
Nadomestne dejavnosti v zadnjem tednu pouka za 1. letnik 

 

Ko vse zamujene obveznosti opravite v celoti, poročila in ostalo zahtevano gradivo oddate 

najkasneje do 23. 6. do 12.00, če želite prejeti spričevalo ta dan skupaj s sošolci. Drugi rok za 

oddajo poročil je ponedeljek, 3. 7. do 12.00., spričevalo lahko v tem primeru prejmete v tajništvu 

od 4. 7. dalje.   
 

ORIENTACIJA 

 
Dijaki, ki niste opravili orientacije, v tajništvu dobite zemljevid Šentvida in okolice. Na zemljevidu je 
označenih 5 kontrolnih točk (od K1-K5). Točke poiščete (peš), se pred njimi fotografirate in 
fotografije pošljete na: 
  
tajnistvo@stanislav.si   in  meta.meglic@stanislav.si 
  
Ko boste pot zaključili in prišli po spričevalo, nujno prinesite s seboj tudi zemljevid. 
  

 

 

EKSKURZIJA PO  LJUBLJANI 

 

V primeru, da se dijak ne udeleži ekskurzije, mora oddati seminarsko nalogo. Naslov seminarske 

naloge bo manjkajoči dijak dobil potem, ko se bo kot manjkajoči sam javil profesorju Robertu A. 

Jernejčiču s sporočilom na elektronski naslov robert.jernejcic@guest.arnes.si.  

 

ROMANJE NA BREZJE 

 
Dijak/-inja poišče in prebere članek, ki govori o nebeški Materi Mariji (npr. predstavitev 

posameznega Marijinega praznika, opis romanja k Marijinemu svetišču, razmišljanje o Mariji ...). Na 

voljo je več publikacij v naši knjižnici ali doma (tudi npr. pri starih starših, tetah, stricih ...). Predlagani 

časopisi in revije so: Družina, Ognjišče, Nedelja, #Najst ... Uporabi lahko tekoče ali pretekle številke 

publikacij. 

Dijak/-inja poroma k Mariji Pomagaj na Brezje ali v kakšno drugo škofijsko romarsko svetišče, ki so: 

Sveta Gora nad Novo Gorico, Zaplaz, Petrovče, Ptujska Gora in Turnišče. Pred pročeljem svetišča 

napravi fotografijo (prosi koga, da ga slika ali napravi »selfie«). 

Nato napiše nalogo, ki vsebuje naslednje točke: 
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1. Povzetek prebranega članka v obsegu vsaj 250 besed (obvezno je potrebno navesti članek v skladu 

s pravili citiranja na ŠKG) 

2. Opis romanja (kdaj, kam, s kom) + fotografija sebe (in drugih, če si šel še s kom) pred baziliko na 

Brezjah (oz. drugo omenjeno cerkvijo). 

Naloge, ki ne bodo ustrezne, bodo zavrnjene. Nalogo oddajte osebno kaplanu Marku M. Stegnarju, 

v tajništvo ali po mailu: marko.mohor.stegnar@stanislav.si 

 

 

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – 1. letnik 
 
 

Nadomestilo za delavnico o samopodobi in pričevanje: 

Dijak prebere knjigo Vital Vider, Mož in žena : krščanski pogled na zakon (Koper : Ognjišče, 2007) ali 

knjigo Vital Vider, Z očmi zakoncev (Koper : Ognjišče, 2008) ter napiše povzetek in razmišljanje z 

naslovom: »Ali je dober zakon danes še mogoč?« (skupna dolžina vsaj 1500 besed). Nalogo oddajte 

osebno kaplanu Marku M. Stegnarju, v tajništvo ali po mailu: marko.mohor.stegnar@stanislav.si 

 

 

Nadomestilo za predavanje porodnih babic: 

Dijak prebere knjigo Michel Remery, Tvitanje z Bogom (Ljubljana : Društvo SKAM - Skupnost 

katoliške mladine, 2015) od strani 358 do 393 in za vsako poglavje napiše kratek povzetek (skupna 

dolžina vsaj vsaj 1500 besed). Nalogo oddajte osebno kaplanu Marku M. Stegnarju, v tajništvo ali 

po mailu: marko.mohor.stegnar@stanislav.si 

 

 

Obisk knjižnice Šiška  

 

Dijaki, ki so bili odsotni ob obisku lokalne knjižnice (v rednih terminih tekom šolskega leta) - 

Mestne knjižnice Ljubljana, Enota Šiška, bodo morali za kompenzacijo: 

• se dogovoriti z bibliotekarko Mašo Uran v tamkajšnji knjižnici za osebni obisk knjižnice 

mailto:marko.mohor.stegnar@stanislav.si
mailto:marko.mohor.stegnar@stanislav.si
mailto:marko.mohor.stegnar@stanislav.si


• prebrati knjigo po nasvetu bibliotekarke in napisati poročilo o knjigi (dve strani) 

Prispevek dijak v elektronski obliki pošlje profesorju Boštjanu Robleku na naslov: 

bostjan.roblek@guest.arnes.si. 

 

Knjižnično informacijska znanja 

Dijak, ki je bil odsoten pri izvajanju Knjižnično-informacijskih znanj, mora oddati seminarsko 

nalogo. Naslov seminarske naloge bo manjkajoči dijak dobil potem, ko se bo kot manjkajoči sam 

javil profesorju Boštjanu Robleku s sporočilom na elektronski naslov: 

bostjan.roblek@guest.arnes.si.  
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