
Navodila in potek dejavnosti OIV za 2. letnik 

 

TERENSKE VAJE 2. A, 2. B, 2. C 

2. A (16. junij 2017) 

 

Program: 

Ob 8.00 zbor v šoli v učilnici za biologijo 

Člani društva Morigenos so nam pripravili predavanje, delavnico in ogled 

dokumentarnega filma o delfinih ob slovenski obali 

Ob 10.30 odhod z mestnim avtobusom (sami poskrbite za Urbano) do Botaničnega 

vrta 

Od 12.30 do 14.00 voden ogled Botaničnega vrta 

Odhod domov v lastni režiji 

 

Malico za vse naročene dijake bosta dežurna reditelja prevzela v kuhinji pred 

odhodom na teren.  

2. C (19. junij 2017) 

 

Program: 

Ob 8.00 zbor v šoli v učilnici za biologijo,  

Člani društva Morigenos so nam pripravili predavanje, delavnico in ogled 

dokumentarnega filma o delfinih ob slovenski obali 

Ob 10.30 odhod z mestnim avtobusom (sami poskrbite za Urbano) do Botaničnega 

vrta 

Od 12.30 do 14.00 voden ogled Botaničnega vrta 

Odhod domov v lastni režiji 

 

Malico za vse naročene dijake bosta dežurna reditelja prevzela v kuhinji pred 

odhodom na teren.  

2. B (21. junij 2017) 

 

Program: 

Ob 8.00 zbor v šoli v učilnici za biologijo,  



Člani društva Morigenos so nam pripravili predavanje, delavnico in ogled 

dokumentarnega filma o delfinih ob slovenski obali 

Ob 10.30 odhod z mestnim avtobusom (sami poskrbite za Urbano) do Botaničnega 

vrta 

Od 12.30 do 14.00 voden ogled Botaničnega vrta 

Odhod domov v lastni režiji 

 

Malico za vse naročene dijake bosta dežurna reditelja prevzela v kuhinji pred 

odhodom na teren.  

 

TERENSKE VAJE – 2. Č in 2. D  

 

Terenske vaje bodo potekale v Botaničnem vrtu, Ižanska 15, Ljubljana. 

Vaje bodo imele tri dele: 

 voden ogled po Botaničnem vrtu in tropskem rastlinjaku 

 delo v laboratoriju 

 izdelava poročila 

Dijaki in spremljevalci pridejo v Botanični vrt z lastnim prevozom ali z mestnim 

avtobusom. 

Podatki  s spletne strani Botaničnega vrta: 

Za obisk Botaničnega vrta lahko izkoristite mestne avtobuse št. 2 (postajališče Gornji 

trg), 3, 3B, 3G (postajališča Gornji trg, Privoz ali Strelišče), 11, 11B (postajališči Gornji 

trg ali Privoz) in 27 (postajališče Orlova). 

Dijaki s seboj prinesete pisalo, fotoaparat in kaj za zaščito pred soncem ali dežjem. 

Poročilo o opravljenih terenskih vajah je potrebno oddati do konca terenskih vaj. 

Dijaki malico prinesete s seboj, v šoli je odjavljena.  

 

Termini terenskih vaj: 

2. d – petek, 16. 6. 2017 od 7.45 do 13.30 

2. č – ponedeljek, 19. 6. 2017 od 7.45 do 13.30 



 

NARAVOSLOVNI DAN 2. letnik 

Torek, 20. 6. 2017  

Podrobnejša navodila bodo dijakom naknadno posredovali profesorji naravoslovnih 

predmetov ali glavni organizator profesor Tine Golež. 

 

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.  


