
SKUPNE PRIPRAVE NA GCC – 12. 1., 13. 1. 2018 
 
 
PETEK, 12. 1. 2018 
 
15. 00:   

● Prihod na šolo. Vse stvari se zložijo v učilnico MA1, v stari telovadnici potekajo še plesne vaje.  
 
do 15. 30: 

● Zberemo se v učilnici MA4 (posredujemo uvodne informacije: hišni red, program, urnik, 
razdelitev v skupine, skrb za čistočo na šoli (vsaka skupina sama skrbi za odpadke, na koncu 
našega druženja zberemo vse smeti pred glavnim vhodom v šolo). 

● Glede na vreme še posebej opozorimo vse, da se v šoli pri dežurnem preobujejo v čiste 
copate, ker bo drugače cela šola mokra in bela od soli.  

● 15. 30 – 18. 00 : PRVA POMOČ (brončki) - Anja Zagoričnik + ? ; uvodni del skupni nato 
razdelitev na dve skupini (OŠ, SŠ) – praktični del; eno skupino vodi Anja (OŠ - Romana), 
drugo pa njena »pomočnica« (SŠ – Tina, Peter) 
 

SKUPINA 1 (BRON) FIZ1:  
Med dejavnostjo po potrebi izvajamo igrice za dvig motivacije. Predlagamo igrice: BRON: ROMANA, 

TINA,  
1. LONČKI IN ELASTIKE – SESTAVI NAJVIŠJI STOLP 

2. TOBOGAN ZA ŽOGICO – PRIPELJI ŽOGICO PO TOBOGANU DO KOŠA 
 

SKUPINA 2 (SREBRO) FIZ2:  MIHA, ALJA, TANJA – ponovitev PP (igra vlog, pripraviti situacije) 
 

Med dejavnostjo po potrebi izvajamo igrice za dvig motivacije. Predlagamo igrice: 
 
 
POŠTAR (10-15 minut, 10-20 udeležencev) 
 
Razporedite stole v krog, enega manj, kot je udeležencev. Poprosite jih, da se vsedejo na stole. 
Udeleženec brez stola dobi vlogo poštarja. Poštar raznaša pismo in reče: “Jaz imam pošto za vse tiste, 
ki imajo modre hlače, “ ali “Jaz imam pošto za vse tiste, ki imajo radi pico…” Vsi, ki ustrezajo kriteriju, 
morajo vstati in poiskati drugi stol. Ne smejo pa se vrniti na svoje mesto. Med tem časom mora tudi 
poštar poiskati svoj prostor. Oseba, ki ostane brez stola, postane poštar. 
 
SORRY, ZASMEJAL SI SE! (15-30 minut, najmanj 20 udeležencev) 
 
To je bitka za smeh. Kdor se zasmeje, izgubi. Igralci se postavijo v dve nasprotni vrsti. Ena skupina 
postavi svojega člana pred drugo skupino, ta pa ga skuša spraviti v smeh. Dovoljeni so vsi načini, 
razen fizičnega kontakta. Če se prostovoljec zasmeji, se mora priključiti nasprotni skupini. Igra se 
konča, ko je ena od skupin na svojo stran pridobila vse igralce iz druge skupine (če pa traja predolgo, 
jo zaključite sami). 
 
SKUPINA 3 (ZLATO) SL1: MARJETA , OTMAR , MARIJANA 

 

- ponovitev PP (igra vlog, pripraviti situacije iz odprav) 
socialne igre (Marijana, Marjeta) 

 
ZLATO: »igra s foruma« (Marijana, Marjeta) 
 



17. 45 – 18. 00 priprava gorilnikov, ostalega materiala za pripravo toplega obroka (Rajko, Otmar, 
Peter) – rondo; 
 
18. 00 – 21. 00 – uporaba gorilnika, priprava toplega obroka (večerje), pospravljanje (umivanje 
posode in pospravljanje odpadkov se izvaja v stari telovadnici, pri čemer so navzoči trije mentorji (iz 
vseh treh šol); po skupinah (uporabo gorilnika in nadzor izvajajo zlatniki) + mentorji vseh treh šol. – 
v tem terminu bi se ekipa mentorjev zvrstila na III. OŠ na večerji. 
 
21. 00 – 22. 30 – družabne igre, priprava ležišča, večerna toaleta 
 
Bron + srebro – stara telovadnica 
 
Zlato – učilnice SL1, MAT1 (po potrebi še FIZ1) – odvisno od števila dijakov 
 
22. 30  

● spanje  
 
SOBOTA, 13. 1. 2018: 
 
7. 30: 

● bujenje (organizirajo sami, s seboj morajo imeti budilke) + pospravljanje (oprema se prinese v 
učilnico MAT1) 

 
8. 00: 

● zajtrk (pripravijo sami), MENTORJI IMAJO ZAJTRK NA III. OŠ: 1. SKUPINA OB 7. 30, 2. 
SKUPINA OB 8. 15 (glede skupin predlagam, da se dogovorimo zjutraj..) 

 
9. 00 - 11. 30:  
ORIENTACIJA 

● BRON – gradivo pripravi Alja +  Otmar (v učilnici FIZ2 – 45 min) 
● TEREN (orientacijski »pohod) - Gregor, Romana, Alja, Peter, III. OŠ 

 
SREBRO – 9. 00 – 10. 00 :  Miha, Marjeta – Vreme  (Aladin); vremenska napoved; nepredvidljive 
vremenske situacije – vezano na Pohorje – FI1 
10. 00 – 11. 30 – DELO PO SKUPINAH (priprava kart za poskusno odpravo - Pohorje V – del; namen in 
cilji odprave – učilnica FI1 – MIHA, TANJA 
 

● Če bodo srebrnike prej gotovi lahko glede na vremenske razmere zunaj postavijo snežake – 
skupinska dinamika 
 

ZLATO – 9. 00 – 9. 45: predstavitev projekta mednarodne zlate odprave – TANJA + ?? 
 
9. 45 – 11. 30 – »OKROGLA MIZA« - po skupinah, vse skupine – KAM IN KDAJ NA ZLATO ODPRAVO – 
mentorji skupin – OTMAR, SANDRA, TINA, MARJETA 
 
Socialne igre  
BRON:  

● Glede na terensko delo izvedemo ponovitev prve pomoči na KT – jih (pripraviti vprašanja – 
Romana, Gregor? 

●  
11. 30 - 13. 30: 



 
Samostojna priprava kosila po skupinah VSE STOPNJE!! – rondo šole  -  mentorji so opazovalci + 
pospravljanje!! 
 
13. 30 – 14. 15 - Vrednotenje priprav po šolah: 
FI1 – III.OŠ; 
Fizikalni kabinet – SŠSMM;  
SL1 – GCC bron:  
Dijaški kabinet – GCC srebro: 
FI2 -zlato 
 
14. 15 – ZAKLJUČEK, ODHOD DOMOV; Vrednotenje mentorjev 
 
 
 


