? Kaj je v mleku? S pomočjo 
barvnih reakcij bomo določali organske 
snovi v živilih.

Od šole do pokopališča  
V okviru zgodovinske delavnice 
bomo obiskali pokopališče v S� 
S�entvidu, kjer so v skupni grobnici 
pokopani nekateri predvojni 
profesorji, učenci in osebje Zavoda 
sv. Stanislava. S pomočjo 
nagrobnih napisov bomo 
spoznavali delo, utrip ter tragične 
in zanimive dogodke iz burne 
preteklosti Zavoda.

"Men' se rola" 
Delavnica o čustvih, samopodobi in 
samospoštovanju. Pogovarjali se bomo o 
tem, s kakšnimi vprašanji se kot najstnik 
soočam in kako o njih razmišljam.

Argument moči ali moč argumentov? 
Debatna delavnica

Dobrodošli!
Več podatkov in prijavo najdete na 
spletni strani: skg.stanislav.si

Skofijska

Skok v antično Grčijo 
Preselili se bomo v čas vse do 8. stol. 
pred Kr. in se srečali z visoko razvito 
grško kulturo in civilizacijo (Olimp, 
olimpijske igra, gledališče, S�parta…). 
Naučili se bomo grško abecedo ter 
spoznali, koliko grških besed se skriva v 
našem vsakdanu.

13.00‒15.00




