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Spoštovani! 

 

Petič. Verjetno v šolstvu ni akterjev, ki si ne bi prizadevali za 

kakovost svojega dela, ki vpliva na učeče se generacije. Tako tudi 

strokovni delavci v Gimnaziji Murska Sobota stremimo peto leto k 

temu, da svoje znanje ponudimo dijakom in osnovnošolcem hkrati 

in jih povezujemo. Za nas je postal to notranji projekt šole in ga 

podpiramo tudi z drugimi oblikami dela. V preteklem šolskem letu 

smo vas pogosto vabili na našo šolo, tako bo tudi letos, a vas kljub 

temu prijazno pozivamo, da nas sprejmete tudi medse. S skupnimi 

močmi tvorimo bodoči kader naše regije. 

 

Povežite se z nami, pridite na obisk ali nas povabite k sebi. Veseli 

bomo vaših pripomb, predlogov, želja. V dogovoru z vami lahko 

vsebine prilagajamo, jih združujemo ali prilagodimo način dela. 

Ponudbo GMS gre v OŠ lahko vključite v svoje dejavnosti pri rednih 

in izbirnih predmetih, v interesne dejavnosti ali celo dneve 

dejavnosti na vaši šoli. Le nekatere aktivnosti iz ponudbe so vezane 

neposredno na našo šolo, saj se tukaj nahajajo ustrezna oprema in 

pripomočki, ki omogočajo boljše pogoje za delo. Naj bo vodilo učno 

spodbudno okolje za vaše učence in naše dijake. 
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Po pregledu kataloga vas vabimo, da izberete dejavnosti, ki so za 

vas zanimive. Vsa vprašanja in predloge lahko posredujete na 

elektronski naslov koordinatorja za dejavnosti GMS gre v OŠ Tomija 

Bušinoskega (tomibus@gmail.com) ali pa se neposredno povežete s 

posameznimi profesorji, ki so navedeni v katalogu. 

 

Veseli bomo tudi vaših predlogov, ki bodo omogočili več 

sodelovanja med vami, vašimi učenci, našimi dijaki in nami. 

 

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta. 

 

Strokovni delavci Gimnazije Murska Sobota 
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Jezikoslovje 

Ko nas kretnje izdajo 

Razred: 9. 

Nosilka: Boža Ivanuša Trajbarič 

E-naslov: boza.trajbaric@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 4 

Opis: Osnovnošolce bi seznanila s pomenom nebesednega 

sporazumevanja v sodobni družbi: z nerodnostmi, ki jih 

nehote zagrešimo z neprimerno gestikulacijo (med 

pozdravljanjem, predstavljanjem ...), vse v povezavi s 

sodobnim bontonom. Razvijali bi zmožnost celostnega 

komuniciranja (s prepletanjem telesne in besedne 

govorice). 

Opomba: Dejavnost bo potekala v Gimnaziji Murska Sobota, saj 

za izvedbo potrebujemo računalnik in interaktivno tablo. 

Prisotnih je lahko največ 25 učencev. 
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Bralnica v Gimnaziji Murska Sobota 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: Milena Zelko 

E-naslov: knjiznicagms@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 4 

Opis: Delavnica branja je namenjena ljubiteljem knjig. Učenci so 

lahko že vključeni v tovrstne dejavnosti ali pa ne. Najprej bi 

z mentorji predlagali naslov knjig. Potem bi sodelujoči knjige 

prebrali, na koncu pa bi izvedli skupno srečanje v prijetno 

sproščenem vzdušju, med pogovorom, pripravili bi tudi 

knjižni kviz, da bi bilo srečanje zanimivejše. V dogovoru z 

učitelji v osnovni šoli bralnica lahko poteka tudi ob besedilih 

projekta Medgeneracijsko branje, ki ga izvaja Društvo 

Bralna značka Slovenije – ZPMS. 

Opomba: Dejavnosti bodo potekale v Gimnaziji Murska Sobota. 

Zaželeno je sodelovanje s šolskimi knjižničarji ali z učitelji 

slovenščine. Dobrodošli so tudi drugi predlogi. 
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I am Malala – Moje ime je Malala 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Cvetka Jošar Matić 

E-naslov: cvetkajm@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: od 1 do 2 

Opis: Predavanje o Malali. Predstavitev knjige. Branje odlomkov 

iz njenega dnevnika. Ogled njenega govora v OZN. Pogovor 

o deklici. 

 

 

 

 
Jezikovna delavnica z učenci OŠ Cezanjevci 

 

 

 

 



 

 
9 2017/2018 

GMS gre v OŠ 

Družboslovje 

Strokovne ekskurzije skozi oči dijakov 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Melita Franko 

E-naslov: melitafranko@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Dijaki sami predstavijo določeno strokovno ekskurzijo. 

Povežejo snov, pridobljeno pri pouku, s tem, kar vidijo in 

doživijo na ekskurziji. Prav tako poudarimo medpredmetno 

povezovanje (npr. zgodovine, geografije, umetnostne 

zgodovine, sociologije ...). Pridobljeno znanje na drugačen 

način nadgradijo in ovrednotijo  dosežke posameznih kultur 

oz. civilizacij. 

Opomba: V učilnici potrebujemo računalnik in projektor. 
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Zgodovinski filmi pri pouku zgodovine 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Melita Franko 

E-naslov: melitafranko@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 1 do 2 

Opis: Učenci skozi vsebino filma skušajo prepoznati prava 

zgodovinska dejstva in tisto, kar je izmišljeno. Ugotovijo, da 

je gledanje filmov lahko tudi zanimiv način pridobivanja 

novega znanja. 

Opomba: V učilnici sta zaželena računalnik in internetna 

povezava. 

 

 

 
Delavnica javno nastopanje 
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Geografija drugače 

Razred: 8. in 9. 

Nosilec: Drago Balajc 

E-naslov: drago.balajc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 1 

Opis: Dijaki murskosoboške gimnazije predstavijo dejavnost in 

značilnosti dežele, v sklopu katere so sodelovali v tujini, npr. 

med izmenjavo, na olimpijadi znanja in podobno. V drugem 

delu sledi kviz, namenjen učencem, ki so prisotni na 

predstavitvi. Zmagovalec kviza prejme manjšo praktično 

nagrado. 

Opomba: Dejavnost se izvaja v osnovni šoli ali v Gimnaziji 

Murska Sobota neposredno med poukom. 
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Naravoslovje 

Računalniško podprto laboratorijsko delo pri biologiji 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Renata Dominko 

E-naslov: renata.dominko@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: marec 2018 

Število ur: 3 

Opis: Merjenje količine kisika in ogljikovega dioksida v 

izdihanem zraku. Opazovanje in primerjava mikroskopske 

zgradbe pljuč nekadilca in kadilca. 

Opomba: Zaradi računalniške in laboratorijske opreme se 

dejavnost izvaja v Gimnaziji Murska Sobota. Skupina naj bi 

obsegala 16 učencev. 

 

 
Naravoslovni kviz Naravoslovko 
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Računalniško podprto laboratorijsko in terensko delo pri 
biologiji 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: Marjetka Maučec 

E-naslov: marjetka8m@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: april 2018 

Število ur: 3 

Opis: Učenci merijo temperaturo zraka in osvetljenost na 

terenu. Naberejo sončne in senčne liste, iz katerih naredijo 

ekstrakt fotosintetskih pigmentov, in izmerijo absorbcijo 

svetlobe. Iz listov pripravijo tkivne rezine, ki jih opazujejo 

pod mikroskopom.  

Opomba: Zaradi računalniške in laboratorijske opreme se 

dejavnost izvaja v Gimnaziji Murska Sobota. Skupina naj bi 

obsegala 16 učencev. 
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Naravoslovko, kviz v znanju naravoslovja 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Marjetka Maučec 

E-naslov: marjetka8m@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: marec 2018 

Čas tekmovanja: 1,5 ure 

Opis: Učenci se pomerijo in odgovarjajo na vprašanja iz 

naravoslovja (BIO, KEM, FIZ) na ravni 8. razreda osnovne 

šole. Šola lahko prijavi več skupin, v katerih so lahko učenci 

iz različnih razredov. Tekmujejo pod geslom, ki si ga sami 

izberejo. Sodelujoče skupine na vprašanja odgovarjajo 

hkrati. Upoštevata se pravilni odgovor in čas, v katerem je 

posamezna skupina pravilno odgovorila na vprašanje. 

Tekmovalci za odgovarjanje uporabljajo računalnik ali svoj 

pametni telefon. Lahko jih spodbujajo navijaške skupine. 

Prvouvrščeni bodo nagrajeni. 

Opomba: Kviz poteka v naši šoli v eni od učilnic za naravoslovne 

predmete. 
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Priprava kreme za roke in mazila za ustnice 

Razred: 9. 

Nosilka: Alenka Jelen 

E-naslov: alenka.zitek@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 3 

Opis: Učenci s pomočjo dijakov in mentoric v skupinah 

pripravijo kremo za roke in mazilo za ustnice. Seznanijo se z 

osnovnimi pojmi priprave ter s sestavinami krem in mazil. 

Opomba: Zaradi laboratorijske opreme se dejavnost izvaja v 

Gimnaziji Murska Sobota. Udeleženih je lahko največ deset 

učencev. 

 

 

 
Izdelava krem in mazil pri kemiji z učenci OŠ Puconci 
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Izdelajmo domače milo iz sivke 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: Alenka Jelen 

E-naslov: alenka.zitek@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 4 

Opis: V delavnici predstavimo ročno izdelavo sivkinega mila iz 

rastlinskih maščob z dodatki čistih eteričnih olj in naravnih 

sestavin, izdelavo po hladnem postopku, ki v milu ohranja 

naravni glicerin, ter izdelavo brez umetnih barvil, 

konzervansov ali katerihkoli drugih dodatkov, ki škodujejo 

ljudem in okolju. 

Opomba: Zaradi laboratorijske opreme se dejavnost izvaja v 

Gimnaziji Murska Sobota. Udeleženih je lahko največ deset 

učencev. 
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Astronomija 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilec: dr. Renato Lukač 

E-naslov: renato@s-gms.ms.edus.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: september, oktober, november 

Število ur: 20 

Opis: Učence želimo koordinirano pripraviti na tekmovanje iz 

astronomije ter jim hkrati med kratkimi predavanji in 

praktičnimi delavnicami (opazovanjem) posredovati  

osnovno znanje in pomagati pri razvoju veščin za nadaljnje 

samostojno delo. 

Opomba: Dejavnost bi potekala v Gimnaziji Murska Sobota, v 

popoldanskem času. 

 

 
Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 
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Računalništvo 

Varna raba interneta 

Razred: 7., 8. in 9.  

Nosilec: dr. Renato Lukač 

E-naslov: renato@s-gms.ms.edus.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Predavanje o varni rabi interneta za učence zadnjega 

triletja 

Opomba: Če je šola manjša, so lahko vsi učenci na predavanju 

hkrati. 

 

Računalništvo brez računalnika 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: Romana Vogrinčič 

E-naslov: romana.vogrincic@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: december 2017 

Število ur: od 4 do 6 

Opis: Ob mednarodnem tednu poučevanja računalništva in 

informatike želimo opozoriti na pomen in vpetost 

poučevanja računalniških vsebin na igriv način ter s 

sodelovanjem med osnovnošolci in srednješolci. 
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Desetprstno slepo tipkanje 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: Romana Vogrinčič 

E-naslov: romana.vogrincic@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: jesen in zima v šolskem letu 2017/2018 

Število ur: od 4 do 6 

Opis: Desetprstno slepo tipkanje je sestavni del informacijske 

pismenosti, je veščina, ki bi jo v informacijski družbi moral 

obvladati vsak posameznik v enaki meri kot branje in 

pisanje. Učenci bodo pridobili veščine desetprstnega 

slepega tipkanja in obvladovanja tipkovnice. 

Opomba: Delavnica se lahko izvaja v naši šoli ali v osnovni šoli. 

Število udeležencev je omejeno na število računalnikov v 

učilnici  (v naši šoli 16, v osnovni šoli pa glede na 

razpoložljivost računalnikov v učilnici). 
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Matematika 

Izjave in izjavne povezave ter logični problemi 

Razred: 9. 

Nosilec: Roman Činč 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Primerjava realnega jezika in matematičnih izjav. Opis in 

rešitev problema, če vas ujamejo ljudožerci in je njihov 

poglavar popoldanski ljubitelj logike. 

 

Matematične igre 

Razred: 8. in 9. 

Nosilec: Roman Činč 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: od 2 do 3 

Opis: Učenci ob različnih igrah spoznavajo matematične teorije 

oziroma raziskujejo, kje vse se skriva matematika. 
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Povezovanje po vertikali med OŠ in GMS 

Razred: 8. in 9. 

Nosilca: Roman Činč in Tadeja Pucko 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 1 

Opis: Učitelji matematike v GMS bi se vključili v pouk 

matematike, spoznavali navade učencev pri pouku in s 

pridobljenimi izkušnjami olajšali prehod v srednjo šolo. 

 

Uporaba žepnega računala za iskanje rešitev enačb 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilec: Roman Činč 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Učenci spoznajo uporabo žepnega računala za iskanje 

rešitev linearnih, kvadratnih in kubičnih enačb. Pri tem 

uporabljajo pomnilne celice računalnika. Usvojena snov 

predstavlja prvi korak, stik z numeričnimi metodami. 

Opomba: Dejavnost se lahko izvaja v osnovni šoli naenkrat ali v 

dogovoru po tednih. Obravnavana tema je primerna za 

učence z naravoslovnimi ambicijami. 
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Skupne ure matematike za učence in dijake 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilec: Roman Činč 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Učenci iz osnovne in srednje šole ter oba učitelja 

matematika skupaj prisostvujejo skupni uri matematike. Pri 

tem se učitelja uskladita glede obravnavane teme, načina 

izvedbe in oblike dela v mešani skupini dijakov in učencev.  

Opomba: Izvedba je možna v osnovni šoli ali v Gimnaziji Murska 

Sobota. 

 

 

 

Reševanje problemov in iskanje napak z učenci OŠ Cezanjevci 
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Osebnostna rast 

Skrb za duševno zdravje 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: mag. Jasna Vuradin Popović 

E-naslov: jasna.vuradin-popovic@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 3 

Opis: Predstavitev osnovnih pojmov, povezanih z duševnim 

zdravjem, delavnice za spodbujanje istega. 

 

 

Značilnosti mladostnika 

Razred: 8. in 9. 

Nosilka: mag. Jasna Vuradin Popović 

E-naslov: jasna.vuradin-popovic@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Spoznavanje značilnosti mladostnika na čustvenem, 

spoznavnem in socialnem področju. 

 

 

 



 

 
24 2017/2018 

GMS gre v OŠ 

Poklicno svetovanje 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: mag. Jasna Vuradin Popović 

E-naslov: jasna.vuradin-popovic@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 3 

Opis: Učenci spoznavajo osebnostne značilnosti, ki vplivajo na 

izbiro poklica, in razvijajo veščine odločanja. 

 

 

 

 
Merjenje količine kisika v izdihanem zraku  

z učenci OŠ Radenci in OŠ Negova 
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Umetnost 

Zapojmo skupaj 

Ciljna skupina: mladinski pevski zbori 

Nosilec: mag. Tomi Bušinoski 

E-naslov: tomibus@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Vsaka pevska vaja je dragocena, a včasih so tako 

zborovodja kot pevke in pevci veseli, če je vaja drugačna ali 

del vaje prevzame nekdo drug. To vam v dogovoru z 

zborovodjem v šoli ponujamo tudi mi. Pogosto že majhna 

sprememba zboru omogoči nov zagon in pevce dodatno 

spodbudi. Na željo in po zmožnostih bomo skušali k 

sodelovanju povabiti tudi dijake, da bo pevska skupina še 

bolj raznolika. Po dogovoru pa je možno tudi sodelovanje z 

učiteljem glasbe med poukom v razredu. 
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Ustvarjanje ob razstavi 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilka: mag. Martina Mihoković 

E-naslov: martinabohar@hotmail.com 

Cena: 1 EUR 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: od 2 do 3 

Opis: Učenci bi ustvarjali na določeno temo, povezano z 

aktualno razstavo. Delavnica bi bila izvedena v tandemu z 

učiteljem, ki poučuje v osnovni šoli. Cilj je poglabljanje 

likovnega znanja med praktičnim delom in ogledom 

razstave. 

 

 

 
Pevska delavnica z zborom v OŠ III Murska Sobota 
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Šport 

Hokej na rolerjih 

Razred: 7., 8. in 9. 

Nosilec: Roman Činč 

E-naslov: roman.cinc@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: pri urah športne vzgoje ali po pouku, celo šolsko 

leto po dogovoru 

Število ur: 2 

Opis: Učenci se seznanijo z osnovami igranja hokeja na rolerjih, 

s pravili in z usmeritvami.  

Opomba: Učenci naj prinesejo svoje rolerje in poskrbijo tudi za 

osebno zaščito. 

 

Ponudba enodnevne dejavnosti v Kraščih  

Razred: 8. in 9. 

Nosilec: Marjan Horvat 

E-naslov: marjan.horvat4@guest.arnes.si 

Cena: 25 evrov na učenca 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: po programu 

Opis programa: dopoldne (9.00–12.00) čolnarjenje (s kajakom 

in kanujem); hokej na travi; kosilo (12.00–13.00); popoldne 

(13.00–17.00) lokostrelstvo, tenis ter geografska in likovna 

delavnica. 

Opomba: Primerno število udeležencev je od 20 do 30. 
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Sodelovanje pri izvedbi športnega dne ali učnih ur 

Razred: 8. in 9. 

Nosilec: aktiv učiteljev športne vzgoje 

E-naslov: mitko.nasevski@guest.arnes.si 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: po dogovoru 

Število ur: po dogovoru 

Opis: Ponujamo vam sodelovanje, če pri dejavnostih športnega 

dne ali dejavnostih pri pouku športne vzgoje želite dodatno 

podporo. Nekateri učitelji so specializirani za posamezna 

področja (npr. tenis, plavanje, odbojko) in delujejo tudi kot 

trenerji. 

 

 

 
Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 
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Tabor 

 

Naravoslovni raziskovalni tabor 

Razred: 8. in 9. 

Informacije: Marjetka Maučec 

E-naslov: marjetka8m@gmail.com 

Cena: brezplačno 

Čas izvedbe: prva polovica julija 2018 

Program: raziskovalne dejavnosti, povezane s fizikalnimi, 

kemijskimi in biološkimi pojavi v naravi. Po dejavnostih 

druženje ob športu in glasbi. 

Kraj: učilnice GMS, reka Ledava in Fazanerija v Murski Soboti 

Program, vsebina tabora in prijavnica na tabor bodo na spletni 

strani Gimnazije  
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Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 

 

 

 
Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 
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Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 

 

 

 
Naravoslovni raziskovalni tabor 2017 
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Kontakt 

 

Kontaktni podatki 

 Gimnazija Murska Sobota 

Šolsko naselje 12 

9000 Murska Sobota 

Telefon: (02) 538 12 60  

Faks: (02) 532 13 51 

E-naslov: info@s-gms.ms.edus.si 

Spletna stran: http://www.gim-ms.si/ 

  

Koordinator dejavnosti 

 Tomi Bušinoski, tomibus@gmail.com 

 

 

 

 
 


