
Popoldanski urnik VIII. Kulturnega maratona 

in 

opis delavnic 
 

 

      14.30  O umetniški izkušnji z dijaki in mentorji Ana Duša 

15.00-17.00 

 

Strategije sestavljanja Rubikove kocke, Jan Pivk  

 

        15.00-18.00 

       Novinarska delavnica, Anja Intihar 

Kulinarična delavnica, Klavdij Pirih 

Vitka proizvodnja, Kolektor 

Izdelava čipke iz kovine, Andrej Kavčič 

 

15.30 -17.00  

 

Gibalotron-plesna delavnica, Igor Sviderski 

 

15.30-17.00 

Od rojstva do smrti znanstvenega razmišljanja ali zakaj rabimo fiziko v šoli, Nejc Davidović 

Skrivnosti pomnenja, Nik Škrlec 

Kako uspešni smo pri prepoznavanju laži, Tina Mervic 

Kaligrafija, Katja Kastelic 

 

17.00  Predstavitev stripa  

17.00-18.00 

Zakaj se dogajajo podnebne spremembe, Žiga Zaplotnik 

Skozi abecedo o korejski kulturi mladih, Blažka Rupnik (do 18.30) 

 

     18.00  Okrogla miza Na ramenih velikana  

     20.00 Ohranjeni spomini II, Dušan Moravec in Matjaž Mrak - projekcija in pogovor   

 



Opis delavnic za lažje odločanje 

 

1. Nejc Davidović: Od rojstva do smrti znanstvenega razmišljanja ali zakaj rabimo 

fiziko v šoli 

Delavnica je zasnovana kot trening kritičnega razmišljanja. Pogledali si bomo kako poteka 

znanstveni proces, naredili prve eksperimente, ki jih je delal Galileo Galilei in odkrivali meje 

sodobne znanosti. Delavnica bo polna eksperimentov in vašega razmišljanja, zato pridite 

spočiti.  Pozor, delavnica se začne pol ure prej, in sicer ob 15.30 in ne ob 16.00.  

(Pred obiskom delavnice na svoje pametne telefone namestite aplikacijo Kahoot!) 

2. dr. Žiga Zaplotnik, Zakaj se dogajajo podnebne spremembe 

Podnebne spremembe so kot preteča grožnja človeštvu danes stalnica medijskih objav in 

javnih razprav. Zakaj se sploh dogajajo? Zakaj pride do toplogrednega efekta? So se 

podnebne spremembe dogajale vedno in zakaj? Kakšni so obeti in kako lahko sploh 

napovemo stanje podnebja čez nekaj desetletij, če pa vreme lahko napovemo le nekaj dni 

vnaprej? Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovorili v kratkem predavanju. 

3. Igor Sviderski, GIBALOTRON, plesna delavnica  

Delavnica »Gibalotron« je namenjena dijakom in dijakinjam, ki se prvič srečujejo s pojmom 

sodobnega plesa in gibalne improvizacije. Spoznali bomo osnovne elemente ustvarjalnega 

plesa in jih uporabno vključili v plesno kombinacijo, ki jo bomo nadgradili z elementi plesne 

improvizacije. bomo Raziskovali bomo različne zmožnosti gibanja na tleh, po prostoru in v 

zraku. Delo je skupinsko in individualno. Na plesni uri se bomo družili, vrteli, padali, skakali 

in spoznavali svoje telo in njegove vzorce gibanja na malo drugačen način kot ponavadi. Na 

koncu ustvarjalne delavnice sledi še zaključno sproščanje in pogovor o opravljenem delu. 

 

4. Nik Škrlec, Skrivnosti pomnenja  

Si želite zapomniti več in enostavneje? Bi radi igrivo izboljšali svoj spomin? V srednji šoli 

sem sanjal o fotografskem spominu, potem pa sem odkril, da ne obstaja. Spoznal sem 

ogromno različnih tehnik pomnjenja, ki slonijo na asociaciji, domišljiji in moči predstavljanja. 

Leta 2015 sem postal državni prvak v pomnjenju, leta 2017 sem podrl državni rekord v 

recitiranju decimalk števila π (zapomnil sem si jih 3141) in potem vse skupaj postavil na oder 

z večkrat nagrajeno magistrsko predstavo Naj gre vse v ali kako sem si zapomnil 3141 

decimalk.  

Jedro mojega dela s spominom je tehnika palače spomina (memory palace, metoda loci).  

Sem gledališki igralec, zato verjamem v igriv in praktičen pristop, ki vam gotovo odkrije 

kakšno od skrivnosti hitrejšega in lažjega zapomnjevanja! 



  

5. Blažka Rupnik, Skozi abecedo do korejske kulture mladih  

 Na delavnici bi želela predstavitvi korejsko kulturo mladih oziroma korejsko pop kulturo. V 

Koreji je namreč polno zanimivih načinov preživljanja prostega časa, ki je mladim v Sloveniji 

verjetno popolnoma neznano. Npr. room caffee, različne vrste karaok, računalniške sobe in 

podobno. Zraven pa bi predstavila nekaj korejskih besed, ki so bile izpeljane iz angleščine za 

poimenovanje naštetih pojavov. Ob spoznavanju teh zanimivosti pa bi še spoznali korejsko 

abecedo ter se naučili napisati nekaj besed v korejščini.  

6. Jan Mrak, Strategije sestavljanja Rubikove kocke  

Naučili se bomo sestaviti kocko po začetniški metodi, to je ena izmed lažjih metod reševanja. 

Spoznali bomo par algoritmov, s katerimi bo reševanje lažje in hitrejše.  

 

S seboj imejte Rubikovo kocko (3x3), ter obilo potrpljenja. 

 

 

7. Vitka proizvodnja, Kolektor  
 

Pomeni proizvodno prakso, s stalno težnjo po odpravljanju vseh izgub v proizvodnem 

procesu.  Postala je vsakdanjost podjetij, njihov način dela, način razmišljanja. To ni metoda, 

ampak je strateška usmeritev oziroma proces nenehnega izboljševanja. Cilj je odstraniti vse 

elemente oziroma aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Lahko rečemo tudi, da je 

usmerjenost principa »LEAN«, ustvariti več vrednosti z manj dela.  

 

Udeleženci delavnice na temo vitke proizvodnje bodo na primeru simulacije tovarne vtikačev 

spoznali principe vitke proizvodnje in preko simulacijske igre 'Plug game' preizkusili in 

dokazali učinkovitost uvajanja teh principov na praktičnem primeru 

 

8. Katja Kastelic, Kaligrafija  

Na delavnici bomo na začetku na kratko preleteli zgodovino zahodne kaligrafije. Nato se 

bomo spoznali z različnimi tehnikami in orodji za rokopis ter se preizkusili v pisanju sodobne 

kaligrafije. 

9. Tina Mervic, Kako uspešni smo pri prepoznavanju laži 

Odrasli menimo, da večina otrok ne laže, v resnici pa nekateri otroci lažejo že od starosti treh 

let in so pri laganju uspešnejši, kot jim to pripisujemo. Kako poteka razvoj laganja pri otroku? 

Je prva laž nujno slaba stvar? Kako kot starši ali učitelj reagirati na otrokovo laganje?  Odrasli 

tudi v večji meri menimo, da smo uspešni pri prepoznavi otroških laži. Ampak, ali je tudi res 

tako? 

10.  Klavdij Pirih, Kulinarična  

Kot ponavadi  seboj prinesite veliko dobre volje, pripravljenosti za raznovrstna kuhinjska 

dela – za vse ostalo bo zanesljivo poskrbel mojster kulinarike - Klavdij Pirih.   


