
Nadomestne dejavnosti v zadnjem tednu pouka za 2. 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.   
 

 NARAVOSLOVNI DAN  

Naravoslovni dan je trajal približno 4 ure (brez časa, ki so dijaki ga porabili za prevoz). Tako 

obsežna naj bo tudi nadomestna dejavnost. 

Letos bodo v glavni vlogi mravlje. Dijak (velja za oba spola) bo šel v gozd. Sprehaja naj se počasi, 

tako da bo našel mravlje in mravljišče. Potem jih bo nadvse nemoteče nahranil. Ščepec sladkorja 

naj posuje ob poti, ki jo uporabljajo mravlje. Morda del sladkorja zmoči s par kapljicami vode. Vsaj 

en meter stran naj mravljam zastavi težjo nalogo. Tokrat bodo do hrane prišle po mostu ali dveh, 

saj je v pokrovčku voda. Opazuj dogajanje in si zapiši ključne dogodke. Je najditeljica najdbo 

sporočila v mravljišče? Kako so se sladkorja lotile? … 

Seveda boš kakšno možnost ali nalogo za mravlje (morda kapljica medu, sladkor v prahu …) še sam 

dodal. Po treh urah opazovanja in nežnega eksperimentiranja pojdi domov in napiši poročilo s 

slikami. Naj bodo tudi take, da bodo dokazovale tvojo prisotnost. Prvi dve sliki bosta zemljevid 

(geopedia.si), kjer boš označil lego mravljišča: makro in mikro lokacija. Potem nekaj slik živahnih 

mravelj in še selfi. Brez bliskavice. Celotno poročilo s slikami (Word ali pdf) naj bo dolgo 4 strani, 

pri tem naj bo besedila vsaj eno stran. Velikost posamezne slike naj bo manj kot en »mega«! 

V gozdu si gost, mravlje pa so tam doma. Pravilnik o varstvu gozdov prepoveduje uničevanje 

mravljišč, kar je vsem, ki imajo vsaj malo občutka za naravo, povsem razumljivo. K takemu odnosu 

nas vabi tudi vodilna misel lanskega letošnjega šolskega leta: STVARSTVO OBČUDUJEM, LJUBIM IN 

VARUJEM. 

Dva namiga: 

 

 

 

 

 

 



Po tem hlodu so mravlje hodile skoraj v koloni, dokler jih ni premamil sladkor. Mravlja je prišla čez 

most in se že sladka. To je začetek dogajanja, ti boš opisal tudi nadaljevanje (morda en most 

odstrani, reakcija mravelj). 

 

Poročila do 3. 7. 2017 in po 18 . 8. 2017 pošiljajte na naslov: tine.golez@stanislav.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: 

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 

 
 

TERENSKE VAJE 2.a, 2.b in 2.c – Bavec 
 

Dijaki morajo: 

- OBISKATI LJUBLJANSKI ZOO, SE SLIKATI NA 10 LOKACIJAH V ZOO, IZBRATI (POLJUBNO) 5 

ŽIVALI, SE OB NJIH FOTOGRAFIRATI, NJIH IN NJIHOVE KLETKE POZORNO OPAZOVATI VSAJ 

15 MINUT IN NAPISATI POROČILA: 

 
a) Kje žival počiva? 

b) Kako je poskrbljeno za hrano in vodo? 

c) Opisati, kako žival preživi večino časa 

d) Koliko je živali v prostoru? 
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e) Kratek opis bivalnega prostora 

f) Ste opazili kakšno zanimivo vedenje? 

Kaj oddate: posnetke vas na 10 lokacijah v ZOO 

        5 izpolnjenih poročil - točke od a) do f) 

 
- OBISKATI DEPONIJO 

 
1. Pozanimajte se o najbližji deponiji v vašem domačem kraju 

2. Pridobite nekaj informacij o tej deponiji na spletu, to oddajte profesorju natisnjeno 

3. Obiščite deponijo, OPIŠITE, KAJ SE TU DEPONIRA, POZANIMAJTE SE O KOLIČINAH TEH 

ODPADKOV IN KAM GREDO DALJE, KAKO SE Z NJIMI RAVNA,  fotografirajte se na deponiji, 

sliko in poročilo priložite 

 

VSE GRADIVO LAHKO ODDATE PROFESORICI PO ELEKTRONSKI POŠTI (ana.bavec@gmail.com ) ali ji prinesite 

v papirnati obliki v šolo najkasneje do 23. JUNIJA 2017 DO 12.00 

 

TERENSKE VAJE 2. č in 2. d – Brajkovič 

 

Dijaki se glede kompenzacije obrnite na profesorico Brajkovič po elektronski pošti na naslov: 

brigita.brajkovic@guest.arnes.si . 

 

EKSKURZIJA PO SLOVENIJI  

Za nadomestilo ekskurzije se dogovorite z razrednikom. 
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