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Vse interesne dejavnosti bodo potekale v skladu s 

priporočili NIJZ za zajezitev širjenja COVID-19 

  



 

ERASMUS+ KA2 R4MAD - R4 (RAISE, RECYCLE, REDUCE, REUSE) - MAKING A DIFFERENCE 

 
R4 (Ozaveščanje, Recikliranje, Zmanjšanje, Ponovna uporaba) – Spreminjanje 

 
V projektu si bomo naslednji dve leti intenzivneje prizadevali za cilja 12 IN 13 ZN: Odgovorna 

poraba in proizvodnja in Podnebni ukrepi ter tako pripomoči pri prehodu na bolj trajnostni 

način življenja. S partnerskimi šolami iz Bolgarije, Grčije, Španije in Švedske želimo ponovno 

premisliti o svojem načinu življenja in zmanjšati čezmerno porabo ter vzgajati odgovorne in 

zavzete ljudi, ki začnejo prostovoljno  živeti trajnostno. To bomo poskušali uresničiti s 

projektnimi aktivnostmi (predavanji, delavnicami, izdelavo različnih infografik, plakatov, 

videjev, obeležitvami dneva  zemlje ali Erasmus+, aktivnostmi celotne šole, …) v okviru in 

izven pouka ter tako osveščati tudi druge. Na šoli bomo poskušali zmanjšati količino 

odpadne hrane, iskali možnosti za recikliranje ali nadgradnjo  odpadkov ter izdelali 

električno kolo za potrebe delavcev in dijakov šole in tako pripomogli k boljšemu okolju.  

Dijaki, ki se boste udeležili mednarodnih srečanj, boste pred, med in po mobilnosti opravili določene 

naloge. Na koncu pa boste svoje aktivnosti dokumentirali v različnih medijih (lokalni časopis, radio, 

spletne strani). Prenočevali boste pri družinah dijakov šole gostiteljice. Stroški bodo kriti iz projektnih 

sredstev.   Sodelujete lahko dijaki vseh letnikov in programov. Prijave zbira koordinatorica 

projekta Božena Rudolf (GJV.Erasmusplus@gmail.com).  

           
 

 

KROŽEK Creo (3D modeliranje s Creo parametric) 

 

Krožek Creo je namenjen vsem dijakom, ki jih zanima 3D modeliranje in izdelava tehnične 

dokumentacije s 3D CAD programsko opremo. Primeren je za dijake vseh programov – 

gimnazija, strojni tehnik in mehatronik operater. Udeležijo se ga lahko tako začetniki, ki se 

bodo spoznali z osnovami 3D modeliranja, kot tudi tisti, ki osnove že obvladajo in bi radi svoje 
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znanje nadgradili ter se morda preizkusili v zahtevnejših tehnikah, sodelovali na Audaxovem 

natečaju itd. 

Predlagan termin je ob torkih od 14:15 do 15:45 v računalniški učilnici (RAČ2) na poklicni šoli. 

Prvo srečanje bo 29. 9. 2020. 

Krožek bo vodila učiteljica Danijela Brložnik, ki sprejema prijave po mailu 

danijela.brloznik@gimidrija.si.  

 

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

Geografija je veda o Zemljinem površju. Njeno področje delovanja je zelo široko, zato spada 

med šolske predmete, ki dajejo dijakom dobro splošno izobrazbo. Tekmovanja pa lahko 

poznavanje sodobnega sveta še nadgradijo.  

Na šoli bomo izvedli tekmovanje v znanju geografije v torek, 

24. november 2020, ob 13. uri. Tekmovanje je sestavljeno iz 

pisnega testa na temo PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI 

ter iz terenskega dela.  

Najboljši dijaki se bodo uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 

letos prav na domačem terenu, v Idriji. Najboljši tekmovalci se 

bodo pomerili tudi na državnem tekmovanju. 

Več o tekmovanju izveste tukaj: https://www.zrss.si/ucilna-

zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-

ss 

Sprejmite izziv, prijavite se do konca septembra na  

ester.mrak@gimidrija.si ali pri urah geografije. 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

Tekmovanje poteka na dveh stopnjah: 

- 1. stopnja: 1. in 2. letnik 

- 2. stopnja: 3. in 4. letnik 

Prijave zbirajo profesorice slovenščine. Dijaki berejo 

knjige na izbrani tematski sklop, nato pa se o njih 

pogovarjajo na pripravah. Najboljši s šolskega 

tekmovanja se udeležijo regijskega tekmovanja, od tam 

pa imajo možnost napredovanja na državno tekmovanje. 

Na tekmovanje se lahko prijavijo dijaki vseh programov. 

Termini priprav bodo določeni po prejetih pripjavah. 
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PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 
 

Za dijake 2. in 3. letnikov bomo izvajali priprave na 
šolsko in državno tekmovanje iz nemščine, ki je januarja 
oz. februarja 2021. Priprave bodo potekale enkrat 
tedensko v živo in/ali preko Zoom videokonference z 
začetkom v novembru 2020. Prijave pri profesoricah 
nemščine! 
 

ASTRONOMSKI KROŽEK 
 
Pri astronomskem krožku bomo na predavanjih in s teleskopom 
odkrivali skrivnosti nočnega in dnevnega neba. Krožek bo ob 
zadostnem številu resnih kandidatov potekal vsako drugo sredo ob 
16h na GJV. Vsi interesenti naj pošljejo mail mentorju Janu Valesu 
na janvales83@gmail.com. 

 

TEKMOVANJA S PODROČJA NARAVOSLOVJA 

Pri naravoslovnih predmetih izvajamo tekmovanja in raziskovalne naloge iz naravoslovja. 

 kemija: Valerija Šemrl Kosmač 

 naravoslovje: Valerija Šemrl Kosmač 

 fizika: Marjanca Poljanšek 

 diabetes: Karmen Slak Leoni 

Prijave zbirajo navedene mentorice tekmovanj s 
posameznega področja. Vse priprave se bodo izvajale 
glede na izkazan interes dijakov in bodo potekale na daljavo. Termini priprav bodo določeni 
po dogovoru.  

KLEKLJANJE IDRIJSKE ČIPKE 

V okviru Gimnazije Jurija Vege Idrija deluje tudi Čipkarska šola Idrija, kjer se lahko učite klekljati 

idrijsko čipko, ki je pomemben del slovenske kulturne 

dediščine in vpisana tudi na UNESCO 

reprezentativni seznam nesnovne kulturne 

dediščine človeštva.  

Klekljanje je rokodelska veščina, ob kateri se je 

mogoče sproščeno družiti in ustvarjati. Za več 

informacij in prijavo pišite na 

metka@cipkarskasola.si do konca septembra.  
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TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE 
 
Šolsko tekmovanje bo potekalo 27. 1. 2021. Letošnja tema 
je druga svetovna vojna. Tekmovanje poteka enotno za vse 
štiri letnike gimnazije. Najboljši trije s šolskega tekmovanja 
se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo 20. 
3. 2021.  
Prav tako se lahko tekmovanj in priprav na tekmovanja 
udeležijo dijaki programa strojni tehnik in mehatronik 
operater. 
Vse dodatne informacije dobite pri prof. Kalanu. 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE PIKO 

Tekmovanje PIKO (Projekcije in kotiranje) predstavlja področje ročnega tehniškega risanja. 

Risbo predmeta, ki je narisana v izometrični projekciji, je treba narisati v pravokotni projekciji 

in jo skotirati (dodati dimenzije). Tehniško risanje je področje, ki se uporablja v strojništvu, 

gradbeništvu in arhitekturi, zato je primerno tudi za 

gimnazijce. Pridobljeno znanje je tudi osnova za 

konstruiranje z računalnikom.  

Priprave na tekmovanje bodo potekale enkrat 

tedensko po dve šolski uri. Dan bomo določili, ko bodo 

znani vsi prijavljeni. 

Prijave sprejema Gregorač Srečko do konca 

septembra. 

Lepo vabljeni vsi, ki vas zanima to področje. 

 

 

MATEMATIČNI KROŽEK  

 

Priprave na tekmovanja iz znanja matematike bodo 

potekala za prijavljene dijake 1. , 2. in 3. letnikov gimnazije 

na video povezavi Zoom v popoldanskem času enkrat 

tedensko od oktobra do marca. Kandidati, ki si želijo 

razširiti  matematično znanje v skladu s katalogom vsebin  

za tekmovanja, naj se prijavijo pri svojih učiteljicah 

matematike.  

Krožek bo v 1. letniku vodila Sergeja Lipušček, v 2. letniku 

Tatjana Pivk in v 3. letniku Irena Verdnik.  



 

 

 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ LOGIKE 

 

Ker bo šolsko tekmovanje potekalo že 24. septembra, bomo 

3-urne  priprave  iz lingvistike organizirali  že 14. 9 in 21. 9 

ob 14.15  na šoli. Priprave bo vodila Tijana Leban, naša zlata 

maturantka, ki je bila tudi sama izjemno uspešna 

tekmovalka. Vse informacije o pripravah dobite pri 

organizatorki šolskega tekmovanja Tatjani Pivk, splošne 

informacije o državnem tekmovanju  pa na spletni strani 

ZOTKS. 

 

 

CAJTNG – ŠOLSKO GLASILO  

Vsi, ki radi pišete – tako literarne kot novinarske prispevke – ali vam je blizu likovno in 

fotografsko ustvarjanje, ste vabljeni, da se nam pridružite pri snovanju tiskane številke glasila 

Cajtng in pri ustvarjanju prispevkov o dejavnostih na naši šoli, ki jih redno objavljajo lokalni 

mediji.  

Zasukajmo pero, potegnimo drugačne črte, poiščimo nove motive!    

 

 

FOTOGRAFSKI KROŽEK                      

Vodi ga fotograf Nejc Menard. 

Skozi fotografske delavnice bomo spoznali osnovne 

funkcije fotografskega aparata, pravili foto estetike 

in kršenja teh zakonitosti. Dotaknili se bomo tipal, 

globinske ostrine, pravil avtomatik, ostrenja. Znali 

uporabiti ročne nastavitve, spoznali svetlobe, 

naravne in umetne, usmeritve kompozicije 

elementov in estetike ter se dotaknili obdelave in 

tiska fotografij. Delavnice bodo usmerjene v 

praktično delo skozi malo teorije in veliko 



 

razgibanega ustvarjanja. Sledili bomo željam boljših končnih izdelkov in razumevanja 

fotografije. 

Ob zaključku sledi pregledna razstava fotografij, ki jo načrtujemo v septembru 2021 v Galeriji 

Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg.  

Srečanja potekajo ob petkih po 14. uri oz. po dogovoru z mentorjem.  

Vabljeni ste vsi, ki vas zanima fotografija in beleženje šolskih dogodkov skozi fotografski  

objektiv! 

Prijave zbira prof. Maja Justin Jerman. 

DIJAŠKI ABONMA v SNG Drama Ljubljana       

Gledališče SNG Drama v Ljubljani na abonentskih ali rednih predstavah vedno ponudi ogleda 

vreden dogodek. Doživljati  kakovostno gledališko ponudbo je ob zahtevnem šolskem 

programu pravi privilegij in bogata naložba vsakega dijaka. Letos je abonma zaradi ukrepov 

za omejitev širjenja virusa COVID-19 nekoliko okrnjen, na voljo imamo samo 30 kart in štiri 

predstave.  V okviru dijaškega abonmaja Drama 

ponuja naslednje predstave:  

Matjaž Zupančič Nova rasa 

Samuel Beckett Konec igre  

Goran Vojnović Figa in  

predstavo po izbiri.  

V Ljubljano je organiziran avtobusni prevoz, ki iz idrijske postaje na poti proti Ljubljani pobira 

dijake.   Prijavite se s prijavnico profesoricam za slovenščino, končne prijave zbira Maja Justin 

Jerman.   

Vabimo vas, da se ob strogem upoštevanju ukrepov prijavite na abonma.  

 

FILM Ohranjeni spomini na temo 120-letnice gimnazije  

Z režiserjem Dušanom Moravcem in filmarjem 

Matjažem Mrakom načrtujemo negovanje tradicije 

Ohranjenih spominov s Kulturnega maratona. Letos  

bi bili  posvečeni predvsem  spominu na življenje 

gimnazije, ki bo v naslednjem letu praznovala 120-

letnico.  

Vljudno vabljeni!  

Prijavite se Maji Justin Jerman in Romani Kokošar  

 



 

REKREACIJA 

Rekreacija za dijake: potekala bo vsak ponedeljek ob 

18:15 - 19:15. Namenjena je vsem dijakom in dijakinjam, 

ki bi se radi ob športnih igrah po izbiri sprostili, zabavali in 

poskrbeli za svojo "dozo" kondicije. Mentor: prof. Jerneja 

Tratnik (prijave na mail:jerneja.tratnik@gmail.com ali 

osebno na urah ŠV). Začnemo 28. 9. 2020 

 

ORIENTACIJA 

Orientacija; 3x tedensko, pon., sre., pet. od 14.00 - 15. 

15, bodo na GJV potekali kondicijski treningi, kjer boste 

pridobivali tekaško kondicijo. Na terenu med vikendi 

pa se boste učili osnov orientacijskega teka in se 

udeleževali tekem. Mentor: prof. Robert Vončina v 

sodelovanju z OK Azimut. 

 

PROGRAMIRANJE 

Na uricah programiranja bomo spoznavali okolja Processing in Arduino. Processing je open-

source okolje, ustvarjeno z namenom 

spoznavati programiranje v vizualnem 

kontekstu.  

Naučili se bomo risati osnovne like, jih 

premikati, jim dodajati fizikalne lastnosti, 

naredili bomo preprosto igrico (pong).  

Spoznali bomo osnove obdelovanja fotografij, 

kako upravljati s pixli in kako dodajati različne filtre. 

Sprogramirali bomo fraktale (Cantorjeva množica, Kochova snežinka, Mandelbrotova množica 

ipd.) 

Arduino je tudi open-source okolje, namenjeno programiranju mikrokontrolerjev. Naučili se 

bomo, kaj so mikrokontrolerji, spoznali različne vrste senzorjev (svetlobni, temperaturni, 

ultrazvočni ...), ter kako s podatki s senzorjev krmiliti razne elektronske naprave (led diode, 

enosmerne motorje, servo motorje, lcd zaslone ...). 

Povezali bomo Processing z Arduinom in na ta način lahko kontrolirali objekte na ekranu s 

potenciometri, gumbi ... 

Sproti pa bomo spoznali osnove programiranja, povedali kaj so konstante, spremenljivke, kako 

se uporabljajo zanke, pogojni  stavki, funkcije, ter kaj je objektno orientirano programiranje. 

Krožek bo potekal predvidoma ob četrtkih od 14.00 do 15.20 v MM na GJV. 

Mentor krožka bo Jan Pivk. Zainteresirani se lahko do konca meseca prijavite na mail: 

jan.pivk1@gmail.com.  
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PODJETNIŠKI KROŽEK 

Pri podjetniškem krožku se dijaki spoznajo z vsemi fazami vodenja podjetja, od ustanovitve 

podjetja s prodajo delnic, oblikovanja logotipa, spletne strani, razdelitve nalog, izdelavo, 

marketingom, prodajo, izdelavo finančnega poročila, izdelavo končnega poročila, snemanjem 

predstavitvenega filma.  

Krožek bo vodila učiteljica Tanja Pirih, ki sprejema prijave po mailu tanja.pirih@gimidrija.si.  

 

   

 

 

MALA GLEDALIŠKA ŠOLA GIMNAZIJE JURIJA VEGE IDRIJA 

Dijaki vseh letnikov so vabljeni v Malo gledališko šolo, kjer se spoznavajo z gledališčem in 

igro ter vsako leto postavijo po eno uprizoritev. 

Vaje potekajo po enkrat tedensko, proti premieri 

tudi bolj pogosto. Dejavnost poteka v sodelovanju 

z Dramatičnim društvom Idrija. 

Vsi zainteresirani naj pišejo mentorici Ani Kržišnik 

Blažica na ana.krzisnik23@gmail.com 
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