
Ponudba aktivnosti za osnovnošolce na Srednji šoli Domžale 

Na Srednji šoli Domžale, šoli ki mi je blizu, želimo dodatno poskrbeti za povezanostjo z 

lokalno skupnostjo. Zato smo se odločili ponuditi veliko aktivnosti na področju računalništva 

in multimedije vsem osnovnošolcem v našem kraju in bližnji okolici. Cilj je, da osnovnošolcem 

predstavimo Srednjo šolo Domžale in jih navdušimo za morebitno nadaljnje šolanje v 

zanimivih programih Srednje šole Domžale. 

 

Jesenska šola za osnovnošolce  

Na podlagi dobrih izkušenj iz lanskega leta bomo tudi letos med jesenskimi počitnicami od 

2.11. do 4.11. 2016 med 9. in 13. uro organizirali jesensko šolo računalništva. Šola je 

namenjena zadnjim trem letnikom devetletke. Učenci bodo spoznali osnove spletnega 

programiranja, zgradbo računalnika, računalniška omrežja in osnove digitalne fotografije. Da 

pa učenci ne bi samo sedeli za računalnikom so predvidene tudi športne aktivnosti. Zaradi 

vključene malice in prigrizkov je cena Jesenske šole 20,00 EUR na udeleženca. Prijave 

pobiramo do 25.10.2016 ali zapolnitve skupine.  

 

Računalniški tečaj Programiranje skozi igro 

Računalniški programer je eden od najbolj zaželenih poklicev. Preko celoletnega 20 urnega 

brezplačnega tečaja programiranja za osnovnošolce bodo udeleženci spoznavali skrivnosti 

programiranja preko različnih računalniških iger. Tečaj je namenjen zadnjim trem letnikom 

devetletke. Tečaj bo potekal po pouku ob 14.00 uri eno šolsko uro tedensko vsak četrtek v 

računalniški učilnici na SŠ Domžale. Minimalno število udeležencev je 10, maksimalno pa 30 

udeležencev. Usposabljanje bosta vodila dijaka 4. letnika programa Tehnik računalništva. 

Tečaj se prične novembra 2016. Prijave pobiramo do 28.10.2016 ali zapolnitve skupine. 

 

LAN party 

Sprostitev za srednješolce in osnovnošolce. Celodnevno sobotno igranje računalniških iger. 

Okolje bodo pripravili dijaki SŠ Domžale. Udeleženci party-ja s seboj prinesejo računalnik in 

monitor na katerem bodo igrali. Dobimo se 10.12.2016 ob 9.00. Sodelovanje bo brezplačno. 

 

Regionalno tekmovanje v igranju iger  

Na srednji šoli Domžale bomo organizirali kvalifikacije za državno tekmovanje računalniških in 

elektrotehničnih šol v igranju iger. Poleg dijakov iz srednje šole Domžale lahko na 

tekmovanju sodelujejo tudi učenci osnovnih šol. Najboljši izmed udeležencev bodo prejeli 

priznanja. Igralno okolje za tekmovanje bodo pripravili dijaki. Udeleženci tekmovanja s seboj 

prinesejo računalnik na katerem bodo igrali - zaželeno prenosni računalnik. Letošnja igra 

tekmovanja še ni določena, bo pa miselna igra tipa League of Legends. Po tekmovanju je 

predvideno skupinsko igranje iger po želji učencev in dijakov. Termin tekmovanja bo javljen 

naknadno. Sodelovanje na tekmovanju bo brezplačno. 

Prijave sprejemamo na telefon 017240630 ali e-poštni naslov 

tajnistvo.ssdomzale@guest.arnes.si .  
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