
ŠT. PR. VRSTA NAZIV ČASOVNI OKVIR NOSILEC STRATEŠKI CILJI MERLJIVI CILJ RANG OPIS PROJEKTA

1. šolska, krožek Literarno-novinarski krožek celo leto  Nives Križnar 2., 3. Izid ene številke II. Izdati šolsko glasilo Panorama, v katerem bodo dijaki uresničevali 

svoje literarne in novinarske potenciale ter razvijali sporazumevalno 

kompetenco.

2. državna Raziskovalne naloge s prodročja 

fizike

celo leto Aljoša Erman 2., 3. Rezultat na tekmovanju II. Dijaki se preizkusijo v raziskovalnem delu in pisanju poročila o 

izvedenem delu ter poročanju o izvedenem delu. Poleg tega tudi 

spoznajo nova področja fizike, ki jih ni v učnem načrtu.

3. državna, 

tekmovanje

Cankarjevo tekmovanje oktober 2017 do marec 

2018

Nives Križnar 2., 3., 4. Število udeležencev II. Tekmovanje dijakov za Cankarjevo priznanje je tekmovanje v znanju 

materinščine. Z njim spodbujamo dijake srednjih šol k študiju 

slovenskega jezika in umetnostnih besedil. Ozaveščamo jih o 

pomembnosti slovenščine kot državnega jezika za ohranjanje 

samostojnosti Slovenije. Vsebino za tekmovanje določajo veljavni 

šolski programi za predmet Slovenščina ter vsakoletni razpis 

tekmovanja, ki vsebuje tudi prvino raziskovalnosti.

4. šolska, krožek Filmsko-gledališki abonma oktober 2017 do junij 2018 Nives Križnar 3. Število udeležencev II. Gledališki del filmsko-gledališkega krožka izhaja iz vsebin dramske 

vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi 

vsebinami (pojmi, problemskimi sklopi) in besedili. Poleg  gledaliških 

dejavnosti je  krožek povezan tudi s spoznavanjem aktualnih 

dogodkov v slovenskih gledališčih, predvsem v Prešernovem 

gledališču Kranj.

5. državna Deutsches Sprachdiplom celo leto Sabina Konc 2., 3., 4. Število udeležencev I. DSD je izpit, ki pod nadzorstvom nemškega ministrstva za kulturo in 

izobraževanje poteka po vsem svetu v enaki obliki. Namenjen je 

mladim do 21. leta starosti, in sicer predvsem z namenom, da bi le-ti, 

ko ga opravijo, lahko študirali na nemških univerzah, ne da bi morali 

še na kakšen drug način dokazovati svoje znanje. 

6. državna Nemška bralna značka celo leto Rada Legat Benedik 2., 3. Število udeležencev II. Dijaki berejo knjižice v nemškem jeziku. Srečanja in pogovori ter 

reševanje vaj  na srečanjih oz. konzultacijah mentorice z dijaki 

potekajo v februarju in marcu.

7. šolska, krožek EPI reading badge celo leto Robertina Rozman 2., 3. Število udeležencev II. EPI reading badge je tradicionalno tekmovanje iz angleške bralne 

značke. Z dijaki skupaj prebiramo zgodbe, spoznavamo nove knjižne 

junake in obenem nadgrajujemo znanje angleškega jezika.

8. mednarodna Odgovorni turist varuje 

raznolikost ljudi, kulture in 

okolja

večletni projekt Romana Čemažar 2., 4. Izvedba projekta po časovnici I. Mladi iz štirih partnerskih šol (Slovenija, Češka, Bolgarija, Litva) svoje 

podjetniške spretnosti in družbeno odgovornost razvijajo na 

področju odgovornega turizma. V smislu mednarodnih izmenjav 

bomo izvedli model odgovornega potovanja. Način, na katerega 

bomo to izvedli, je v šolskem prostoru inovacija, pomembna tudi 

zato, ker v šolskih programih ponujamo vedno več mobilnosti za 

mlade. Projekt je odobren v sistemu ERASMUS+.

Med projekte štejemo:  1. Projekte , ki jih vodijo ZRSŠ, Minstrstvo za šolstvo in podobne ustanove (tudi evropske) 

2. Krožke (dejavnosti, ki potekajo periodično, npr. enkrat tedensko na določen dan v tednu: likovni, bralni, filmski 

...)                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Tekmovanja    

ZBIRNIK PROJEKTOV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018



9. državna, 

tekmovanje

Francoska bralna značka celo leto Marija Vreček Sajovic 3., 4. Število priznanj II. Dijaki 2. in 3. letnika na začetku leta dobijo naslov dveh knjig v 

francoščini, ki jih morajo prebrati do marca 2017. Pred tekmovanjem 

se z mentorjem pripravijo na tekmovanje. S pomočjo dodatnih ur 

pregledajo prebrano vsebino in rešujejo vzorce nalog. V aprilu se 

izvede tekmovanje na šoli, sodelujejo vsi prijavljeni dijaki in najboljši 

lahko dosežejo zlato ali srebrno priznanje.

10. mednarodna MEPI celo leto Romana Čemažar 2., 3., 4. Ocena udeležencev II. Celosten razvoj mladih, vključenih v program. Konkretni rezultati: po 

ena skupina dijakov, ki so zaključili program na bronasti in srebrni 

stopnji.

11. šolska, 

tekmovanje

Tekmovanje iz znanja ekonomije oktober 2017 do april 2018 Irena Podpečan 2., 3. Rezultat II. Z dijaki bomo v okviru projekta reševali naloge s prejšnjih tekmovanj 

in stare maturitetne pole. Želimo doseči višje ocene dijakov na 

maturi, visoko ekipno mesto in visoka posamična mesta na državnem 

tekmovanju.

12. šolska Projektni tim za KP in TP celo leto Polona Maček 3., 4. Število povezav II. Spodbujanje in spremljanje kurikularnih povezav in timskega 

poučevanja na ravni šole kot celote

13. državna, 

tekmovanje

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni

september 2017 do nov. 

2018

Andreja Gasser 2., 3. Število priznanj na državnem 

nivoju

II. Povečati osveščenost dijakov o sladkorni bolezni, povečati 

naravoslovno znanje in pismenost med dijaki

14. šolska Zbiranje zamaškov celo leto Vesna Arh 3. Zbrana količina II. Zbiranje plastičnih zamaškov za Vesele nogice. Z zbranimi zamaški 

bomo pomagali tudi drugim pomoči potrebnim.

15. šolska Kakovost za prihodnost celo leto Sabina Konc 2. Kazalniki kakovosti, uspešno 

izvedena notr. presoja brez 

neskladij

I. V prihodnjem šolskem letu planiramo nadaljnjo gradnjo sistema 

kakovosti po zahtevah KzP. Zato bomo izvedli notranjo presojo, 

spremljali kazalnike, izvajali ankete in skrbeli za nenehno 

izboljševanje sistema kakovosti. Pri posameznih nalogah (strateško 

načrtovanje, oblikovanje ciljev…) bo v TK sodelovalo več profesorjev, 

ki s svojimi idejami in delom lahko pripomorejo k nenehnemu 

izboljševanju delovanja.

16. državna, 

tekmovanje

Matematično tekmovanje marec –april 2018 Metod Gašperlin 2., 3., 4. Število priznanj II. V marcu bomo izvedli šolsko tekmovanje v znanju matematike 

(evropski matematični kenguru). Najboljši dijaki se bodo uvrstili na 

regijsko tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu aprilu na BC 

Naklo.Tekmovanje se izvaja v okviru DMFA Slovenije.

17. mednarodna CMEPIUS – e-Twinning celo leto Vesna Arh 2., 3., 4. Število udeležencev II. eTwinning je evropska iniciativa, s katero se spodbuja sodelovanje 

evropskih srednjih in osnovnih šol s pomočjo uporabe sodobnih IKT. 

V ta namen so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje, 

pomoč strokovnjakov iz vse Evrope. V projekt sta vključeni najmanj 2 

šoli. 

18. državna, 

tekmovanje

Tekmovanje iz nemščine celo leto Vesna Arh 2., 3., 4. Število udeležencev II. Pričakujemo še večjo udeležbo kot lani. Dijaki bodo tekmovali na 

različnih stopnjah, po letnikih in po različnih programih. Glavni cilj 

tekmovanja je motiviranje dijakov za učenje nemščine in s tem boljše 

znanje tega TJ. 

19. šolska Zbiranje papirja in tekstila celo leto Vesna Arh 3 Zbrane količine II. Tekstil in papir bomo zbirali dvakrat na leto (jeseni in pomladi). 

Denar, ki ga bomo dobili z zbiranjem papirja, bomo namenili socilano 

šibkejšim dijakom, tekstilu pa bomo omogočili drugo življenje, kar 

pomeni, da ga bodo v podjetju predelali.

20. državna Informativa konec januarja 2018 Vesna Arh 2. Število vpisanih dijakov II. GFP bo sodelovala pri predstavitvi naše šole na forumu. Na ta način 

bomo promovirali šolo na vseslovenskem izobraževalnem sejmu, na 

katerem se predstavljajo številne slovenske šole.

21. šolska, 

tekmovanje

Šolsko tekmovanje v znanju 

angleščine

september 2017 do marec 

2018

Robertina Rozman 2., 3. Rezultati II. ŠOLSKO IN REGIJSKO TEKMOVANJE: dobri rezultati na regijski ravni 

bodo doprinesli k prepoznavnosti šole in njeni promociji.

22. šolsko Vzgojno-izobraževalno delo z 

nadarjenimi dijaki

celo leto Iva Strniša 2., 3., 4. Število identificiranih nadarjenih 

dijakov

II. Temeljni okvir projekta je Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki ga je potrdil 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 



23. šolska Tabor Priprava na maturo iz 

matematike

v aprilu 2018 Andreja Bogataj 2., 3., 4. Za 10 odstotkov boljša ocena na 

maturi

II. Dijakom 4. letnikov želimo pomagati pri pripravah na maturo, jih 

oblikovati v samoiniciativne, podjetne, strokovno usposobljene ljudi, 

ki bi uspešno zaključili program gimnazije s čim boljšim uspehom.

24. šolska, 

tekmovanje

Tekmovanje iz finančne pismenosti marec 2018 do maj 2018 Natalija Majes 2., 3., 4 Rezultati II. S tem projektom bomo dijake pripravljali za življenje, jim

pomagala, da postanejo finančno pismeni, neodvisni in

samostojni. Dijaki bodo pridobili znanje, kako vestno ravnati z 

denarjem, kako ga plemenititi, zaslužiti in porabljati. Na koncu pa se 

bodo udeležili tekmovanja iz finančne pismenosti.

25. šolska, krožek Foto klub GFP celo leto Rada Legat Benedik 2., 4. Zbirka filmčkov II. Cilj je združiti dijake fotografe z namenom fotografiranja dogodkov 

na šoli, izvedba razstave ...

26. državna, 

tekmovanje

Tekmovanje iz kemije za 

Preglovo priznanje

celo leto Sabina Eršte 2., 3. Število udeležencev II. Med šolskim letom bodo z izbranimi dijaki potekale priprave na 

tekmovanje, sledila bo udeležba dijakov na šolskem tekmovanju. Če 

bodo dijaki zbrali dovolj točk, se bodo lahko udeležili tudi državnega 

tekmovanja.

27. mednarodna, 

tekmovanje

Več znanja za več turizma celo leto Polona Maček 2., 3., 4. Število timov na tržnici II. Ustvarjalno in podjetniško delovanje mladih na področju turizma, 

povezovanje in sodelovanje v timu, razvijanje naslednjih kompetenc: 

sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, 

digitalna pismenost (razvojna prioriteta šole), učenje učenja 

(razvojna prioriteta šole), socialne in državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost (razvojna prioriteta šole). Končni 

rezultat je izdelava naloge in predstavitev ideje na turistični tržnici v 

okviru projekta Več znanja za več turizma.

28. šolska, krožek Odbojka celo leto Klemen Urankar 2. Število udeležencev II. Rekreacija dijakov in dijakinj, ki se profesionalno ne ukvarjajo z 

odbojko. Cilj je gibanje, druženje in sproščanje dijakov po pouku v 

šolski telovadnici.

29. državna, 

tekmovanje

Tekmovanje iz logike od sept. do novembra 

2017

Apolonija Ropret 

Soklič

2., 3., 4. Število udeležencev II. V septembru izvedemo šolsko tekmovanje iz znanja logike,  v 

novembru pa se udeležimo državnega tekmovanja v Ljubljani. 

Tekmovanje se izvaja pod okriljem  ZOTKS.

30. šolska, 

tekmovanje

Medrazredno tekmovanje v 

košarki, Medrazredno tekmovanje 

v odbojki – dekleta, Medrazredno 

tekmovanje v nogometu, 

Medrazredno tekmovanje v hokeju

marec–april 2018, januar-

–februar 2018,  november-

–december 2017, 

oktober–novem-ber 2017 

Boštjan Kalan 1. Boljši uspeh pri ŠKL II. Tekmovanje bo potekalo v telovadnici naše šole po sistemu izločanja, 

vendar je sistem narejen tako, da ima vsaka ekipa minimalno vsaj 

dve tekmi. Spodbujamo sodelovanje in medsebojno druženja ter 

spoštovanje "fair playa". Želja po dosežku ne sme biti v 

najpomembnejša, temveč jo je treba podrediti splošnim vedenjskim 

pravilom. Spodbujati moramo vzgojne možnosti ŠŠT (samonadzor, 

samospoštovanje, borbenost, poštenost). Tekmovanje bo potekalo v 

telovadnici naše šole po sistemu izločanja, vendar je sistem narejen 

tako, da ima vsaka ekipa minimalno vsaj dve tekmi. 

31. državna, 

tekmovanje

Tekmovaje iz hitrega pomnenja 

MemoŠOLA

januar–marec 2017 Iva Strniša 2., 3. Rezultati na šolskem in 

državnem tekmovanju

II. Gre za tekmovanje, ki deluje pod okriljem EIC Univerze Minerva v 

Mariboru. Krovni dogodek se imenuje Memoriada, ki je odprto 

državno prvenstvo Slovenije v pomnjenju; na nivoju šol (vsaka 

pridružena šola dobi naziv MemoŠOLA) pa se izvede šolsko 

tekmovanje. Trije najboljši dijaki iz regije se udeležijo državnega 

tekmovanja, ki bo potekalo marca 2018. Cilj projekta je spodbuditi 

dijake k sodelovanju na pripravah treninga kratkoročnega spomina, 

udeležba na tekmovanju in razvijanje kompetence hitrega 

pomnjenja.

32. šolska EKOnačrt šole celo leto Vesna Arh 1., 2., 3., 4. Izvedba načrta II. V mesecu novembru bomo z EKOfrendi izdelali ekonačrt GFP z vsemi 

aktivnostmi, ki nam bodo pomagale ohranjati  lepo okolje še za naše 

potomce.



33. državna, 

tekmovanje

Bober nov.17 mag. Marjeta Barbo 2., 3., 4. Število udeležencev II. Pri tekmovanju dijaki spoznajo področje na zabaven in poučen način. 

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, 

logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, 

uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci ob 

tem spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov 

zanimivo in zabavno.

34. šolska, krožek Improliga 10 mesecev Tanja Ahčin, (Dino 

Kapetanović) 

2., 3., 4. Število udeležencev II. ŠILA – Šolska impro liga je 20letni program improvizacijskega 

gledališča za kulturno razgibavanje dijakov in neformalno 

izobraževanje, ki deluje tudi kot vse-slovensko tekmovanje v 

gledališki improvizaciji. Glavnina programa poteka v Ljubljani v 

gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor, redna gostovanja pa se 

dogajajo tudi drugje po Sloveniji. Nosilec programa ŠILA je Društvo 

za kulturo in izobraževanje IMPRO. 

V Kranju na tem področju deluje kulturno umetniško društvo (KUD) 

KIKS, ki redno organizira improvizacijske predstave v Mestni knjižnici 

Kranj in drugje po Kranju in po Gorenjski. 

Glavni cilj projekta ŠILA je dijakom in dijakinjam približati gledališko 

improvizacijo na zabaven in ustvarjalen način. Za razliko od 

klasičnega gledališča, se pri improvizaciji igralci ne ukvarjajo s 

scenarijem in vlogami, temveč s pristopom, kako s sproščenim 

nastopom skupine ustvariti interaktivno predstavo s pomočjo 

predlogov publike. Improvizatorji morajo znati uporabljati asociacije, 

se odzivati na soigralce in v treh minutah ustvariti prizor praktično iz 

nič. Pri tem je najpomembnejše dejstvo, da nikogar ne sme biti strah 

storiti napake, temveč je potrebno tvegati.

35. šolska Učenje učenja celo leto Vera Dušak Prevc 2., 3. Število izvedenih dejavnosti II. Cilj:  razvijanje strategij za načrten razvoj kompetence UU pri pouku, 

vključevanje teh strategij v pouk, razvijanje strategij pomoči 

učencem pri učnih težavah ter poglobitev sodelovanja med ŠSD in 

učitelji.

Naloge:

- prenos znanj in tehnik na dijake (predavanja, delavnice, 

individualno in skupinsko; predvsem za 1. letnike ter vse ostale, 

posebej za nadarjene, za dijake z OPP, za dijake z učnimi težavami),

- spodbujanje učiteljev za posredovanje znanj in tehnik na dijake v 

okviru pouka (priprava gradiv in objava v spletni učilnici za kakovost, 

posredovanje literature, delo po predmetnih aktivih, individualno in 

preko sestankov UZB),

- analitično delo (spremljanje učnih dosežkov naših dijakov v OŠ, 

tekom šolanja na SŠ in na maturi).

36. šolska OIV celo leto Marija Vreček Sajovic 1., 2., 3., 4. Število dejavnosti II. Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. 

V šolskem letu 2017/18 bomo ponujali različne oblike OIV, usklajene 

s pravilnikom o Obveznih izbirnih vsebinah. Dijaki morajo do 

zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne izbirne vsebine.

37. državna, 

tekmovanje

Košarka, srednješolski turnirji oktober 2017 do maj 2018 Tomo Kovačič 2 Končni rezultat II. Košarkarski turnirji med srednjimi šolami na državni ravni.

38. šolska Obrazi prihodnosti celo leto Irena Rakovec Žumer 2., 3. Izid časopisa s članki dijakov II. Dijaki za časopis Dnevnik pišejo članke na predpisane temo. 

Članki so objavljeni na dveh Dnevnikovih straneh. Projekt ima 

tudi promocijski značaj, saj je v Dnevniku predstavljena tudi 

šola.

39. šolska, 

tekmovanje

Šolsko geografsko tekmovanje januar–marec 2018 Polonca Petek 2., 3. Osvojena priznanja II. V sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS bomo v mesecu februarju 

izvedli šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Naš cilj je doseči  čim 

boljši rezultat na regijskem tekmovanju.



40. šolska, 

tekmovanje

Priprave in tekmovanje iz fizike november 2017 do marec 

2018

Aljoša Erman 2., 3. Število priznanj II. Dijaki sodelujejo na različnih stopnjah tekmovanj iz fizike za 

Stefanova priznanja.

41. državna, 

tekmovanje

Priprave in tekmovanje iz 

naravoslovja

oktober 2017 do januar 

2018

Aljoša Erman 2., 3. Število priznanj II. Dijaki povežejo tri naravoslovne predmete (BIO, FIZ, KEM) in s tem 

razširijo svoje naravoslovno znanje in razmišljanje. Pridobijo pa tudi 

določena nova znanja, ki presegajo učni načrt.

42. šolska Tim za promocijo celo leto Irena Rakovec Žumer 2. Število vpisanih dijakov II. Z vodstvom šole, dijaki, svetovalno delavko in profesorji  bomo 

promovirali GFP po osnovnih šolah, na dnevih odprtih vrat, 

informativnih dnevih, Informativi …

43. državna, 

tekmovanje

Tekmovanje iz biologije celo leto Marija Lavrič 2., 3. Število priznanj II. Priprava na tekmovanje in izvedba šolskega. Na državi ravni upamo 

na čim več priznanj.

44. državna Športni oddelek celo leto Sašo Komovec 1., 2., 3., 4. Število vrhunskih športnikov I. Vrhunskim športnikom zagotoviti prilagoditve šolskih obveznosti v 

skladu z njihovimi induvidulanimi potrebami.

45. mednarodna Mednarodna izmenjava dijakov 

Gimnazije Svetozar Marković iz 

Novega Sada

celo leto Tanja Ahčin 2., 3., 4. Število udeležencev II.
Sodelovanje z Gimnazijo Svetozar Marković je mednarodni projekt 

sodelovanja, pri katerem izmenjujemo izkušnje, sodelujemo pri 

predstavitvah šole, promociji šole in promociji Slovenije. Dijaki prav 

tako spoznavajo drugačne šolske sisteme, se učijo strpnosti, 

sodelovanja in organizacije srečanj. Osnovo sodelovanja 

predstavljata oba dijaška parlamenta.

46. šolska ŠMK celo leto Mirjam Bizjak, Vesna 

Arh

1., 2., 3., 4. Uspeh na maturi II.

Opis nalog ŠMK po posameznih mesecih,

sestajanje članic ŠMK GFP na rednih in korespondenčnih sejah, 

seznanitev s kandidati s posebnimi potrebami in s prilagoditvami, 

predmaturitetni preizkusi,

predstavitev koledarja pisnih izpitov SM za spomladanski in jesenski 

izpitni rok, ažurno obveščanje o novostih, spremembah pri SM … 

47. državna, 

tekmovanje

Razvedrilna matematika sept.–november 2017 Tanja Ahčin 2., 3., 4. Število uvrščenih na državno 

tekmovanje

II. Namen tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja 

matematike, utrjevanje algoritmičnega mišljenja, računskih 

spretnosti in prostorske predstavljivosti.

V oktobru izvedemo šolsko tekmovanje iz razvedrilne 

matematike, v novembru pa se udeležimo državnega 

tekmovanja v Ljubljani. 

Tekmovanje se izvaja pod okriljem  DMFA.

48.

državna, 

tekmovanje Raziskovalna naloga iz fizike okt. 2017–maj 2018 Aljoša Erman 2., 3. Rezultati na tekmovanju II.

Dijaki se preizkusijo v raziskovalnem delu in pisanju poročila o 

izvedenem delu ter poročanju o izvedenem delu. Poleg tega 

tudi spoznajo nova področja fizike, ki jih ni v učnem načrtu.

49. državna NA-MA POTI januar 2017–junij 2022 Sabina Eršte 1., 2., 4. Št. didaktičnih pristopov in 

strategij

I. Analizirati stanje naravoslovne in matematične pismenosti v 

VIZ. Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki 

bodo z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k 

celostnemu in kontinuiranemu razvoju naravoslovne, 

matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, 

medijske …) od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Pripraviti 

vertikalne izvedbene kurikule VIZ za naravoslovno in 

matematično pismenost s strategijami prožnih oblik učenja ter 

vzpostaviti sodelovalno timsko delo na VIZ in regijske mreže 

VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in 

obetavnih praks. Spremljanje in evalviranje napredka 

naravoslovne in matematične pismenosti dijakov. Izvajanje 

promocije projekta preko različnih medijev in predstavitev na 

strokovnih dogodkih.   



50. državna Genius nov.–-januar in marec, april 

2018

Tanja Ahčin 2., 3., 4. Število prejetih certifikatov II. Namen tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja matematike, 

utrjevanje logičnega načina razmišljanja in razvijanje sposobnosti 

reševanja problemov.

Tekmovanje A poteka od novembra do januarja, tekmovanje B 

poteka med marcem in aprilom in tekmovanje Masters of sudoku 

poteka med marcem in aprilom.

Tekmovanje poteka po okriljem Eurogenius Group. 

51. šolska Mesec ruske kulture 30. 10. 2017–30. 11. 2017 Žuža Špindler 2., 3. Število priznanj II.

V mesecu oktobru in novembru se bo odvijal Mesec ruske kulture, s 

katerim bomo učencem osnovnih šol, dijakom in zaposlenim na GFP 

približali ruski jezik, kulturo in navade. V okviru jesenskih delavnic bo 

30. 10. 2017 izvedena delavnica Od Sibirije do slastnih pirošk, na 

kateri bomo učencem osnovnih šol predstavili Rusijo, njene navade, 

živali, hrano in pekli piroške.  Sredi novembra se bo odvijal dan 

Ruska kuhinja in glasba. V »ruskem kotičku« se bo vrtela glasba, 

dijaki ruščine pa bodo delili rusko hrano. Zaključek projekta bo 30. 

11. z Ruskim večerom na katerem se bodo dijaki predstavili z 

recitacijami, petjem, igranjem … Sodelovali bodo tudi učenci OŠ 

Naklo in (verjetno) OŠ Preddvor.


