
 

         Dan šole, 9. 5. 2014 

Delavnice: 

1. Šah – igra, ki ohranja možgane aktivne in spodbuja druženje 

Izvajalka: Klara Kepe 

Člani » Šahovskega društva Lendava« bodo za simpatizerje šaha spregovorili o šahu, osnovah 

šahiranja in zaigrali simultanko. Udeleženci delavnice se boste lahko preizkusili v tej zanimivi 

in intelektualni igri ter ugotovili, da šah nikakor ni igra preteklosti.      

2. Je biti ženska v islamskem svetu privilegij? 

Izvajalka: Andreja Klujber Ozmec 

Vloga ženske je v arabskem svetu drugačna od naše. Leposlovje, ki se ukvarja s tovrstno 
tematiko, pa je v zadnjih letih prodrlo v vse države sveta. Na delavnici bomo predstavili 
vsebine različnih knjig, ki med svojimi vrsticami slikajo položaj ženske v njihovi družbi. 
Ogledali si bomo izsek iz filma z enako tematiko in osvetlili vlogo ženske skozi prizmo 
modernih zahodnih držav.  
Na okrogli mizi bomo povzeli glavne ideje in mnenja ter razglabljali o upravičenosti razlik 
med moškimi in ženskami ter med ženskami v vzhodnem in zahodnem svetu. 
 
3. Poudarite svojo mladost s pravim načinom ličenja 

Izvajalec: Sofija-Medgeneracijska hiša Lendava, Nina Mulić 

Delavnico bo vodila Nina Mulić, ki ima dolgoletne izkušnje kot vizažistka. Dekleta se boste 

seznanila z osnovami ličenja, potrebnim mini orodjem in primerno kozmetiko. Na primeru 

modela se boste naučila uporabljati zapovedi, tehnike in trike, ki veljajo za večerno ličenje. 

Obenem boste spoznala, kako poudariti lepote vašega obraza in skriti njegove 

pomanjkljivosti.  

4. Od Španije do Martinika – brezplačne priložnosti za mlade   

Izvajalci: Sofija-Medgeneracijska hiša Lendava, Dan Vilcan, Andreea Iosif in Simona Ferčak 

Na delavnici boste iz prve roke spoznali dva programa s področja mobilnosti mladih, t.j. 

Mladinske izmenjave in Evropsko prostovoljno službo. Ogledali si bomo konkretne primere 



tovrstnih projektov, v katerih so sodelovali v preteklih letih. Ob koncu bomo navzočim 

ponudili udeležbo na mladinski izmenjavi, ki se je boste lahko udeležili že to poletje. 

Delavnica bo potekala delno v angleškem jeziku. 

5. Veter v motorju, veter v laseh! 

Izvajalci: Mario Raduha, Denis Kovač, Miran Bukovec 
 
Izdelali in sestavili boste Stirlingov motor, mehansko napravo, ki spreminja toplotno energijo 
v mehansko delo. Toplotni stroj deluje po krožnem ciklu s kompresijo in ekspanzijo 
delovnega plina. Motor boste sestavljali po tehniški dokumentaciji, prirejeni za to delavnico. 
Tako boste videli, kako termodinamične spremembe vplivajo na odzive in delovanje sistema. 
 
6. Mlad sem in uspešen!  

Izvajalec: David Novak 

Nekdanji dijak DSŠ Lendava bo predstavil svojo karierno pot in sedanjo dejavnost. Na 

delavnici se bomo pogovarjali o oglaševanju in vplivu reklam na nas. Sodelujoči boste 

pripravili svoje oglase, med katerimi bo najboljši tudi nagrajen. 

7.  Fizika socialnih omrežij  

Izvajalec: Vito Šimonka 

Nekdanji dijak DSŠ Lendava vam bo predstavil perspektivno smer fizike, ki se ukvarja s 
kompleksnimi mrežami, kot je na primer mreža prijateljev na socialnem omrežju Facebook. 
Udeleženci boste analizirali svojo mrežo prijateljev in izračunali nekaj pomembnih vrednosti 
njihovih povezav. 
  
8. Iz mojega srca v tvoje srce  

Izvajalec: Center ASTERA, Gorazd Rožnik 

IZDELAJ SRCE IN GA PODARI Z DOBRIM DELOM ... NAJ GRE SRCE V SVET ... IN TAKO SE BO 

VRNIL, KO GA BOŠ POTREBOVAL!!!  

Udeleženci delavnice boste lahko postali del gibanja Iz mojega srca v tvoje srce. Pokazali 

boste ljudem okrog sebe, da vam ni vseeno in da si želimo vrniti vrednote, kot so 

POŠTENOST, SOLIDARNOST, LJUBEZNIVOST, NESEBIČNOST, ODGOVORNOST. Za egoizem, 

napuh, laž, sebičnost, sovraštvo tu ni prostora, zato naredite nekomu dobro in prenesite 

sporočilo DELI DOBRO NAPREJ, NAJ TO SRCE POTUJE IN OSREČUJE, da bo tudi on lahko 

pomagal drugim.  

 

 



9. Gledališke zgodbe 

Izvajalci: Miha Štampah in člani gledališke skupine Egy&Más Vándorszinház  

…zgodilo se je v nekem gledališču; za kulisami se je vnel požar. Na oder je stopil šaljivec, da 
bi o dogodku seznanil občinstvo. Vsi so sporočilo vzeli za šalo in začeli ploskati. Šaljivec je 
sporočilo ponovil. Ljudje so se še bolj smejali. Najbrž bo tudi svet propadel ob smehu 
pametnih ljudi, ki bodo mislili, da je vse le šala… preden pa se svet sesuje, bomo odigrali  
še kakšno igro. 
 
Kakšne dejavnosti te pričakujejo na delavnici? 

-   Dramski pouk z okvirnim dogajanjem, ki bo vseboval:  
- kratke govorne vaje, 
- igre zaupanja, 
- vaje za samospoznavanje, 
- improvizacijske in situacijske igre. 

 
Če hočemo spremeniti svet, se moramo vrniti v čas, ko so vojaki sedli k ognju in 
pripovedovali zgodbe. 
 
10. Naj bo lep ta dan  

Izvajalca: Tjaša Šimonka in Borut Šantak 

Človeka glasba spremlja skozi vse življenje. Radi jo poslušamo ali izvajamo, predvsem takrat, 

kadar smo srečni. In kaj je lepše kot biti mlad, zaljubljen, ljubljen... Skozi čas se je ustvarilo 

mnogo lepih pesmi - nekatere izmed teh boste na delavnici tudi poustvarili. 

Delavnica bo izvedena ob 14. uri. 

11. Kontinent novih izzivov  

Izvajalec: Dejan Süč  

Spoznali boste šesto največjo državo na svetu, ki edina v celoti zavzema celino. Nekdanji 

dijak DSŠ Lendava vam bo naslikal svet emujev, koal ter koralnih grebenov. Preizkusili se 

boste kot načrtovalci potovanja ter se pomerili tudi v kvizu. Zmagovalci pa bodo tudi 

nagrajeni.  

12. Stopi v svet različnosti 

Izvajalec: Bojan Cigan 

Živimo v svetu, ki naj bi bil svoboden v mnogih pogledih, razen ko začnemo govoriti o 

empatiji, sprejemanju različnosti in razumevanju. Bivši dijak DSŠ vam bo skozi različne 

dejavnosti poskušal pokazati, zakaj so določene vrednote še vedno pomembne in potrebne 



in zakaj socialna neenakost ni poštena, saj izključuje določene posameznike ali pripadnike 

določenih skupin na podlagi predsodkov in nerazumevanja.  

13. »Si to, kar daš«  

Izvajalci: Matej Vučko in člani Leo Kluba 

V prvem krogu delavnic se boste preizkusili v debatiranju z izkušenim debaterjem Matejem 

Vučkom. Sodelovali boste tudi na okrogli mizi na temo humanitarnost. Kar daš, moraš čutiti 

kot zadovoljstvo, srečo in tega ne smeš pogrešati.  

Delavnica bo izvedena ob 14. uri. 

14. »Izzivam diskriminacijo« 

Izvajalke: Doris Moršič, Tina Fridreich in Ramona Žunič  

Ugotavljali boste, kakšen je odnos mladostnikov in mlajših odraslih do različnih skupin. Po 

skupinah boste na primerih razpravljali o predsodkih, stereotipih, sovražnem govoru in 

ksenofobiji. Predsodki nam vedno onemogočajo, da vidimo in spoznamo človeka kot 

posameznika in resnično dobro v njem.   

15. Afrika skozi bobne 

Izvajalec: Sebastjan Gršak 

Vibracije afriških bobnov, piščali ameriških Indijancev, šamanskih bobnov  in ostalih glasbil 

nam polepšajo različna druženja: rojstne dneve, prireditve, zabave... Spoznali boste ritem 

najrazličnejših domorodcev in izrazili ritem, ki ga čutite v sebi. Zvok bobnov deluje 

očiščevalno, dviga energijo in oddaja vibracije, ki odpirajo čakre, še posebej korensko. 

16. Let's Salsa 

Izvajalec: Center Astera 

Salsa je temperamenten, vroč in dinamičen ples, ki se že od svojih začetkov razvija in 

spreminja, se v različnih okoljih navzema lokalnih plesnih navad, tu in tam vključuje tudi 

elemente drugih plesov. Zaplešite tudi vi in se izgubite v vročih ritmih! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Az iskola napja,2014. május 9. 

Műhelymunkák: 

1. Sakk – egy játék, amely aktiválja agyunkat és fejleszti a társalgást 

Vezető: Kepe Klara 

A lendvai Rokada Sakkegyesület tagjai a sakk kedvelői számára bemutatják ezt a táblajátékot, 
és eljátszanak egy szimultán sakkpartit. A résztvevők kipróbálhatják ezt az érdekes és 
agyfejlesztő, de korántsem a régmúlt idők játékát. 

2. Kiváltság-e az iszlám világában nőnek lenni? (Andreja Klujber Ozmec) 

Vezető: Klujber Ozmec Andreja 

Az iszlám világában a nő szerepe más, mint a nyugati világban. A témával foglalkozó 
szépirodalom az eltelt években világszerte hódol. A foglalkozáson több, a témát nyíltan vagy 
rejtett módon bemutató irodalmi mű tartalmát tárgyaljuk. Megtekintünk egy, a témával 
kapcsolatos filmrészletet is, valamint összehasonlítjuk a nő szerepét a keleti és a nyugati 
világban.  
A kerekasztal-beszélgetésen összefoglaljuk a művek vezérfonalait, a férfiak és nők közötti 
különbségek okait a nyugati világban, valamint a nő megkülönböztetésének okait és 
jogosultságát a keleti világban. 
 
3. Mutassátok meg fiatalságotokat a megfelelő sminkeléssel 

Vezető: Sofija Generációs Ház, Mulić Nina 

A foglalkozást Mulić Nina, több éves tapasztalattal rendelkező sminkes vezeti. A lányok 
megismerhetitek a sminkelés alapjait, a szükséges eszközöket és a megfelelő 
kozmetikumokat. Gyakorlati példákkal megtanulhatjátok az esti sminkelés szabályait, 
technikáit és trükkjeit, és azt, hogyan kiemelni az arc előnyeit és eltakarni hátrányait. 

4. Spanyolországtól Martinique-ig – ingyenes lehetőségek fiataloknak 

Vezető: Sofija Generációs Ház, Dan Vilcan, Andreea Iosif és Ferčak Simona 

A műhelymunkán első kézből ismerhetitek meg a fiatalok mobilitási programját, az ifjúsági 
csereprogramokat és az Európai Önkéntes Szolgálatot. A projektek konkrét példáival a 



vezetők bemutatják élményeiket, és azt, hogyan válhattok egyszerű módon a projektek 
résztvevői. Végezetül a szervezők már az idei nyárra is kínálnak néhány programot. A 
műhelymunka angol nyelven folyik. 

5. Széllel a szélbe! 

Vezető: Raduha Mario 

A foglalkozáson egy ún. Stirling-motort, egy olyan szerkezetet fogtok készíteni, amely a 
hőenergiát mechanikus munkává változtatja. A hőlégmotort a foglalkozáshoz igazított tervek 
alapján készítitek el. Így megismerhetitek, milyen módon hatnak ki a termodinamikus 
változások a rendszer működésére. 
 
6. Fiatal vagyok és sikeres! 

Vezető: Novak David 

A KKI egykori diákja bemutatja szakmai útját és jelenlegi tevékenységét. Emellett beszélni 
fogunk a hírdetésről és a reklámok hatásairól. A résztvevők elkészítik saját reklámjukat, a 
legjobbat díjazzuk. 

7. A szociális hálózatok fizikája  

Vezető: Šimonka Vito 

A KKI egykori diákja bemutatja a fizika egyik új, perspektív ágazatát, amely a komplex 
hálózatokkal foglalkozik, mint pl. a Facebook ismeretségi hálózat baráti hálója. A résztvevők 
elemezitek saját Facebook-hálózatotok és kiszámítjátok azok néhány fontos tulajdonságát.  
  

8. Szívemből a szívedbe  

Vezető: Center ASTERA, Rožnik Gorazd 

KÉSZÍTS EGY SZÍVET ÉS AJÁNDÉKOZD EL JÓ TETTEKKEL… INDULJON A SZÍV A VILÁGBA… 
ÉS ÍGY VISSZATÉR, AMIKOR SZÜKSÉGED LESZ RÁ!!! 
A foglalkozás résztvevői csatlakozhattok a Szívemből a szívedbe mozgalomhoz. 
Megmutatjátok a körülöttetek élő embereknek, hogy nektek sem mindegy és vissza 
szeretnétek állítani az olyan értékeket, mint a BECSÜLET, SZOLIDARITÁS, SZERETŐKÉSZSÉG, 
ÖNZETLENSÉG, FELELŐSSÉG. Az egoizmusnak, a gőgnek, hazugságnak, önzésnek és 
gyűlöletnek itt helye nincs, ezért tegyetek jót valakivel és adjátok át az üzenetet: OSZD MEG 
A JÓT, INDULJON EL A SZÍV ÉS BOLDOGÍTSON, hogy mások is segíteni tudjanak! 

9. Történetek Színháza 

Vezető: Egy&Más Vándorszinház, Štampah Miha 

…egy színházban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött a mókamester, hogy 
ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották és tapsolni kezdtek: a mókamester 
megismételte; az emberek még jobban nevettek. Valószínüleg a világ is így fog elpusztulni, 
okos emberek nagy kacagása közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc… de 
addig, amíg még nem megy tönkre a világ, mi még játaszunk egyet! 



Mire számíthatsz a foglalkozáson? 

- Egy drámaóra levezetésére kerettörténettel, amely magába foglalja az  alábbiakat is: 
o rövid beszédtechnikai gyakorlatok, 
o bizalmi játékok, 
o önismereti foglalkozások, 
o improvizációs, szituációs játékok. 

Hozzátok el az osztálytársaitokat is! 

Ha meg akartjuk változtatni a világot, vissza kell térnünk abba a korba, amikor a harcosok 
leültek a tűz köré, és történeteket meséletek. 

10. A zene az kell 

Vezetők: Šimonka Tjaša és Šantak Borut 

A zene egész életében társa az embernek. A zenét örömben, bánatban, mindig szeretjük 
hallgatni és előadni is. És mi szebb annál, mint fiatalnak, szerelmesnek, szeretettnek lenni. A 
témával kapcsolatosan számtalan zeneszám íródott – ezek közül néhányat meg is tanulunk a 
foglalkozáson. 

 A műhelymunka csak a 14 órai időpontban lesz kivitelezve. 
11. Új kihívások kontinense 

Vezető: Süč Dejan 

A foglalkozáson a világ hatodik legnagyobb országát – amely egyben egy földrész is –  egykori 
diákunk szemszögéből ismeritek meg. Elvezet benneteket az emuk, koalák és a korallzátony 
világába. Megpróbálhatjátok, milyen is egy utazás tervezése, majd egy kvízjátékon 
megmérettetitek tudásotokat. A győztesek jutalomban részesülnek.  

12. Lépj a másság világába 

Vezető: Cigan Bojan 

Egy olyan világban élünk, amelynek minden tekintetben szabadnak kellene lennie, kivéve 
amikor az empátiáról és a másság elfogadásáról beszélünk. A KKI egykori diákja különböző 
tevékenységek útján megpróbálja bemutatni nektek, miért fontosak és szükségesek még 
mindig az egyes értékek, és miért nem becsületes a szociális egyenlőtlenség, hiszen az 
előítéletek és a félreértelmezés alapján a társadalom kizárja a közösségből az egyéneket, ill. 
a különböző csoportok tagjait. 
 
13. »Az vagy, amit adsz!«  

Vezetők: Matej Vučko és Leo Klub tagjai 

A foglalkozások első részében a vitázással, azaz a disputálással ismerkedhettek meg, Vučko 
Matej, tapasztalt disputáló vezetésével, és részt vesztek a jótékonyságról szóló kerekasztal-
beszélgetésen. Azt, amit adsz, elégedettségként, boldogságként kell megélned, és nem 
szabad hiányolnod, amit adtál. 

 A műhelymunka csak a 14 órai időpontban lesz kivitelezve.  
 



14. »Kihívás: a diszkrimináció« 
  
Vezetők: Moršič Doris, Fridreich Tina in Žunič Ramona 
A foglalkozáson arról beszéltek, milyen a fiatalok és a fiatal felnőttek viszonya az egyes 
csoportok iránt. Csoportokban, példák alapján beszélgettek az előítéletekről, 
sztereotípiákról, gyűlöletbeszédről és a xenofóbiáról. Az előítéletek mindig meggátolják azt, 
hogy az embert mint egyént, a jó oldaláról ismerjük meg. 
  
15. Afrika dobjai 

Vezető: Gršak Sebastjan 

 
Az afrikai dobok vibrációi, az amerikai indiánok sípjai, a sámándobok és egyéb hangszerek 
különböző összejöveteleket szépítenek meg: születésnapokat, rendezvényeket stb. 
Megismeritek a bennszülöttek különböző ritmusait és kifejezitek a bennetek rejlő 
ritmusokat. A dobok hangja tisztító hatású, növeli az energiát és a csakrákat megnyitó 
vibrációkat adnak ki magukból. 
  
16. Let's Salsa 

Vezető: Center Astera 

A salsa egy temperamentumos, forró és dinamikus tánc, amely már a kezdeteitől fogva 
változik és fejlődik, különböző környezetekben felveszi a helyi tánckultúrát és más táncok 
elemeit is magába vegyíti. Táncoljatok ti is és ragadjon el benneteket a forró ritmus! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


