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PROJEKTNI DNEVI POHORJE – RUŠE  

OKROŽNICA št. 1 

 PROJEKTNI DNEVI POHORJE – RUŠE 

za 1., 2. in 3. letnik 

(8. do 10. 9. 2021) 
Spoštovani dijaki, 

 

ob pričetku novega šolskega leta, ob novih srečanjih v šolskih klopeh, na GSKŠ Ruše za dijake 1., 2. in 

3. letnika organiziramo projektne dneve. Zaradi prilagoditev in veljavnih ukrepov preprečevanja 

okužbe s Covid-19 bo organizacija nekoliko drugačna kot v preteklih letih. Kljub navedenemu 

verjamemo, da bodo aktivnosti in dejavnosti zanimive, prijetne in uspešne. 

 

Aktivnosti predstavljajo vsebine obveznega dela OIV in ID ter predmetov posameznega 

izobraževalnega programa. Dejavnosti pa so namenjene tudi medsebojnemu spoznavanju. 

 

Izvedba projektnih dni za posamezne letnike je razvidna iz načrta v nadaljevanju. Želimo vam 

veliko poučnih in zabavnih, skupnih dogodivščin. 

 

 Ruše, 2. 9. 2021    GSKŠ RUŠE – projektni TIM 

       

NAČRT IZVEDBE – Projektni dnevi, september 2021 
Dan 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Sreda 
8.9.2021 

 

Ekskurzija na Ribniško 
Pohorje 

Delavnice potekajo v  
šoli, športne igre 

Pouk 

Četrtek 
9.9.2021 

 

Delavnice potekajo v 
šoli 

Ekskurzija na Ribniško 
Pohorje 

Ekskurzija na Roglo 

Petek 
10.9.2021 

Delavnice potekajo v 
šoli, športne igre, 

1. roditeljski sestanek 

Pouk Delavnice potekajo v 
šoli 

 

Opombe: Na vseh aktivnostih se upošteva veljavna šolska pravila in druge predpise. Upoštevali se 

bodo tudi veljavni ukrepi preprečevanja okužbe s Covid-19. Pri dejavnostih se upošteva navodila 

posameznih vodij oz. učiteljev. Dijake prosimo za upoštevanje navodil in odgovorno sodelovanje. 

Iz objektivnih razlogov, v interesu varne in kakovostne izvedbe so možne spremembe načrtovane 

izvedbe. O morebitnih spremembah, kot tudi o podrobnostih izvedb se udeležence obvešča. 

http://www.gimnazija-ruse.si/
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PROJEKTNI DNEVI POHORJE – RUŠE  

1. letnik 

Dan Opis dejavnosti Navodila, potrebščine 

Sreda 
8.9.2021 

 
Ekskurzija 

na 
Ribniško 
Pohorje 

- Ob 8.00 odhod z avtobusne postaje pri 
šoli. 
- Vožnja do Ribniškega Pohorja, pohod na 
Pohorju. 
- Vožnja do apartmajev Ribnica, kjer bo 
organizirano kosilo. 
- Vožnja do Josipdola in ogled Muzeja na 
prostem. 
- Po ogledu vožnja do Ruš in nato do 
Maribora.  
- Prihod v Ruše do 17.00. 

- Primerna  oblačila in obutev za pohod v 
naravi glede na vremensko napoved. 
- Za malico dijaki poskrbijo sami (''malica 
iz nahrbtnika''). Ne pozabite na vodo oz. 
napitek. 
- Kosilo je organizirano in vključeno v 
ceno. 
- Pisala za izpolnjevanje učnih listov. 
- Priporočeni so repelenti proti klopom. 
- Posameznik poskrbi  za morebitna druga 
osebna zdravila. 

Četrtek 
9.9.221 

 
Delavnice 

v šoli 

- Ob 8.00 se pričnejo delavnice v šoli. 
- Pred vhodom v šolo bo razpored. 
- Med delavnicami je odmor za malico in 
druženje na prostem. 
- Po končanih delavnicah odhod domov 
(traja do 13.30). 

- Pisala za izpolnjevanje učnih listov, 
oziroma šolske potrebščine, ki so jih 
svetovali izvajalci delavnic (dodatna 
navodila podajo učitelji). 
- Malico si dijaki naročijo v šoli na 
običajen način ali prinesejo zraven. 

Petek 
10.9.2021 

 
Delavnice 

v šoli 
 
 

Roditeljski 
sestanek 

- Ob 8.00 se pričnejo delavnice v šoli. 
- Pred vhodom v šolo bo razpored. 
- Med  dopoldanskimi delavnicami je 
odmor za malico in druženje na prostem. 
- Popoldanske delavnice, športne igre se 
izvajajo na prostem. 
- Po izvedenih  športnih delavnicah kosilo 
v dijaškem domu in druženje na prostem. 
- Priprava na roditeljski sestanek, ki bo ob 
16.00 uri, na prostem pri šoli. 
- Dijaki počakajo starše in po roditeljskem 
sestanku z njimi odidejo domov (po 
17.00). 

- Pisala za izpolnjevanje učnih listov 
oziroma šolske potrebščine, ki so jih 
svetovali izvajalci delavnic. 
- Primerna  oblačila za izvajanje športnih 
iger na prostem. 
- Malico si dijaki naročijo v šoli na 
običajen način ali prinesejo zraven. 
- Kosilo bo organizirano za vse dijake v 
dijaškem domu. 

 Cena: Do 24 EUR (vključen avtobusni prevoz, kosila, ogled: Muzej na prostem v 
Josipdolu). Plačilo po položnici. 

 
VABILO – 1. roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika 

Spoštovani starši dijakov prvega letnika GSKŠ Ruše. 
 
V času od 8. do 10. septembra 2021 bodo dijaki prvih letnikov v okviru projektnih dni raziskovali 
naravne in kulturne značilnosti Pohorja, pridobili znanja iz različnih predmetnih področij, spoznali 
nekatere nove načine dela in komunikacije. Idilično okolje Ruš in Pohorja bo namenjeno tudi 
medsebojnemu spoznavanju sošolcev in učiteljev.  
 
Prijetno in poučno preživete projektne dneve želimo zaključiti tudi v družbi staršev. Vabimo vas, da 
se v petek, 10. 9. 2021, ob 16.00 uri, udeležite prvega roditeljskega sestanka, ki bo predvidoma 
potekal na prostem, v okolici šole. 
 
Veselimo se srečanja z vami. 
      GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE 
      Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.  
      

http://www.gimnazija-ruse.si/
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PROJEKTNI DNEVI POHORJE – RUŠE  

2. letnik 

Dan Opis dejavnosti Navodila, potrebščine 

Sreda 
8.9.2021 

 
Delavnice v šoli 

Ob 8.00 se pričnejo delavnice v 
šoli. 
- Razpored bo pred vhodom v 
šolo. 
- Med delavnicami je odmor za 
malico in druženje na prostem. 
- Po drugem delu delavnic so 
športne igre na prostem. 
- Po končanih športnih igrah 
odhod domov (po 14.00). 

- Pisala za izpolnjevanje učnih listov 
oziroma šolske potrebščine, ki so jih 
svetovali izvajalci delavnic. 
- Primerna  oblačila za izvajanje športnih 
iger na prostem. 
- Malico si dijaki naročijo v šoli na 
običajen način ali prinesejo zraven. 
 

Četrtek 
9.9.221 

 
Ekskurzija na 

Ribniško Pohorje 

- Ob 8.00 odhod z avtobusne 
postaji pri šoli. 
- Vožnja do Ribniškega Pohorja, 
pohod na Pohorju. 
- Vožnja do apartmajev Ribnica, 
kjer bo organizirano kosilo in 
druženje v naravi. 
- Vožnja do Josipdola in ogled 
Muzeja na prostem. 
- Po ogledu vožnja do Ruš in nato 
do Maribora.  
- Prihod v Ruše do 17.00 

- Pisala za izpolnjevanje učnih listov, 
oziroma šolske potrebščine, ki so jih 
svetovali izvajalci delavnic. 
- Za malico dijaki poskrbijo sami (''malica 
iz nahrbtnika''). Ne pozabite na vodo oz. 
napitek. 
- Kosilo je organizirano in vključeno v 
ceno. 
- Priporočeni so repelenti proti klopom. 
- Posameznik poskrbi  za morebitna 
druga osebna zdravila. 

Petek 
10.9.2021 

Pouk po urniku / 

Cena: Do 22 EUR (vključen avtobusni prevoz, kosilo, ogled: Muzej na prostem v Josipdolu). Plačilo po 
položnici. 
 

3. letnik 

Dan Opis dejavnosti Navodila, potrebščine 

Sreda 
8.9.2021 

Pouk / 
 

Četrtek 
9.9.221 

 
Ekskurzija na Roglo 

- Ob 8.00 zbor na avtobusni 
postaji pri šoli. 
- Vožnja na Roglo. 
- Ogled - Pot med krošnjami. 
- Pohod na Rogli.  
- Odhod z avtobusom proti domu.  
- Prihod v Ruše do cca. 17.00. 

- Primerna  oblačila in obutev za pohod  
glede na vremensko napoved. 
- Za malico dijaki poskrbijo sami (''malica 
iz nahrbtnika''). Ne pozabite na vodo oz. 
napitek. V prostem času bo možno tudi 
pomalicati (npr. topli obrok) v gostinskih 
lokalih (pozor: pogoj PCT).   
- Priporočeni so repelenti proti klopom. 
- Posameznik poskrbi  za morebitna druga 
osebna zdravila. 

Petek 
10.9.2021 

 
Delavnice v šoli 

- Ob 9.00 se pričnejo delavnice v 
šoli. 
- Pred vhodom v šolo bo 
razpored. 
- Malica med delavnicami. 
- Po končanih delavnicah odhod 
domov (do 13.00). 

- Pisala za izpolnjevanje učnih listov 
oziroma šolske potrebščine, ki so jih 
svetovali izvajalci delavnic. 
- Malico si dijaki naročijo v šoli ali 
prinesejo zraven. 
 

Cena: Do 18 EUR (vključen avtobusni prevoz, ogled: Pot med krošnjami). Plačilo po položnici. 
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