
Noč na Gimnaziji Kranj 
Postani gimnazijec za eno noč 
7. december 2018–8. december 2018 
 

PRIHOD: v petek, 7. decembra 2018, ob 16.00, skozi 
stranski vhod pri Hotelu Creina 
 
ODHOD: v soboto, 8. decembra 2018, ob 12.00 
 

 

Noč ima svojo moč in preživeli jo boste na Gimnaziji Kranj. 
Preizkusili se boste v vlogi naravoslovnega znanstvenika, 
izvajali zanimive pokalne, kadeče in svetleče kemijske 
poskuse, raziskovali življenje pod mikroskopom ter 
spoznavali delovanje svojih čutil in izdelali fizikalni verižni 
eksperiment. Ko se večer prevesi v noč, bo čas za igre in 
druženje z dijaki, zjutraj pa vas bomo popeljali v ritme 
hiphopa in flamenka ali pa boste spoznavali osnove aikida. 
Udeleženci boste lahko opazovali in spoznavali nočno 
življenje eksotičnih živali.  
 

 

Program vodijo dijaki v sodelovanju z učitelji. 
o bioexo 
o izdelava verižnega eksperimenta 
o spoznavanje astronomije 
o opazovanje in izvajanje zanimivih kemijskih 

eksperimentov 
o snemanje najboljše slike pod mikroskopom 
o spoznavanje delovanja naših čutil 
o hiphop, flamenko, aikido 
o razne družabne igre in športne igre 

 
Kaj potrebujem? 

o Pripomočke za osebno higieno (milo, zobno ščetko, 
brisačo …). 

o Primerno oblačilo in obutev (pižamo, copate …). 
o Spalno vrečo, vzglavnik in odejo. 
o Svetilko. 

 

 

Ponudba vključuje nočitev, prehrano, vodene naravoslovne delavnice. Dogodek je brezplačen. 
Več informacij: organizatorka dogodka in profesorica biologije Urša Petrič: ursa.petrich@gmail.com 

 

Noč na Gimnaziji Kranj 
Postani gimnazijec za eno noč 
7. december 2018–8. december 2018 
 

PRIHOD: v petek, 7. decembra 2018, ob 16.00, skozi 
stranski vhod pri Hotelu Creina 
 
ODHOD: v soboto, 8. decembra 2018, ob 12.00 
 

 

Noč ima svojo moč in preživeli jo boste na Gimnaziji Kranj. 
Preizkusili se boste v vlogi naravoslovnega znanstvenika, 
izvajali zanimive pokalne, kadeče in svetleče kemijske 
poskuse, raziskovali življenje pod mikroskopom ter 
spoznavali delovanje svojih čutil in izdelali fizikalni verižni 
eksperiment. Ko se večer prevesi v noč, bo čas za igre in 
druženje z dijaki, zjutraj pa vas bomo popeljali v ritme 
hiphopa in flamenka ali pa boste spoznavali osnove aikida. 
Udeleženci boste lahko opazovali in spoznavali nočno 
življenje eksotičnih živali.  
 

 

Program vodijo dijaki v sodelovanju z učitelji. 
o bioexo 
o izdelava verižnega eksperimenta 
o spoznavanje astronomije 
o opazovanje in izvajanje zanimivih kemijskih 

eksperimentov 
o snemanje najboljše slike pod mikroskopom 
o spoznavanje delovanja naših čutil 
o hiphop, flamenko, aikido 
o razne družabne igre in športne igre 

 
Kaj potrebujem? 

o Pripomočke za osebno higieno (milo, zobno ščetko, 
brisačo …). 

o Primerno oblačilo in obutev (pižamo, copate …). 
o Spalno vrečo, vzglavnik in odejo. 
o Svetilko. 

 

 

Ponudba vključuje nočitev, prehrano, vodene naravoslovne delavnice. Dogodek je brezplačen. 
Več informacij: organizatorka dogodka in profesorica biologije Urša Petrič: ursa.petrich@gmail.com 

 


