
Navodila in potek dejavnosti OIV za 1. letnik 
 

ORIENTACIJA 

                                                  Petek, 16. 6. 2017 

Kraj: okolica Zavoda sv. Stanislava 

6:30 – postavitev kontrol (Boštjan, Aleš, najmanj 2 dijaka) 

7.45 – dijaki prevzamete suho malico v kuhinji  

8.00 – zbor v dvorani: teoretične osnove športne orientacije 

8.30 – delo na terenu po skupinah – dijaki v dvorani dobite navodila in časovni 
razpored. 

Tekmovanje poteka v treh kategorijah: labirint, šprint in orientacija po skupinah.  

8:45 - Prvi štarti na vseh relacijah 

Menjave:    labirint →  Šentviški hrib →  šprint  →  labirint… 

11:20 – zadnji štarti  

13:10 – vrnitev zadnjih ekip 

13.30 – zaključek in podelitev simboličnih nagrad prvim trem v kategorijah 
 

Dijaki bodite športnemu dogodku primerno obuti in oblečeni. Ko greste na štart 

skupinske orientacije, pazite na cesti. Vsaka ekipa naj ima zaradi varnosti s seboj en 

telefon (poklicati edino v nujnem primeru). Skupina se mora nujno držati skupaj - 

ukrepanje v primeru nezgode. Na šprintu in labirintu naj skupina štarta skupaj (takoj 

en za drugim), zaradi odhoda na ŠH. Časovni limit je 1,5 ure. Takoj ko končate na eni 

postaji, greste na drugo. 

Ker bo del orientacije potekal tudi v gozdu, priporočamo uporabo repelentov proti 
klopom! 

 

EKSKURZIJA PO  LJUBLJANI 

 

Zbirno mesto razreda za ogled Ljubljane je maketa mesta Ljubljane na Prešernovem 

trgu. 



Zbirno mesto razreda za ogled SEMENIŠČA JE ZBIRNO MESTO PRED VHODOM V 

SEMENIŠČE, Dolničerjeva ulica! 

Bodite pozorni na časovni razpored! 

Po mestu vodi prof. Jernejčič, po stolnici pa profesor iz semenišča. Do zbirnih točk 

pridete dijaki sami ob dogovorjeni uri oz. po prvem ogledu v spremstvu 

spremljajočih učiteljev.  

Ta dan dijaki nimate organizirane šolske malice.  

 

Ponedeljek, 19. 6. 2017 

Ekskurzija je sestavljena iz dveh delov: 

          OGLED  LJUBLJANE                                  OGLED SEMENIŠČA  

    Vodi profesor JERNEJČIČ                        Vodi profesor IZ SEMENIŠČA                                                  

  1. A        8.00 – 9.30                                          1. B           8.00 -  9.30                   

  1. B         9.30 -  11.00                                       1. A           9.30 – 11.00            

 

Torek, 20. 6. 2017 

Ekskurzija je sestavljena iz dveh delov: 

          OGLED  LJUBLJANE                                  OGLED SEMENIŠČA  

    Vodi profesor JERNEJČIČ                        Vodi profesor IZ SEMENIŠČA                                                 

   1. C        8.00 – 9.30                                         1. Č           8.00 – 9.30 

   1. Č        9.30 -  11.00                                       1. C           9.30 – 11.00 

 

Sreda,  21. 6. 2017 

Ekskurzija je sestavljena iz dveh delov: 

          OGLED  LJUBLJANE                                  OGLED SEMENIŠČA  

    Vodi profesor JERNEJČIČ                        Vodi profesor IZ SEMENIŠČA                                                 

    1. D      8.00 – 9.30                                           1. D        9.30 -  11.00                   



ŠOLA ZA ŽIVLJENJE  
 

PONEDELJEK, 19. 6. 

razred 1. D 

7.45 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 13.00 

delavnica o samopodobi 
(skupni prostor JDD) 

odmor za malico pričevanje zakonskega para 
(učilnica 1. b) 

  

TOREK, 20. 6. 

razred 1. A 

7.45 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 13.00 

delavnica o samopodobi 
(skupni prostor JDD) 

odmor za malico pričevanje zakonskega para 
(učilnica 1. b) 

  

razred 1. B 

7.45 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 13.00 

pričevanje zakonskega para 
(učilnica 1. b) 

odmor za malico delavnica o samopodobi 
(skupni prostor JDD) 

  

SREDA, 21. 6. 

razred 1. C 

7.45 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 13.00 

delavnica o samopodobi 
(skupni prostor JDD) 

odmor za malico pričevanje zakonskega para 
(učilnica 1. b) 

  

razred 1. Č 

7.45 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 13.00 

pričevanje zakonskega para 
(učilnica 1. b) 

odmor za malico delavnica o samopodobi 
(skupni prostor JDD) 

  

 

 



ČETRTEK, 22. 6. 

VSI RAZREDI! 

7.45 – 10.00   po malici 

predavanje in pričevanje 
babic 

(dvorana Matije Tomca) 

malica prosto 

 

Vse dni imate dijaki organizirano toplo oz. suho malico v predvidenem odmoru. 

 

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA 
 

Ponedeljek, 19. 6. 2017 

1. C  (8.00 - 10.50) – malica ob 11.00 

1. Č (10.55 -13.45) – malica ob 10.10 

 

Torek, 20. 6. 2017 

1. D (8.00 - 10.50) - malica ob 11.00 

 

Sreda, 21. 6. 2017 

1. A (8.00 - 10.50) - malica ob 11.00 

1. B  (10.55 -13.45) - malica ob 10.10 

 

Zbirno mesto je šolska knjižnica. Ta dan imate dijaki organizirano toplo oz. suho 

malico v predvidenem odmoru.  

 

V primeru neudeležbe katere izmed dejavnosti obveznih izbirnih vsebin (OIV), boste 

le-to morali nadoknaditi z nadomestno. Navodila in profesorji, katerim boste oddajali 

dokazila o naknadno opravljeni dejavnosti, bodo na spletni strani ŠKG objavljena v 

TOREK, 20. 6.. Dokler vseh IOV ne nadoknadite, se vam zadrži spričevalo.  


