
 

 

DELAVNICE FOMB 

ZAP. 
ŠT. 

NASLOV 
DELAVNICE 

OPIS DELAVNICE IZVAJALEC PON. TOR. SRE 

1. Leonardo da 
Vinci? Pospeši 
utrip. 

Raziskovanje Leonardo da Vinci-jevega procesa priprave na 
delo. Seciranje srca in spoznavanje zgradbe in delovanje srca 
kot priprave zasnove likovnega dela. Skiciranje srca in 
ustvarjanje z  akvareli. Posnemanje da Vinci-jevih korakov, 
priprave, študijskega pristopa pred  ustvarjanjem. 

Petra Arnejčič 
Munda 

DA DA DA 

2. Aritmija portretov Dijaki posnamejo svoje fotografije, lahko portret ali lik v celoti. 
S pomočjo programske opreme svoje fotografije spremenijo, 
obdelajo, naredijo nagajive, šaljive,… 

Lada Bele 
Tominc 

NE DA DA 

3. Aritmija mladosti 
skozi barve in 
vzorce 

Dijaki bodo skozi svojo risbo, narisano s flumastri ali izdelano iz 
kolaž papirja ( risalne liste A3 in lepilo dobijo v šoli) prikazali 
svoje doživljanje ' aritmije mladosti' – pričakujem dijake z 
bujno domišljijo, kreativnostjo in veseljem do likovnega 
ustvarjanja… Naj aritmija mladosti zaživi v nori kombinaciji 
barv in vzorcev in oriše njihovo osebnost in doživljanje sebe in 
sveta…Najboljši izdelki bodo razstavljeni na hodnikih šole!  

Mojca Božnik DA DA DA 

4. Molekula za 
molekulo = 
ljubezen. 

Pogovorimo se o biološkem ozadju ljubezni. Katera čustva se 
pojavijo, katere molekule se aktivirajo in po kakšnem vrstnem 
redu. Za boljšo predstavo izdelamo modele molekul ter srca. S 
tem si predstavljamo tudi, kako naše srce deluje v normalnih 
razmerah, kako pa, ko se nam pospeši izločanje hormonov. 
Pogovorimo se o drugih zanimivih temah. Ogledamo si nekaj 
zanimivih posnetkov na youtube-u, ki nam podajo še nekaj 
dodatnih informacij. 

Hanija Bujas DA DA NE 

5. Kreativno ličenje in 
poslikava obraza 

Namenjeno je  dijakom, ki si želijo  naučiti osnov ličenja in  
poslikave obraza. Dijaki potrebujejo različna ličila (puder, 
senčila za veke, črna barvica za oči,  maskaro za trepalnice, ter 
čopiče za ličenje, čistilno mleko, tonik za obraz, kremo, šminke 
za ustnice, barvice za ustnice, glos za ustnice). 

Metka Cafuta 
Repnik 

DA NE NE 



 

6. Delavnica 
kaligrafije 

Kaligrafska delavnica bo z navdihom v zgodovinskih pisavah 
bogatila vaš sodobni izraz v pisanju, načinu komunikacije, ki ima 
zelo osebno noto in danes skoraj izumira.  
Dijaki bodo pozorni na pravilnost pisanja posamezne pisave. 
Pogledali bomo primere starih pisanih besedil, se pogovorili, 
bogatili spretnosti in znanja o pisavah, spoznali materiale in 
pripomočke, ki jih pri pisanju potrebujemo,  Delali bomo vaje 
pravilnega držanja peresa z lesenimi palčkami in spoznavali 
primerne materiala ter orodja za kaligrafijo. Pisavo bomo 
vadili s prožnimi kovinskimi peresi, poševnimi držali in 
črnilom. Naučili se bomo pisanja osnovne okrogle kaligrafske 
pisave in preko nje spoznali zakonitosti pisanja večine 
kaligrafskih pisav. Izdelovali bomo posamezne črke, besede, 
ločila in števila. Na koncu pa bomo izdelali unikatni izdelek kot 
so pisanje vabila, čestitke ali voščila. Delavnica udeleženca 
pripravi tudi na samostojno delo pri kasnejšem učenju in 
kopiranju drugih kaligrafskih pisav.  

Barbara 
Crnković  

DA DA DA 

7. Aritmija mladosti v 
FUN PARKU RA-
TA-TA  - 2 

Dijaki se bodo preizkusili v različnih igral kot so lasermaxx 
(zadevanje nasprotnika z lasersko puško in beleženje zadetkov 
s pomočjo posebnega jopiča) XXL nogomet( igra temelji na 
principu ročnega nogomte),  ice stock (igra podobna curlingu) 
ter mini bowling. Več informacij o samih igrah najdete na 
Funpark.si  
Dijak sam plača strošek od 12 do 14 evrov. 

Marica Čopi DA 
 
 
 

DA DA 

8. Jaz sem kul 
najstnik 

Obdobje najstništva oz. mladostništva je obdobje polno 

sprememb, je vrtiljak čustev in s hormoni prepletenih 

dogodivščin. Zakaj pa je kul biti najstnik? Katere so značilnosti, 

ki veljajo za najstniška leta? Skupaj poiščimo čim več pozitivnih 

vidikov najstništva. Primerjajmo dobo v kateri se nahajamo z 

drugimi obdobji (otroštvom, odraslostjo, starostjo) in 

dokažimo, da je biti najstnik zapleteno, a fino. 

Aleksandra 
Topolnik  
Slatinek 

DA DA DA 

https://funpark.si/


 

9. Aritmija mladosti 
– Toksična 
moškost 
(delavnica za fante 
in dekleta o nasilju 
nad ženskami in 
dekleti na spletu 
in v realnem 
življenju) 

Kaj je toksična moškost? Ena od opredelitev pravi, da gre za 
skupek družbeno regresivnih obnašanj, katerih namen je 
omogočanje prevlade, dajanja manjše vrednosti ženskam, 
homofobije in namernega nasilja. To se kaže skozi 
»tradicionalno« moško vedenje, ki se ga poveličuje: 
povezovanje moškosti z agresivnostjo, nasiljem, spolno 
prevlado (nad ženskami), močjo in čustveno trdoto. Ob tem se 
tudi zavračajo lastnosti, ki se dojemajo kot tradicionalno ženske 
(Akcija AI, december 2022).  
Delavnice bodo izvedene v sodelovanju z Amnesty International 
Slovenija. Dijaki se bodo na delavnici seznanili s temo toksične 
moškosti in njenim vplivom na nasilje nad ženskami in dekleti. 
Delavnica bo potekala aktivno skozi pogovor, razlage, kritična 
razmišljanja, različna raziskovanja določenih družbenih 
konceptov in vlog ipd.. 

Renato Flis DA DA DA 

10. Aritmija mladosti v 
FUN PARKU RA-
TA-TA  - 1 

Dijaki se bodo preizkusili v različnih igral kot so lasermaxx 
(zadevanje nasprotnika z lasersko puško in beleženje zadetkov 
s pomočjo posebnega jopiča) XXL nogomet( igra temelji na 
principu ročnega nogomte),  ice stock (igra podobna curlingu) 
ter mini bowling. Več informacij o samih igrah najdete na 
Funpark.si  
Dijak sam plača strošek od 12 do 14 evrov. 

Aleš Forjan DA DA DA 

11. Kreativno ličenje 
in poslikava 
obraza 

Namenjeno je  dijakom, ki si želijo  naučiti osnov ličenja in  
poslikave obraza. Dijaki potrebujejo različna ličila (puder, 
senčila za veke, črna barvica za oči,  maskaro za trepalnice, ter 
čopiče za ličenje, čistilno mleko, tonik za obraz, kremo, šminke 
za ustnice, barvice za ustnice, glos za ustnice). 

Bojana Galič DA NE NE 

12. Čustveni utrip 
mladosti 

Dijaki poskušajo problem osvetliti iz različnih zornih kotov. 
Problem izberejo in opredelijo na začetku delavnice – 
vsebinsko se mora problematika dotikati težav, s katerimi se 
mladostniki soočajo in jim predstavljajo ovire pri doseganju 
ciljev. Približati bomo poskusili različne pristope pri 
vrednotenju istega problema. Osredotočili se bomo na pomen 

Mojca Gornik 
Brodnjak 

DA DA DA 

https://funpark.si/


 

in vlogo razumskih elementov, ki jih neprijetna čustvena stanja 
zaradi intenzivnosti prepogosto onemogočajo. 

13. Novi domišljijski 
junaki iz gline 

Na delavnici bodo dijaki s pomočjo različnih vrst gline 
oblikovali lastne risane oziroma domišljijske junake. Oživljali 
bodo fantazijske elemente s katerimi se soočajo v svojih 
sanjskih svetovih ali si jih zamišljajo ob trenutkih navdiha. 
Izhajajoč iz kreativne risbe in skice bodo s pomočjo materiala 
izdelali 3D oblike in majhne figure, ki bodo upodabljale njihove 
zamisli. 
Na voljo bodo majhni ročni pripomočki (lesene modelirke, 
gobice, krpe), ki bodo nudili številne možnosti za izražanja ter 
obdelave materiala. Naj domišljija zaživi. 

Aleksandra 
Gruden 
 
 

DA DA DA 

14. Eksperimenti 
mladosti 

Dijaki bodo določali trdoto vode, masni delež soli, izolirali DNK 
iz pomaranč … 
Ogledali si bodo različne zanimive eksperimente iz 
naravoslovja. 

Štefan Hlebič DA DA DA 

15. Keramika -
oblikovanje 
modnega dodatka 
za mlade 

Vsak dijak bo skiciral in načrtoval trendovski  modni dodatek iz 
gline, v drugem delu delavnice ga bo tudi oblikoval. 
Navdih za dizajn je tema FOMB-a, ARITMIJA MLADOSTI 
Oblikovali  bomo npr: uhane, obeske, priponke, gumbe, lasne 
vstavke, dodatke za modne kreacije za oblačila, za obutev, 
torbice… 
Raziskali bomo zgodovino modnih dodatkov in jih prenesli, 
posodobili za današnji svet mode za mlade. 

Marija Janja 
Ipavic 

NE DA NE 

16. Čarobni 
eksperimenti 

ARITMIJA MLADOSTI – dinamika, radovednost, navdušenje, 
presenečenje – vse to skozi različne kemijske eksperimente. 
Izvedli bomo zabavne in dinamične eksperimente, ki jih lahko 
naredimo tudi doma: potujoča voda, čudežni stiropor, penasta 
kača, vulkanski izbruh, barvasti plamen, obarvano mleko, 
padajoči baloni, lava lučka, modra steklenica, krvavo čaranje, 
magična coca cola … 

Karmen Jurčevič DA DA DA 



 

17. Raziskujemo 
jezik/besedišče 
mladih 

Na osnovi govorjenih in pisnih besedil bomo v skupini 
raziskovali govorico/jezik mladih, opazovali bomo tudi vpliv 
tujih jezikov, poklicne usmerjenosti, starosti, domačega okolja 
… Pripravili bomo seznam zanimivih izrazov, poimenovanj … 
Dijaki bodo pozorni na svoje besedišče, primerjali ga bodo z 
besediščem drugih. Pozorni bomo na pomenske odtenke 
besed in besednih zvez, na okoliščine, v katerih določene 
izraze uporablja posameznik. 

Jelka Kotnik 
Rudolf 

DA DA DA 

18. Aritmija mladosti 
in bontona 
Z oliko do 
samozavesti, 
priljubljenosti in 
uspeha 

V družbi se moramo držati pravil lepega obnašanja, naj je to v 

privatnem ali javnem življenju. Družba namreč pripisuje velik 

pomen uglajenemu vedenju na vseh področjih, ali je to 

pozdravljanje, dopisovanje, pri športu, pri razgovoru za 

delovno mesto ali pa pri mizi. 

Pri delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih temah:  

- osnove lepega vedenja 

- bonton  v zasebnem življenju 

- bonton v poslovnem svetu 

Sonja Kranjc 
Kelemina 

DA DA DA 

19. Družabne igre 
tvoje in moje 
mladosti 

Z dijaki bomo preverili, katere družabne igre se še igrajo.  
Nato bomo napravili načrt za izdelavo sodobne različice stare 
družabne igre, npr. ČLOVEK NE JEZI SE. Dodati bo treba nove 
aktivnosti k stari igri na izbrano temo.  
Primer: polja na igralni podlagi imajo tudi naloge, ki zahtevajo 
miselno ali fizično aktivnost. 

Nevenka Letonja DA DA DA 

20. Prijazni do okolja V sklopu delavnice bomo pripravili plakat na temo Prijazni do 
okolja z ustreznim programskim orodjem.  Plakat bomo objavili 
kot prispevek s pomočjo CMS sistema Wordpress.  

Melisa Milinkić DA DA DA 

21. Kreativno 
spletanje kitk in 
pričesk za različne 
priložnosti 

Namenjeno je dijakom, ki si želijo naučit spletanja kitk, 
kodranja las, likanja las, ter česanja različnih pričesk. Dijaki 
prinesejo s seboj glavnike, krtačo za razčesavanje las, gumice, 
špange, lasnice, likalnik, kodralnik, fen, lak za lase, vosek ali gel 
za lase. 

Marija Pinter 
Tibaut 

DA NE NE 



 

22. Utrip mladosti Dijaki bodo na pripravljeno predlogo (polizdelek) z ročnim ali 
strojnim šivanjem izdelali različne aplikacije in izdelali unikaten 
končni izdelek.  

Ksenija Plazl NE NE DA 

23. Ritem – harmonija 
- črta 

Po kratki razlagi o črti, oblikah in pomenu črte kot osnovnem 
likovnem elementu narišejo svojo risbo , ki je narejena samo s 
črtami. Poudarek je na ritmu in ponavljajočih vzorcih. 
Risba je temeljno likovno delo, je izhodišče za slikarske, 
kiparske in arhitekturne stvaritve. Njena bistvena značilnost je 
izražanje s črto, linijo na ploskev, barva je drugotnega pomena. 
Ker je risba skopa, zahteva od risarja, da se omeji na bistveno. 
V nasprotju s slikarstvom risba ne skriva postopka, kako gradi 
podobo. Povezava s slikarstvom je tesna, saj pri risbi in sliki 
umetnik pogosto uporabi enake nosilce (npr. papir, karton, 
lepenka), enake pripomočke (npr. svinčnik, pero, čopič, palica), 
risarske oz. slikarske medije (npr. svinčnik, barvnik, suha igla, 
kreda, pastelna kreda, oglje, tinta, tuš), gre pa tudi za podoben 
pristop k delu. Risba je lahko v slikarskem delu prekrita (bodisi 
ker je izginila pod nanosi barve ali zato, ker je risba nastala 
ločeno), lahko pa je vidna in je bistvena sestavina izraza (npr. v 
srednjeveških slikanih oknih-VITRAŽ-vitraj).Risba je pogosto 
neločljivi del slikarstva in je sodila (oz. še sodi) v delovni 
postopek slikarja, kiparja in arhitekta pri pripravljanju večjega 
dela. S svojimi lastnostmi se risba lahko približa kolorističnemu 
slikarstvu, s senčenjem (črtkanjem, stopnjevanjem intenzitete 
ene same barve, z raztapljanjem obrisne poteze –LAVIRANA 
RISBA s tušem itd.) dosega vtis zaobljenosti in osvetljenosti, pa 
tudi tonskega stopnjevanja. Slikarstvu je posebej blizu takrat, 
ko nastane z raznobarvnimi mediji (z barvniki, barvnimi 
kredami, pasteli, tudi akvarelnimi barvami). Risba je lahko 
skica, osnutek, likovni zapis ideje, detajla iz resničnega sveta, 
lahko je študija, predrisba, kroki  je hitra risba vmesna postaja 
med zamislijo in dokončanim delom, lahko pa je samostojno in 
v sebi zaključeno delo. 

Zlatko Prah NE NE DA 



 

24. Mladost je 
norost? 

Mladost je norost, čez potok skače, kjer je most, pravi stari 

slovenski pregovor, ki nam pove, da  storimo marsikaj 

nepremišljenega.  

Sprehodili se bomo skozi mladostno vihravost, ljubezen …, ki je 
na srečo večna tema mladostnikov. Iskali bomo odgovore na 
vprašanja, ali so se odnosi skozi čas spremenili, ali so čustva 
pomembnejša od trendov in neodvisna od tehnologije. 

Tatjana Rupreht DA DA DA 

25. Likovna naloga - 
aritmija mladosti 

Likovna naloga: Aritmija mladosti 
Razgovor z dijaki o tem, kako gledajo na svet okrog njih? Kako 
je biti v tem svetu mladostnik? Kaj se jim dogaja? 
Kaj jih navdihuje in kaj povzroča neravnovesje? 
Kako bi vse to prikazali na likovni način? 
Želim, da pripovedujejo o dogajanjih, o čustvih, o občutjih, ki 
jih doživljajo. O uspehih in porazih. O iskanju rešitev, itd… V 
nadaljevanju se bodo odločili za eno izmed slikarskih tehnik; 
tempero, barvi tuš, akvarel, pastel, barvnike……Ali morda 
kombinacijo dveh.  
Predlagala bom eksperimentirajte z izbrano tehniko, da bodo 
videli, kaj jim omogoča. 
Format: A2 ali večji format (dobijo v šoli) 
Slog: realističen ali stiliziran 

Danica Sorec 
Lešnik 

DA DA DA 

26. PS4 Just dance - 2 Plesna delavnica, ki se bo izvedla s pomočjo igralne konzole 
PS4 in video igrico Just Dance. S pomočjo nameščene kamere 
se bodo dijaki izkazali v plesnih gibih in na zabaven način 
raziskali svoje plesne sposobnosti. Kot dodatek bomo na 
kratko spoznali delovanje srčnega utripa med aktivnostjo s 
pomočjo teoretičnih vsebin. 

Tomaž Šegula DA DA DA 

27. PS4 Just dance - 1 Plesna delavnica, ki se bo izvedla s pomočjo igralne konzole 
PS4 in video igrico Just Dance. S pomočjo nameščene kamere 
se bodo dijaki izkazali v plesnih gibih in na zabaven način 
raziskali svoje plesne sposobnosti.  

Alja Švab DA DA DA 

28. Mladostni odsev 
slikanja na steklo 

Na delavnici bo vsak kandidat poslikal stekleno ploščico z 
motivom povezanim s temo Aritmija mladosti. Slikali bomo z 

Alenka Toplak DA DA DA 



 

barvami za steklo na vodni osnovi, spoznali nove načine in 
tehnike slikanja na steklo. Dijaki potrebujejo tanjše okrogle 
čopiče in paleto oz. površino za mešanje barv.  

29. Mladost je … Z dijaki se bomo pogovarjali o mladosti-: 
- kaj je mladost in kaj so vrednote mladih 
- a je mladost norost 
- katere so prednosti mladosti 
- katere so pomanjkljivosti 
- kaj muči mlade 
- kaj si mladi želijo in katere želje lahko uresničijo 
- reki o mladosti in njihov pomen. 

Nato dijaki v skupinah ali posamezno zapišejo svoja 
razmišljanja in jih predstavijo ostalim. 

Anica Trajkovič DA DA DA 

30. Kreativno 
spletanje kitk in 
pričesk za različne 
priložnosti 

Namenjeno je dijakom, ki si želijo naučit spletanja kitk, 
kodranja las, likanja las, ter česanja različnih pričesk. Dijaki 
prinesejo s seboj glavnike, krtačo za razčesavanje las, gumice, 
špange, lasnice, likalnik, kodralnik, fen, lak za lase, vosek ali gel 
za lase. 

Aleksandra 
Volupič 

NE DA NE 

31. Aritmija mladosti Na delavnicah bi primerjali mladost v različnih obdobjih, 70., 
80., 90. leta. Mladost brez mobilnih telefonov in medmrežja. 
Kakšno svobodo jim nudijo vse aplikacije, ali mogoče 
povzročajo aritmijo mladosti – težave. 

Ivica Žnuderl DA DA DA 

 ŠTEVILO 
DELAVNIC 

  26 26 25 

 

 

 

 

 


