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Spoštovane u~iteljice in u~itelji!
Vsi se zavedamo, kako pomembno je otroke in mladostnike pripraviti in pravilno usmeriti na bodočo poklicno
pot. Pri tem vam želimo pomagati, zato smo za vaše učence pripravili dneve dejavnosti ŠC Velenje za
osnovnošolce.
Učencem želimo približati posamezna strokovna področja in poklice ter jih obenem navdušiti za preizkušanje
in raziskovanje, vam pa popestriti tehniške in naravoslovne dneve, pouk ali druge aktivnosti, ki jih na šoli
načrtujete.
V brošuri, ki je pred vami, predstavljamo nabor delavnic s področja tehnike, naravoslovja, okoljevarstva,
gospodinjstva, podjetništva, umetnosti, jezikov, družboslovja ... Delavnice so pripravljene tako, da lahko
vsebino prilagodimo različnim starostnim skupinam, kar pomeni, da lahko z njimi nadgradite vaš pouk in
aktivnosti za učence od 4. do 9. razreda.
Vabimo vas, da si iz naše ponudbe po svoji presoji, interesih in željah izberete ustrezne delavnice. Za večino
delavnic boste potrebovali eno šolsko uro. Zaradi narave dela so določene delavnice daljše, v nekaterih pa je
število udeležencev omejeno. Prosimo vas, da kombinacijo delavnic načrtujte tako, da boste pri nas preživeli
4 šolske ure.
Za izvedbo 4 šolskih ur bodo učenci prispevali 4 € (pedagoško delo, material in pripomočki). Delavnice bomo
izvajali ob petkih med 8.30 in 12.30, izjemoma pa tudi po dogovoru.
Prijazno vas vabimo, da za organizacijo vašega dneva dejavnosti ali delavnic znotraj pouka izpolnite spletni
obrazec, ki ga najdete na www.scv.si pod zavihkom Promocija. Za vsa vsebinska in organizacijska vprašanja
se lahko povežete z gospo Nevenko Rozman (nevenka.rozman@scv.si, 03 8960604), ki vam bo z
veseljem pomagala.

Veselimo se sodelovanja z vami.
Sre~no!

								
								

Janko Pogorelčnik,
direktor ŠC Velenje
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AVTOSERVISNA DEJAVNOST
Primernost vsebine: 6.–9. razred | Čas trajanja delavnice: 1–2 šolski uri
Učenci bodo spoznali postopke dela v avtoservisni delavnici: delovanje dvigal za dvig vozil, stroje za
premontažo in centriranje koles, testno stezo, diagnostične naprave, optiko, klimatske naprave ter
izvedeli, kakšna so potrebna znanja za upravljanje s tovrstnimi napravami.
V učnih delavnicah avtoservisne stroke bodo nekateri kandidati izvajali premontažo in montažo
koles, drugi pa bodo izvajali testiranje avtomobila na testni stezi (preizkus zavor in voznih lastnosti
vozila). Del skupine bo izvajal računalniško diagnostično testiranje avtomobilov s pomočjo Boscheve
diagnostične opreme.

Lokacija: Šolski center Velenje (MIC 1)
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INFORMATIKA
Primernost vsebine: 6.–9. razred (vodenje drona), 8.–9. razred (programiranje - Python)
Skupina: maksimalno 15 otrok | Čas trajanja delavnice: 1 šolska ura

Vodenje drona

Spoznavanje osnovnih pravil vodenja in uporabe drona ali kvadrokopterja - Parrot Bebop 2, praktična
vaja vzleta in vodenja do določenega cilja ter vrnitev nazaj na izhodiščni položaj.
Sledi pristanek plovila. Delavnica je možna v primernih vremenskih pogojih, ko ni dežja ali
premočnega vetra. Predznanje ni potrebno.

Programiranje - Python

Prikaz enega najbolj popularnih programskih jezikov za izdelavo računalniških iger in znanstvenih
aplikacij. Učenci bodo spoznali osnovne korake začetniškega programiranja. Izdelali bodo preprost
program, ki bo demonstriral osnovni smisel programiranja. Programski jezik Python spada v
gimnazijsko maturitetno znanje. Predznanje ni potrebo.
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Konstrukcija modela na računalniku,
priprava za tisk in tiskanje na
3D-tiskalniku

IZDELAVA IZDELKOV NA CNC-STROJIH IN 3D-TISKANJE
Primernost vsebine: 6.–9. razred | Čas trajanja delavnice: 1–3 šolske ure (odvisno od izbranih vsebin)
Učenci bodo spoznali postopek izdelave posameznih izdelkov (vpenjanje, izpenjanje surovca, zagon
stroja). Spoznali bodo nekaj osnov obdelave za posamezne CNC-stroje, izvedeli bodo, kakšna so
potrebna znanja za upravljanje s tovrstnimi stroji in "začutili" delo na strojnih. Poudarek je na obdelavi
struženja in frezanja.
V delavnici se bodo učenci seznanili z osnovami 3D-tiskanja na tiskalnikih na nitko in s konstruiranjem
3D-modelov.
Izvedli bodo praktično vajo, kjer bodo s pomočjo programske opreme skonstruirali 3D-model, ga pripravili
za tisk in samostojno natisnili na 3D-tiskalniku na nitko.

Lokacija: Šolski center Velenje (MIC 1)
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Na CNC-stružnici bodo izdelali obesek iz pleksistekla in ga dokončali na CNCfrezalnem stroju. Na CNC-frezalnem stroju bodo gravirali krone z letnico rojstva
vsakega učenca ter frezali obesek – srček, ki ga bodo nato sestavili v verižico.

IZDELAVA STOJALA ZA PISALA
Primernost vsebine: 6.−9. razreda | Čas trajanja delavnice: 2 šolski uri
Učenci bodo spoznali postopek izdelave izdelka, spoznali bodo stroje (CNC, laser …), izvedeli,
kakšna so potrebna znanja za upravljanje s tovrstnimi stroji in »začutili« delo v strojnih delavnicah.
V drugem delu obiska bodo spremljali prikaz izdelave slepih izvrtin, posnetja robov, upogiba jeklene
plošče ter montažo izdelka.
Naredili bodo tudi "skupinski" izdelek.

Lokacija: Šolski center Velenje (MIC 1)
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DELAVNICA KREATIVNE PONOVNE UPORABE
Primernost vsebine: 4.−9. razred | Čas trajanja delavnice: 1 šolska ura
Učenci bodo spoznavali hierarhijo ravnanja z odpadki, številne možnosti ponovne uporabe in
recikliranja ter pomen konceptov »zero waste« in »krožno gospodarstvo«. Varovanje okolja bodo vadili
preko kreativne izdelave zanimivih in sezonsko uporabnih izdelkov iz recikliranih materialov. Vsebine
je možno povezati v EKO naravoslovni dan.

Povezava s predmeti: naravoslovje, biologija
Lokacija: Šolski center Velenje (MIC)
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DELAVNICA RUDARSTVA IN GEOLOGIJE
Primernost vsebine: 4.−9. razred | Čas trajanja delavnice: 1 šolska ura
Učenci se bodo srečali s tradicijo pridobivanja premoga v Šaleški dolini. Spoznali bodo način nastanka
premoga in geološko zgradbo doline, opazovali bodo različne kamnine in minerale. Iz velenjskega
lignita bodo po dogovoru lahko izdelali različne izdelke iz premoga, umetnih fosilov ali pa naredili
model rudarskega vozička in ga napolnili s koščki premoga.

Povezava s predmeti: naravoslovje, kemija, geografija
Lokacija: Šolski center Velenje (MIC)
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ELEKTROTEHNIKA
Primernost vsebine: 8.–9. razred | Skupina: 12–15 učencev | Čas trajanja delavnice: 1 šolska ura
Učenci si bodo ogledali učne delavnice. Sestavljali bodo preproste didaktične izdelke, ki so
povezani s snovjo v osnovnih šolah. Izbira izdelka bo v dogovoru in odvisna od starosti učencev,
predhodnega znanja.

U~enci:

• spoznajo osnovne simbole, tokokroge, vzporedno-zaporedno vezavo elementov (demonstracije)
• izdelajo - povežejo vezje z uporabo stikal, tipkal, sijalk, piskačev in motorčkov ter izvedejo
funkcionalni preizkus
• spoznajo vrste razsvetljave (žarnice in sijalke), ugotovijo njihovo učinkovitost ob meritvah
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DRŽAVLJANI EVROPSKE UNIJE
Primernost vsebine: 7.–9. razred | Čas trajanja delavnice: 1–2 šolski uri

Vpliv ~lanstva v Evropski uniji na vsakdanje `ivljenje
Učenci bodo:

• spoznali vzroke za nastanek EU,
• spoznali glavne ustanove EU, sistem odločanja v EU in RS,
• seznanjeni z dejavnostjo slovenskih predstavnikov v organih EU,
• na primerih spoznali vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje.

Podjetni v Evropski uniji
Učenci bodo:

• spoznali osnove podjetništva (pomen podjetij, financiranje, lastništvo, pravice lastnikov, delnice, dobiček),
• razvijali podjetniške ideje na globalnem trgu,
• spoznali pomen trga delovne sile.
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OKOLJEVARSTVENO RAZISKOVANJE V
LABORATORIJU ALI V NARAVI
Primernost vsebine: 6.−9. razred | Čas trajanja delavnice: 1−3 šolske ure (odvisno od izbranih vsebin)
Učenci bodo v naravi ali v laboratoriju po dogovoru vzorčili, analizirali različne vzorce vode ali tal, se urili
v mikroskopiranju, izvajali zanimive in poučne kemijske poskuse ... V naravi lahko še določajo kakovost
voda s pomočjo bioindikatorskih vrst, opazujejo prisotnost tujerodnih vrst, biološko raznovrstnost ...
Preko dela bodo spoznali različne okoljevarstvene probleme in zanje poiskali možne rešitve. Vsebine je
možno povezati v EKO naravoslovni dan.

Povezava s predmeti: naravoslovje, kemija, biologija
Lokacija: Šolski center Velenje (MIC), Škalsko jezero
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RAZISKUJEM IN KREIRAM V GASTRONOMIJI
Primernost vsebine: 5.–9. razred | Skupina: 12–15 učencev | Čas trajanja delavnice: od 1–3 šolske ure
V kulinarični delavnici se bodo naučili združiti okus, barvo in teksturo v slasten grižljaj.
Skupaj bodo spoznavali svet kulture omizja in obedovanja.

U~enci lahko izbirajo med vsebinami:

• sodobna priprava hrane,
• praznične slaščice,
• novi trendi v pripravi pogrinjkov/zlaganju serviet,
• brezalkoholni koktajli in mešane pijače,
• unikatna drobna darila,
• simulacija "naročilo in plačilo v tujem jeziku" (nem., angl., franc.),
• okoljska vzgoja.

Povezava s predmeti: gospodinjstvo, naravoslovje, kemija in biologija
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RA^UNALNIŠTVO
Primernost vsebine: 7.–9. razred | Čas trajanja delavnice: 1 šolska ura

U~enci:

• spoznajo orodje za izdelavo 3-dimenzionalnih iger KODU
• spoznajo orodja v okolju KODU
• po navodilih izdelajo preprosto igro
• igro po lastnih željah spremenijo oz. dopolnijo
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RAZISKOVANJE DELOVANJA ^UTIL IN LASTNOSTI ŽIVEGA
Primernost vsebine: 5.–7. razred (delovanje čutil), 8.–9. razred (lastnosti živega)
Delo poteka v več štiričlanskih skupinah. | Čas trajanja delavnice: 1–2 šolski uri
Učenci naredijo poskuse, ki bodo prispevali k znanju in razumevanju delovanja in pomena nekaterih čutil
(termo-, mehano- in kemoreceptorji) ter spoznali, s katerimi ugotavljajo razlike med živim in mrtvim oz.
aktivnimi in neaktivnimi na osnovi izločanja ali porabe snovi v nekaterih življenjskih procesih. Dokazovali bodo
izločanje ogljikovega dioksida ali porabo kisika.
Po opravljenem delu učenci poznajo različna čutila; spoznajo, da so receptorji občutljivi na različne dražljaje
in njihove jakosti; ugotovijo njihovo razporeditev in svojevrstnost čutnic pri posameznem človeku in znajo
primerjati med živim in neživim na osnovi izmenjave snovi med organizmi in njihovim okoljem; poznajo
indikatorske raztopine za določanje ogljikovega dioksida; spoznajo računalniško podprto laboratorijsko delo z
metodo eksperimenta; srečajo se z etičnimi vprašanji pri bioloških poskusih.
Učenci s pomočjo navodil izvedejo poskuse. Natančno opazujejo, zbirajo podatke in jih beležijo. Z vzporednim
izvajanem različno nastavljenih eksperimentov spoznajo kvalitativne in kvantitativne podatke ter pomen
kontrolnega poskusa. Na osnovi rezultatov izpeljemo razpravo, povezano z razumevanjem ciljev in njihovo
povezavo z uporabo znanstvene metode dela pri reševanju vprašanj. Seznanili se bodo tudi s primernim
ravnanjem s poskusnimi organizmi.
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ROBOTIKA
Primernost vsebine: 8.–9. razred | Skupina: 12–15 učencev | Trajanje delavnice: 1 šolska ura
Učenci si bodo ogledali učne delavnice.
Sestavljali bodo preproste didaktične izdelke, ki so povezani s snovjo v osnovnih šolah. Izbira
izdelka bo v dogovoru in odvisna od starosti učencev, predhodnega znanja.

U~enci:

• spoznajo osnovne gradnike, ki sestavljajo robote in način programiranja ter komuniciranja med
robotom in PC-jem;
• sestavijo različne robotke, na PC-ju izdelajo program, da robotki oživijo;
• pridobijo osnovno znanje s področja robotike;
• bodo preko različnih vaj spoznali tudi pomen timskega dela ter prepoznali svojo vlogo v njem.
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VELENJSKI ^ASOVNI STROJ - SPREHOD
SKOZI ZGODOVINO VELENJA
Primernost vsebine: 7.–9.razred | Čas trajanja delavnice: 2 šolski uri

Posebnost v izvedbi: izvedba na terenu (v primeru slabega vremena bo delavnica v prirejeni obliki v 1 šolski uri izvedena v razredu).

Dijaki vas bodo v vlogah turističnih vodnikov popeljali skozi obdobje renesanse, baroka, meščanstva
in izgradnje mesta Velenje. Sodelovali boste v grajskem plesu, spoznali običaje na promenadi in se
preizkusili v udarniškem delu in turističnem vodenju. Zgodovinska obdobja bodo predstavljena skozi
turistične znamenitosti, umetnostne sloge, gospodarski oris in jezikovne posebnosti.

U~enci bodo spoznali:

• delo turističnih vodnikov in animatorjev,
• značilnosti renesančne in baročne umetnosti,
• družabno življenje v 19. stoletju,
• izgradnjo mesta Velenje.

Vljudno vabljeni na zabavni in poučni sprehod skozi zgodovino Velenja!
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Skupaj sooblikujemo
zdravo in kakovostno
`ivljenjsko okolje
Pridite na na{ energetski
poligon, zabavno in pou~no bo.

DNEVI DEJAVNOSTI NA ENERGETSKEM POLIGONU [C VELENJE
Primernost vsebine: 5.–9. razred
Čas trajanja delavnice:
Obisk na energetskem poligonu
traja ponavadi 4 pedagoške ure
(delavnica traja okoli 45 minut).
Razen delavnic je možna po dogovoru
tudi izdelava različnih izdelkov,
ki jih učenci odnesejo domov
(cene so odvisne od izdelka).
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Spoznavanje tehnologij obnovljivih virov skozi
prakti~ne delavnice na energetskem poligonu:
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Vodeni ogled po energetskem poligonu
Delavnica za 3D-tiskalnik (od ideje do modela)
Električna energija in energetsko kolo
Električni tokokrogi
Energija in dom
Energija vetra
Gorivna celica in vodikov pogon
Izdelava modela sprejemnika sončne (toplotne) energije
Meritve moči različnih svetil in žarnic
Meritve s termokamero (termovizijske meritve)
Merjenje električnih inštalacij
Merjenje električnih naprav

→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Merjenje fotonapetostnih ali sončnih celic
Merjenje strelovodov
Otočna in omrežna fotonapetostna elektrarna
Pretvorbe energij
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
OVE (kogeneracija in trigenercija)
Sestavljanje otočne fotonapetostne elektrarne
Spoznavajmo Adruino
Termosolarni sistemi
Toplotna energija in termogenerator
Toplotne črpalke
Trajnostna raba energije
Učinkovita raba energije
Uporaba rezalnika plastenk in recikliranje le-teh
Uvod v obnovljive vire energije in energetsko kolo
Uvod v obnovljive vire in proizvodnjo električne energije

Spoznavanje okoljevarstvenih tehnologij
na prakti~nih delavnicah okoljevarstva oz.
naravovarstva:

• Analiza odpadne vode
• Analiza prsti
• Analiza vode
• Določanje tujerodnih rastlinskih vrst
• Določevanje kakovosti voda s pomočjo bioindikatorjev
• Merjenje mikroklime in izpolnjevanje vprašalnika CO2 odtisa
• Merjenje parametrov okolja
• Okolju prijaznejša čistila (ekološka čistila)
• Onesnaževanje okolja in nujnost uvedbe OVE
• Recikliranje surovin
• Vzorčenje in analize vode na terenu
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Kratek opis nekaterih delavnic
→ Vodeni ogled po energetskem poligonu

• Učenci bodo z ogledom energetskih sistemov pridobili osnovna
znanja o energiji in obnovljivih virih energije.
• Spoznali bodo devet energetskih točk z različnimi napravami za
proizvodnjo in pretvorbo energij.
• Ogled energetskega poligona poteka z učnimi listi.

→ Elektri~na energija in energetsko kolo

• Učenci bodo spoznali uporabo električne energije v vsakdanjem
življenju in proizvodnjo energije ter osvojili osnove učinkovite rabe
energije.
• S praktičnim delom in poskusi bodo pridobili osnovna znanja o
energiji in obnovljivih virih energije.
• Spoznali bodo proizvodnjo in najpogostejše vire električne energije.
• Izvedli bodo različne poskuse z energetskim kolesom in ob tem
spoznali proizvodnjo energije iz mehanske energije učenca v
električno.
• Ob tem se bo merila napetost, tok, moč in porabljena energija.
• V delavnici bodo sestavljali osnovni električni tokokrog in spoznali
način delovanja električnih napeljav.

→ Energija vetra
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• Učenci bodo s praktičnim delom in poskusi pridobili osnovna znanja
o vetrni energiji in obnovljivih virih energije; spoznali bodo uporabo
vetrne energije s pretvorbo v električno energijo.
• Izvajajo se poskusi z modelom vetrne elektrarne (predstavitev
pretvarjanja energij iz mehanske v električno).
• Pri vajah se izvajajo meritve pretoka zraka, zračnega tlaka,
temperature in vzgona zraka. Delavnica zajema sestavljanje
modela preproste vetrnice.

Kratek opis nekaterih delavnic okoljevarstva
oz. naravovarstva
→ Analiza vode

Učenci pri zanimivem delu v okoljevarstvenem kemijskobiološkem laboratoriju spoznajo problematiko onesnaževanja
voda. Na različnih vzorcih vode izmerijo pH, elektroprevodnost in
vsebnost hranil ter primerjajo rezultate.

→ Analiza odpadne vode

Dijaki pri delu v okoljevarstvenem kemijsko-biološkem laboratoriju
spoznajo problematiko odpadnih voda (strupenost, hormonski
motilci, evtrofikacija, …). Na različnih vzorcih vode izmerijo pH,
elektroprevodnost in vsebnost hranil ter analizirajo rezultate. Pri
tem ponovijo osnove varnega dela v laboratoriju in spoznajo pomen
natančnosti, točnosti, paralelk, povprečja, standardov, akreditacije …

→ Analiza prsti

Učenci pri zanimivem delu v okoljevarstvenem kemijsko-biološkem
laboratoriju spoznajo pomen in lastnosti prsti. Naučijo se določiti
barvo, vlažnost, teksturo in strukturo prsti; v že pripravljenih
vzorcih različnih prsti določijo še pH in vsebnost hranil. Pri tem se
seznanijo s problematiko onesnaževanja in degradacije prsti.

→ Dolo~anje tujerodnih rastlinskih vrst

Učenci se sprehodijo v naravi, kjer na različnih mestih
poiščejo različne tujerodne vrste rastlin. Najdišča posameznih
vrst označijo na zemljevid. Spoznajo izvor, način širjenja in
nevarnosti tujerodnih vrst ter razmišljajo o tem, kako bi ustavili
njihovo širjenje.
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→ Dolo~evanje kakovosti voda s pomo~jo
bioindikatorjev

Učenci z dna plitvega potoka odvzamejo nekaj vzorcev. V
vzorcih poiščejo vodne organizme, jih preštejejo ter razvrstijo
s pomočjo določevalnih ključev. Hkrati izmerijo temperaturo,
pH, elektroprevodnost ter vsebnost kisika. Na podlagi
rezultatov določijo kakovost vode v potoku. Med delom
spoznavajo problematiko onesnaževanja voda.

→ Okolju prijaznej{a ~istila

Učenci spoznajo sestavo in škodljivost komercialnih čistil za
okolje in zdravje ljudi. Srečajo se z ekološkimi in naravnimi
čistili. Po receptu izdelajo okolju prijaznejše čistilo in po
zgledu reklam preizkusijo njegovo učinkovitost.

→ Vzor~enje in analize vode na terenu

Učenci obiščejo Škalsko jezero, kjer se naučijo pravilno
odvzeti vzorec vode. Izmerijo njen pH, elektroprevodnost,
vsebnost kisika in hranil. Med sabo primerjajo rezultate
in jih povežejo z dejavnostmi v okolici jezera. Med delom
spoznavajo nastanek Škalskega jezera in problematiko
onesnaževanja voda.
Delavnica je v primeru slabega vremena prestavljena v
okoljevarstveni laboratorij.
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možnost bivanja

Štu-dij domu

Več na
https://www.scv.si

v

Šola za strojništvo, Elektro in
geotehniko in
računalniška
okolje
šola

Šola za
storitvene
dejavnosti

· Strojni tehnik
· Geotehnik
· Okoljevarstveni tehnik
· Avtoserviser
· Mehatronik operater
· Strojni mehanik*
· Oblikovalec kovin –
orodjar
· In{talater strojnih
in{talacij
· Geostrojnik rudar
· Strojni tehnik (PTI)
· Avtoservisni tehnik
(PTI)
· Geotehnik (PTI)
· Pomo~nik v
tehnolo{kih procesih

· Pomo~nik v
biotehniki in oskrbi
· Gastronomske in
hotelirske storitve
· Trgovec
· Ekonomski tehnik
· Gastronomija in
turizem
· Gastronomija (PTI)

· Elektrikar
· Elektrotehnik
· Tehnik ra~unalni{tva
· Tehnik mehatronike
· Elektrotehnik (PTI)

*programi se izvajajo tudi v vajeni{ki obliki

Medpodjetniški
izobraževalni
center
Gimnazija
· Gimnazija
· Gimnazija ({) – {portni
oddelek
· Umetni{ka gimnazija
· glasbena smer
(petje – instrument)

· likovna smer
· Umetni{ka gimnazija
· glasbena smer
(petje – instrument)

Višja
strokovna
šola
· Informatika
· Mehatronika
· Elektronika
· Geotehnologija in
rudarstvo
· Gostinstvo in turizem

· Izobra`evanje
mladine
· Izredno
izobra`evanje
· Funkcionalna
usposabljanja
· Seminarji in te~aji
· Projektno delo
· Mladi raziskovalci
· Energetski in`eniring
· Promocijskostoritvene dejavnosti

– vzporedno
izobra`evanje

Pridružite se nam!

VLAK

RAILWAY STATION
BAHNHOF

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
3320 Velenje
Slovenija

B

C

G

Kontakt: Nevenka Rozman
Telefon: 03 896 06 04
E-naslov: nevenka.rozman@scv.si
https://www.scv.si
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