
PREDMETNO PODROČJE: INFORMATIKA: Virtualna resničnost - spoznaj, ustvari in doživi VR 

IZVAJALCI: Mirko Pešec, prof. 

1. DAN – ponedeljek, 27. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  

8.00–8.30 JEDILNICA Samopostrežni zajtrk 
 
 

 

8.30–9.25 Učilnica Uvodna ura 
● Načrt dejavnosti bomo po 

potrebah prilagajali 
trenutnemu stanju projekta.  

● Predstavitev udeležencev in mentorjev 
● Udeleženci dobijo vse potrebne 

informacije. 
● Udeleženci dobijo gradivo. 
 

9.25–9.30  
 

Odmor  

9.30–10.15 Sprehod po šoli, zbirališče pred 
knjižnico 

Ogled II. gimnazije Maribor Sprehod po šoli z ravnateljem, dr. Markom 
Jagodičem 

10.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

Učilnica 
(imenujte učilnico, v kateri boste 
izvajali dejavnosti) 
 
 
 

● Predstavitev dejavnosti, da 
bomo imeli vsi enako 
predstavo, kaj bomo počeli  in 
kaj želimo narediti (kakšni so 
naši skupni cilji). 

● Spletna stran – izdelava 
● Prijava v aplikacijo za delo v 

skupini (komuniciranje tudi 
izven šole) 

 

Ugotavljali bomo, kaj je virtualna 
resničnost in kako je virtualna resničnost 
uporabljena v praksi. 
 
Spoznali bomo tudi 360° fotografijo in si 
pogledali primere v praksi. 
 
Naredili bomo spletno stran, na kateri bomo 
vsi objavljali svoje izdelke in končni izdelek 
celotne skupine. 
 



Prijavili se bomo tudi v spletno aplikacijo za 
delo v skupini. 
 
 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  

12.45–13.30 Učilnica  
(računalniška učilnica 1L1) 
 
 

● Debata o skupnih ciljih (o 
izdelku skupine) 

● Spoznavanje spletnega okolja 
za debato in primerjava z 
debato v živo 

 

Predlagal bom skupni izdelek in z debato ga 
bomo po potrebi še prilagodili. 
 
Vsak udeleženec bo v spletni aplikaciji napisal, 
kaj bi v okviru skupnega izdelka rad naredil. 
 
Skupni cilj si moramo vsi pravilno predstavljati 

in se z njim strinjati. 

13.30–15.00 
 

Telovadnica 
 
 
 

Športne aktivnosti OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI IGRAMI (k 
aktivnostim se prijavijo na posebnem obrazcu 
– prijavnici) 

2. DAN – torek, 28. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  

8.00–8.30 
 

Jedilnica 
 

Samopostrežni zajtrk 
 
 

 

8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 
 

Učilnica  
(računalniška učilnica 1L1) 
 
 
 
 

V spletnem okolju se seznanimo z 
načrtovanjem, kako ločimo 
narejeno od tega, kar je v delu, za 
kaj je kdo zadolžen 
● Urejanje spletne strani 

● Snemanje 360 ° fotografij 

● Iskanje potrebnih aplikacij … 

Vsakdo bo razmislil in se odločil, kaj bi rad 
naredil za doseganje skupnega cilja (izdelka). 
Svoj načrt dela bo zapisal v spletno aplikacijo.  

Preverili bomo, ali imamo vse, kar potrebujemo 

za izdelek. 

Pričeli bomo z izdelavo skupnega končnega 
izdelka. Vsakdo bo pričel z izvajanjem naloge, ki 
si jo je sam izbral v okviru skupnega izdelka. 



● Priprava na video predstavitev  
Izdelali bomo video, ki bo predstavil naš končni 

izdelek na koncu delavnice. 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  

12.45–13.30 
 
 

Učilnica 
(računalniška učilnica 1L1) 
 
 
 

● Urejanje spletne strani 

● Snemanje 360 ° fotografi. 

● Iskanje potrebnih aplikacij … 

● Vsakdo izvaja naloge, ki si jih je izbral.  
● Potekata debata o izvajanju nalog in sprotno 

preverjanje pridobljenih podatkov 

13.30–15.00 Telovadnica Športne aktivnosti ali družabne igre 
 
 

OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI IGRAMI (k 
aktivnostim se prijavijo na posebnem obrazcu – 
prijavnici) 

 

 

3. DAN – sreda, 29. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  

8.00–9.00 Jedilnica Samopostrežni zajtrk in razdelitev 
skupin za kopanje. 

 

9.00–15.00 KOPANJE V KOPALIŠČU BIOTERME 
MALA NEDELJA 
 
Otroci bodo imeli kosilo v 
restavraciji/na terasi kopališča. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16.00 
 

Povratek pred II. gimnazijo Maribor   



 

4. DAN – četrtek, 30. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI (OPISE BOMO DALI V 
PROGRAM DEJAVNOSTI V 
PROPAGANDNO BROŠURO) 

8.00–8.30 Jedilnica 
 

Samopostrežni zajtrk 
 
 

 
 

8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

Učilnica 
(računalniška učilnica 1L1) 

 
 

● Urejanje spletne strani 

● Snemanje 360 ° fotografij 

● Uporaba izbranih aplikacij 

● Izdelava končnega izdelka 

● Vsakdo izvaja naloge, ki si jih je izbral.  
● Pridobivanje podatkov za končni izdelek 
● Izdelava končnega izdelka 
● Izdelava predstavitve (video predstavitev) 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  

12.45–13.30 Učilnica 
(računalniška učilnica 1L1) 

 
 

● Urejanje spletne strani. 

● Snemanje 360 ° fotografij. 

● Uporaba izbranih aplikacij 

● Izdelava končnega izdelka 

● Izdelava končnega izdelka.  
● Objava končnega izdelka. 
● Izdelava predstavitve (video predstavitev) 

13.30–15.00 Telovadnica Športne aktivnosti ali družabne igre 
 
 

OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI IGRAMI (k 
aktivnostim se prijavijo na posebnem obrazcu 
– prijavnici) 

 

5. DAN – petek, 1. 7. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI (OPISE BOMO DALI V 
PROGRAM DEJAVNOSTI. V 
PROPAGANDNO BROŠURO) 



8.00–8.30 Učilnica Samopostrežni zajtrk 
 

 
 

8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

Učilnica 
(računalniška učilnica 1L1) 
 

Priprava zaključne prireditve in 
predstavitev aktivnosti 

● Evalvacija 
● Zbiranje idej za prihodnje leto 
 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  

12.45–14.00 
 

Učilnica 
(imenujte učilnico, v kateri boste 
izvajali dejavnosti) 

 ● Evalvacija 
● Zbiranje idej za prihodnje leto 
 

14.00–15.00 Amfiteater Zaključna prireditev Podelitev priznanj  
 

 
 


