
 

INFORMATIVNI DAN NA GIMNAZIJI KRANJ 
 

Privlačna in interaktivna predstavitev učnega programa in dejavnosti. 
 
 
Potek informativnega dneva 
 
V letošnjem letu bomo informativni dan izvedli na daljavo prek aplikacije Zoom. Povezave in program bodo objavljeni na spletni strani 
Gimnazije Kranj: http://www.gimkr.si/za-osnovnosolce/informacije/ 
 
 
Petek, 12. 2. 2021, dopoldne in popoldne (v oklepajih so ure za popoldanski del) 
Sobota, 13. 2. 2021 
 
9.00–9.15   uvodno glasbeno presenečenje gimnazijskih glasbenikov 
(15.00–15.15)  nagovor g. ravnatelja, mag. Aljoša Brlogarja 
 
 
9.20–10.05  Dijaki osnovnošolcem: predstavitev šole, programa in dejavnosti, virtualni sprehod po gimnaziji in odgovori na  
(15.20–16.05)  vprašanja obiskovalcev, ki se bodo imeli možnost pridružiti eni od interesnih skupin: naravoslovni, jezikovni, športni ali 

splošni. 
 

Okrogla miza za starše: predstavitev šole staršem, virtualni ogled gimnazije in pogovor s predstavniki profesorjev, dijakov 
in šolske svetovalne službe. 

 
 
10.10–10.25   Skupna predstavitev vseh tujih jezikov, ki jih poučujemo na Gimnaziji Kranj. Za lažjo odločitev pri izbiri jezika. 
(16.10–16.25) 
 

http://www.gimkr.si/za-osnovnosolce/informacije/


10.30–10.45 1. sklop zanimivih delavnic in predstavitev v izvedbi profesorjev Gimnazije Kranj, na izbiro imate: 
(16.30–16.45) 
 

• Kemijska delavnica    prof. Rudež 
Z nami se prepričajte, zakaj pravimo, da je kemija čarovnija narave. 
 

• Športna vzgoja   prof. Urbanc  
Obstaja povezava med gibanjem in učenjem? Zagotovo. Pridite pogledat. 
 
 

• MEPI      prof. Veldin in prof. Zupan 
Kaj je program MEPI ali: prijatelji, kompas in nahrbtnik so najboljša družba. 

 
 

• Jutranjice      prof. Lušina Basaj 
Pridružite se nam na delavnici literarnega ustvarjanja in se naučite, kako napišete štirivrstičnico na poljubno temo, morda bomo 
vašo pesem celo objavili. 
 
 

• Šah       prof. Hribar 
Šah? Rock? Metal? Obiščite najglasnejši krožek na Gimnaziji Kranj. 
 
 

• ŠILA      Tara Česnik 
Delavnica improvizacijskega gledališča – brez scenarija ustvarjamo zabavne prizore. 
 
 

• Nagradni kviz o Gimnaziji Kranj mag. Rozman 
Z malo sreče in veliko znanja o Gimnaziji Kranj bodo praktične nagrade vaše. Za udeležbo na kvizu potrebujete še mobilni 
telefon. 



10.50–11.05 2. sklop zanimivih delavnic in predstavitev v izvedbi profesorjev Gimnazije Kranj, na izbiro imate: 
(16.50–17.05) 
 

• Biološki poskusi na daljavo    prof. Petrič 
Pridružite se nam pri biološkem eksperimentiranju, pripravite: plastenko, kvas, sladkor, vodo, balon, kurkumo (ali sok rdečega 
zelja), kis, pralni prašek, 3 kozarce in slamico. 
 
 

• Likovne impresije na glasbeno delo  prof. Omejec, prof. Šmid 
Izbrano delo klasične glasbe bo v naši domišljiji prebudilo raznolike barvne vtise, čustva, figure, ki jih bomo ob poslušanju s 

potezami čopiča poskusili preliti na papir.  

 

• Ekskurzije na Gimnaziji Kranj    prof. Veber 
Na Gimnaziji Kranj tudi veliko potujemo. Vas zanima, kako so videti ekskurzije v Južno Anglijo, na Bavarsko, v dolino Loare s 
Parizom, Toskano, Moskvo, Krakov ali maturantska ekskurzija na Balkan? 
 
 

• Kitajščina      prof. Ovsenek 
Naučite se, kako se napiše vaše ime v kitajskem jeziku. 
 
 

• Španska pustolovščina    prof. Škufca 

Podajte se z nami po poti ekskurzije po Španiji, kjer je vsak kraj poseben izziv. 

 

 

• Nagradni matematični kviz     prof. Pertot 
Preizkusite svoje logično razmišljanje in matematično znanje v zabavnem kvizu in se potegujte za lepe gimnazijske nagrade. 
Potrebovali boste še telefon.  

 


