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 Drage dijakinje in dijaki,  
 
kot vsako leto smo vam tudi letos učitelji pripravili pestro in bogato ponudbo programov 
OIV po prosti izbiri. Opustili smo nekaj programov, za katere je v zadnjih letih zanimanje 
upadlo, in pripravili nekaj novih, po katerih ste povpraševali.  
 
Izbirate lahko med različnimi vsebinskimi področji; nekatera se navezujejo na posamezne 
šolske predmete, druga spet omogočajo razvijanje različnih talentov in spretnosti. Še posebej 
dobro sta zastopani področji kulture in umetnosti ter športa, v ponudbi pa boste našli tudi 
programe podjetništva, kariernega usmerjanja in prostovoljstva.  
 
Prepričani smo, da bo vsak med vami lahko našel nekaj zase. 
 

 

 Prosimo vas, da  

 pregledate katalog,  

 izberete svojo dejavnost/dejavnosti, 

 se k izbrani dejavnosti/dejavnostmi prijavite v spletni učilnici, 

Predmeti>Organizator Naslov:  http://url.sio.si/gimnmOIV, 

 prijavo/prijave oddajte do 25. 9. 2015. 

 
 
 
 
  

https://exch.gimnm.org/owa/redir.aspx?C=33b30b29fb9447b3b9e8d854c3d9becc&URL=http%3a%2f%2furl.sio.si%2fgimnmOIV%2c
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št. NAZIV PROGRAMA  STRAN 

1.  Cankarjevo tekmovanje za dijake 1. in 2. letnika   4 

2.  Cankarjevo tekmovanje za dijake 3. in 4. letnika  5 

3.  Šolsko glasilo Stezice   6 

4.  Dopolnilni pouk matematike  7 

5.  Matematični krožek   8 

6.  Angleščina ni tako izi   9 

7.  Tekmovanje iz znanja nemškega jezika   10 

8.  Nemška bralna značka »EPI Lesepreis« za dijake od 1. do 4. letnika   11 

9.  
Izmenjava z gimnazijo BORG iz Bad Radkersburga ali z gimnazijo BORG 
Hermagor  ali s slovensko gimnazijo iz Celovca   

  12 

10.  Nemška jezikovna diploma 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2)   14 

11.  Jezikovni tabor Celovec   15 

12.  Bralno tekmovanje v nemščini "PFIFFIKUS 2016"   16 

13.  Jugend debattiert international   17 

14.  Španska bralna značka Epi lectura   18 

15.  Tekmovanje iz znanja španščine  19 

16.  Izmenjava s srednjo šolo iz Španije*  20 

17.  Francoska jezikovna diploma DELF (Diplôme d'études en languefrançaise)   21 

18.  Tečaj latinščine   22 

19.  Učenje nizozemščine  23 

20.  Drama Club  24 

21.  Tekmovanje v znanju geografije   25 

22.  Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz filozofskega eseja   26 

23.  Priprave na fizikalno tekmovanje   27 

24.  FIZIKA* (* lahko vsebuje sledove matematike)   28 

25.  Fizikalni sef   29 

26.  Razmišljam, iščem, (se) razvijam   30 

27.  Gimnazijska »žajfa«   31 
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28.  FIRST Lego League, Rising Kelts. Tema: »Pot smeti« (Trash trek)   32 

29.  Lego roboti   33 

30.  
Izdelava multimedijske predstavitve: Povej svojo zgodbo s sliko, zvokom in 
videom 

  34 

31.  Naredi svoj simulaker   35 

32.  MEPI – mednarodno priznanje za mlade   36 

33.  Lepo je biti prostovoljec   37 

34.  Spoznavanje poklicev   38 

35.  Gledališka popotovanja   40 

36.  Filmski abonma   41 

37.  Debatni klub   42 

38.  Podjetniški krožek – Junior Achievement   43 

39.  Likovni krožek   44 

40.  Pevski zbor   45 

41.  Športni tabor Osilnica  46 

42.  Joga  47 

43.  Aerobika, pilates  48 

44.  Akrobatika/ gimnastika   49 

45.  Navijaška skupina   50 

46.  Nogomet - dijaki   51 

47.  Košarka - dijaki   52 

48.  Odbojka – dijakinje in dijaki   53 

49.  Turno kolesarjenje  54 

50.  Radi tečemo   55 

51.  Interakt klub  56 

52.  Prva pomoč  57 
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Cankarjevo tekmovanje za dijake 1. in 2. letnika 

naslov programa 

nosilec programa Tina Furlan Turk 

sodelavci Profesorji slovenščine, knjižničarka 

število ur 60 

program je 
namenjen 

Dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine 30 

čas izvedbe Od oktobra 2015 do aprila 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki, ki jih zanima književnost in se radi literarno izražajo, preberejo predpisano književno 
delo in dodatno literaturo. Nato knjigo skupaj analizirajo, prepoznavajo glavne motive in 
tematiko, označijo glavne osebe, določijo kraj in čas dogajanja, zvrst dogajanja, poiščejo 
slogovne prvine itd. Dijaki ob obravnavi knjige razvijajo kritično mišljenje in na koncu pišejo 
esej. Cilj projekta je temeljita priprava na Cankarjevo tekmovanje. 

vsebina programa 

Letošnja tema tekmovanja je domoljubje in slovenstvo, naslov tekmovanja je DOMOVINA 
MED PLATNICAMI. Letos bodo dijaki brali knjigo Gorana Vojnoviča Jugoslavija, moja dežela. 
Roman nudi bralcu razmislek o iskanju doma in domovine, predvsem pa ga usmerja v 
razmislek o soočanju s kruto resnico in v iskanje lastne identitete. 
Dijaki bodo: 

- podrobno prebrali roman, 
- spoznali zgodovinsko ozadje, 
- zbirali in prebirali strokovno literaturo, 
- povezovali besedilo z znanjem literarne zgodovine in teorije, 
- ustvarjalno pisali na izbrano temo. 
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Cankarjevo tekmovanje za dijake 3. in 4. letnika 

naslov programa 

nosilec programa Jernej Golobič 

sodelavci Profesorji slovenščine, knjižničarka 

število ur 60 

program je 
namenjen 

Dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine 30 

čas izvedbe Od oktobra 2015 do aprila 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki, ki se zanimajo za književnost, preberejo predpisano literaturo. Nato knjigo skupaj 
analizirajo, prepoznavajo glavne motive in tematiko, znajo označiti glavne osebe, določiti kraj 
in čas dogajanja, zvrst romanov, pripovedno perspektivo idr. Po analizi dijaki razvijajo kritično 
mišljenje, pišejo esej. Cilj projekta je temeljita priprava na Cankarjevo tekmovanje. 

vsebina programa 

Osrednja tema tekmovanja je domoljubje in (sodobno) slovenstvo, naslov tekmovanja pa 
DOMOVINA MED PLATNICAMI. Za letošnjo izvedbo tekmovanja sta bili izbrani knjigi Ljubezen 
Marjana Rožanca in Čarovnikov vajenec Evalda Flisarja. 
Dijaki bodo: 
- podrobno prebrali romana; 
- spoznali zgodovinsko ozadje; 
- zbirali in prebirali strokovno literaturo; 
- povezovali besedilo z znanjem literarne teorije in zgodovine; 
- ustvarjalno pisali na izbrano temo. 
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Šolsko glasilo Stezice 

naslov programa 

nosilec programa Natalija Petakovič  

sodelavci učitelji slovenščine 

število ur 20 - 40 

program je 
namenjen 

vsem dijakom šole 

velikost skupine neomejeno  

čas izvedbe  celotno šolsko leto 

kraj izvedbe gimnazija  

cilji projekta 

- spodbujanje dijakov k pisanju najrazličnejših člankov in ustvarjanju umetnostnih besedil, 
fotografij in likovnih prispevkov,  
- oblikovanje šolskega glasila, 
- krepiti pripadnost šoli, 
- sodelovanje na različnih natečajih. 

vsebina programa 

 
V šolskem letu bomo predvidoma izdali dve številki glasila.  
K sodelovanju v uredniškem odboru vabimo dijake, ki radi pišejo, ustvarjajo, računalniško 
oblikujejo. 
Pripravili bomo vsebino jubilejne številke šolskega glasila, ki bo izšla ob 270-letnici šole.  
Sodelovali bomo na različnih ustvarjalnih natečajih, ki jih pripravljajo novinarske hiše in drugi 
zavodi. 
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Dopolnilni pouk matematike 

naslov programa 

nosilec programa profesorji matematike 

sodelavci  

število ur cca 35 ur 

program je 
namenjen 

dijakom, ki potrebujejo dodatno pomoč 

velikost skupine  

čas izvedbe celo šolsko leto 

kraj izvedbe gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- dijak doseže pričakovane dosežke 

vsebina programa 

- snov tekočih letnikov 
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Matematični krožek 

naslov programa 

nosilec programa Andreja Mohorčič 

sodelavci  

število ur 25 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki radi rešujejo matematične naloge različnih tipov. 

velikost skupine  

čas izvedbe Enkrat tedensko. 

kraj izvedbe  

cilji projekta 

Dijaki skozi reševanje nalog 

 obogatijo svoje matematično znanje, 

 spoznajo različne strategije reševanja nalog, 

 se pripravijo na matematična tekmovanja. 

vsebina programa 

Obravnava dodatnih matematičnih vsebin, reševanje kengurujskih nalog in nalog iz drugih 
matematičnih tekmovanj. 
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Angleščina ni tako izi 

naslov programa 

nosilec programa Maja Hren 

sodelavci / 

število ur 25 ur 

program je 
namenjen 

Dijakom 1. letnika 

velikost skupine Do 30 dijakov. 

čas izvedbe 1x tedensko, po dogovoru 

kraj izvedbe na šoli 

cilji projekta 

Dodatne ure angleščine so v 1. letniku namenjene predvsem dijakom, ki potrebujejo pomoč 
pri premostitvi težav pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo, ki morda rabijo podporo pri učnih 
strategijah, dodatne vaje in razlago. 
 

vsebina programa 

- dodatna razlaga, ponavljanje in vaje snovi, ki jo obravnavamo pri pouku 
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Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 

naslov programa 

nosilec programa Vasja Jakše 

sodelavci vse učiteljice nemščine 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine ni omejitve 

čas izvedbe od oktobra do februarja 

kraj izvedbe Šola in lokacije tekmovanj 

cilji projekta 

 

- poglobitev znanja nemščine, 
- pridobivanje učnih strategij, 
- urjenje veščine pisanja sestavkov 

vsebina programa 

 

- branje aktualnih časopisnih člankov, 
- reševanje vzorcev izpitnih nalog 
- spoznavanje novih jezikovnih struktur 
- urjenje pisnega izražanja 
 
 
Šolsko tekmovanje: 7. januar 2016 
 
Državno tekmovanje: 11. februar 2016 
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Nemška bralna značka »EPI Lesepreis«  
za dijake od 1. do 4. letnika 

naslov programa 

nosilec programa Jasna Balant 

sodelavci Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič, Eva Starič, Elsa Louis 

število ur 25 

program je 
namenjen 

Dijakom 1. do 4. letnika 

velikost skupine 
Skupine bomo oblikovali pred pričetkom tekmovanja, dijaki bodo obveščeni, objavljen bo 
seznam po učilnicah. 

čas izvedbe Branje oktober 2015 – marec 2016; tekmovanje: marec 2016 

kraj izvedbe Učilnice gimnazije 

cilji projekta 

 

 razvijanje bralnih strategij 

 širjenje in poglabljanje besedišča, njegova uporaba v kontekstu 

 razvijanje govornih spretnosti (pripovedovanje, obnova vsebin)  

 motivirati dijake za branje nemških knjig 

 z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečih dežel 

vsebina programa 

 
 
Dijaki bodo jeseni obveščeni o izboru knjig za bralno značko, šola bo zagotovila nakup 
določenega števila izvodov. Prijave bodo zbirale profesorice, ki poučujejo nemščino. Pred 
izvedbo tekmovanja bo kratka priprava na tekmovanje. Pogoj za udeležbo na pripravah je, da 
so dijaki predpisane knjige doma že prebrali. Natančen datum priprav in izvedbe bo objavljen 
na spletni strani šole, na oglasni deski pred zbornico šole in na oglasni deski pred kabinetom 
nemškega jezika. 
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Izmenjava z gimnazijo BORG iz Bad Radkersburga ali z gimnazijo BORG 
Hermagor ali s slovensko gimnazijo iz Celovca    

    
naslov programa 

nosilec programa Eva Starič in Elsa Louis 

sodelavci Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič, Jasna Balant, Robert Šupe, Suzana Malnar, Nina Arnuš. 

število ur 25   

program je 
namenjen 

Dijakom v sklopu IP – predmet NE in ostalim dijakom 2. letnika, ki se učijo nemščino.  

velikost skupine  do 25 dijakov 

čas izvedbe predvidoma marec in april  2016 

kraj izvedbe Bad Radkersburg ali Celovec in Novo mesto 

cilji projekta 

 pridobivanje medkulturnih izkušenj v druženju z avstrijskimi dijaki in z 
domačini v nemško govorečem okolju;  

 seznanjanje in poglabljanje znanja o zgodovinskih,  kulturnih, naravnih 
znamenitostih Novega mesta z okolico, Bad Radkersburga in Gor. Radgone ali  
Celovca z okolico; 

 seznanjanje s posebnostmi šolskega sistema v Avstriji, z organizacijo pouka, z 
interesi avstrijskih dijakov, njihovega preživljanja prostega časa; primerjava s 
slovenskim šolskim sistemom, z organizacijo pouka in z interesi in načinom 
preživljanja prostega časa naših, slovenskih dijakov;   

 dijaki pridobljeno znanje nemščine preizkusijo in nadgrajujejo v avtentičnem, 
nemško govorečem okolju;   

 dijaki pridobljene izkušnje, znanja in informacije oblikujejo v  kratke ppt 
predstavitve ali s plakati kot način priprave na DSD 1 predstavitve.  

 diskusija dijakov na izbrano temo v mešanih skupinah po predhodnem 
dogovoru s sodelujočimi avstrijskimi dijaki in njihovim mentorjem.  
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vsebina programa 

 Gre za dvodnevni izmenjavi, ki bi potekali v mesecu marcu in aprilu 2016 po 
predhodnem dogovoru z mentorjem avstrijske gimnazije. Glede na dogovor z 
avstrijsko gimnazijo je mogoč najprej njihov obisk pri nas v Novem mestu, 
nato naš obisk na njihovi gimnaziji v Avstriji ali obratno. Predvidena je 
nastanitev dijakov pri družinah.  

 Dijaki se na izmenjavo pripravijo s predstavitvijo sebe in svojih hobijev tako,                        
da izpolnijo vprašalnike (Steckbrief), ki jih nato izmenično pošljemo in 
prejmemo po računalniku, ta faza je namenjena medsebojnemu začetnemu 
navezovanju stikov.   

 Dijaki Gimnazije Novo mesto sprejmejo avstrijske gimnazijce na šoli tako, da 
za njih pripravijo tudi pogostitev, jim razkažejo šolo in znamenitosti Novega 
mesta, se na vodenje po mestu tudi ustrezno  pripravijo. Po predhodnem 
dogovoru je predvidena tudi obravnava določene teme v mešanih skupinah in 
predstavitev izsledkov/diskusije v kratkih predstavitvah. Družine sprejmejo 
posameznega dijaka na nočitev in poskrbijo, da naslednji dan tudi ob 
dogovorjeni uri pridejo na šolo. Glede na interes avstrijskih dijakov je mogoč 
tudi  obisk katere od znamenitosti v okolici Novega mesta, tudi vodeni ogled 
Dolenjskega muzeja ter kosilo.  

 Natančen datum in program bo objavljen na spletni strani Gimnazije Novo 
mesto v oktobru ali novembru.    

 Glede obiska naših dijakov v Avstriji je prav tako predvidena nastanitev pri 
družinah, vodeni ogled znamenitosti mesta in okolice, reševanje nalog 
delovnih listov, sodelovanje z avstrijskimi dijaki v mešanih skupinah v 
pogovoru in diskusiji o dogovorjeni temi.  

 Dijaki pridobljeno znanje nemščine preizkusijo in nadgrajujejo v avtentičnem, 
nemško govorečem okolju tako, da po skupinah zbirajo informacije v nemško 
govorečem okolju v okviru intervjujev z domačini in nalog, ki jih pripravi 
mentor izmenjave. Ugotovitve in vsebine intervjujev ter svoje vtise dijaki nato 
predstavijo v okviri kratkih ppt predstavitev ali s plakatom, v nemščini. Te 
predstavitve so oblika priprave na DSD 1 izpite.  

 Izbrani dijaki svoje vtise o izmenjavi dokumentirajo s fotografijami, intervjuji, 
s potopisom, reportažo, poročilom. 
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Nemška jezikovna diploma 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2) 

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis (DSD 2) in Eva Starič (DSD 1) 

sodelavci 
učitelji nemščine, Elsa Louis koordinacija DSD 2 in Eva Starič (koordinacija DSD 1), 
Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič, Jasna Balant.  

število ur 

 

▪ 2. letnik, DSD 1 - 1 ura tedensko v okviru izbirnega predmeta nemščina (IP), 
▪ 3. letnik, DSD 1 - priprave v okviru tabora Celovec (4 dni) ali  sklop priprav in izpita v 
obsegu 20 ur - januar do marca 2016,  
▪ 3. letnik, DSD 2 - od marca do junija 2016,  
▪ 4. letnik, DSD 2 - 2 uri tedensko (do decembra 2016). 
 

program je 
namenjen 

dijakom 2.−4. letnika 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe 

 

▪ priprave (celo šolsko leto),  
▪ DSD 2 - izpit za dijake 4. letnika (pisni in ustni v decembru 2015),  
▪ DSD 1 – izpit za dijake 2. in 3. letnika (pisni marec, ustni april 2016).  
 

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor Celovec in izmenjava z Bad Radkersburgom ali Celovcem. 

cilji projekta 

 

▪ razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini, 
▪ razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 
▪ pripraviti se na izpit DSD 1 na ravni A2/B1, 
▪ pripraviti se na izpit DSD 2 na ravni B2/C1 (višja raven kot na maturi), 
▪ izpeljati različne oblike projektnega dela, 
▪ sodelovati na različnih natečajih in tekmovanjih, 
▪ znajti se v avtentičnem okolju (na taboru in izmenjavi v Avstriji),  
▪ spoznati različne institucije (Goethejev inštitut, nemško veleposlaništvo, AHK, 
  Nemška čitalnica) v Ljubljani, 
▪ omogočiti opravljanje počitniške prakse v Nemčiji … 
 

vsebina programa 

 

Tuja učiteljica pripravlja dijake na izpit DSD2, ki vključuje poznavanje vseh jezikovnih 
spretnosti. Le udeležba na pripravah omogoča prijavo na izpit. Za dijake 2. letnika 
organiziramo v okviru izbirnega predmeta nemščina izmenjavo z gimnazijo BORG ali 
gimnazija Celovec.Intenzivne priprave na izpit DSD 2 izvajamo za dijake 3. in 4. letnika 
na jezikovnem taboru Celovec (20.-23. 10. 2015). V okviru priprav na DSD se izvajajo 
še druge dejavnosti, ki so zapisane pri ciljih projekta.  
 
Izvedbo tabora denarno delno podpira nemška ustanova ZfA, del sredstev prispevajo dijaki in 
šola.  
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Jezikovni tabor Celovec 

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci Eva Starič in Svenja Griffel 

število ur 4 dni 

program je 
namenjen 

dijakom 4. letnika in 3. letnika, ki se pripravljajo na izpit DSD 2  in DSD 1 

velikost skupine do 45 dijakov  

čas izvedbe 20.-23. 10. 2015 

kraj izvedbe Celovec 

cilji projekta 

 

▪ razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 
▪ vaditi vse jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju pisnih sestavkov, 
▪ pripraviti se na pisni in ustni izpit za DSD 2 in DSD 1, 
▪ izpeljati projektno delo, 
▪ znajti se v avtentičnem okolju, 
▪ povezati učenje s prostočasnimi dejavnostmi, 
▪ poglabljati neformalne vezi druženja. 

vsebina programa 

 

V dopoldanskem času potekajo intenzivne priprave na izpit DSD2 in DSD 1 v obliki pouka, kjer 
dijaki vadijo predvsem spretnosti bralnega razumevanja in pisanja daljšega pisnega sestavka. 
Popoldanski čas je namenjen odkrivanju Celovca, ogledu ORF ter pripravam na projektno 
delo za ustni izpit (npr. izvedba intervjujev). Dijaki imajo tudi čas za druženje in sprostitev. 
Dejavnosti potekajo večinoma v nemščini. 
 
Izvedbo tabora delno podpira nemška ustanova- ZfA, preostali del sredstev prispevajo dijaki 
in šola.  
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Bralno tekmovanje v nemščini "PFIFFIKUS 2016" 

naslov programa 

nosilec programa 
Nataša Sekula Zupančič 

sodelavci 
učiteljice nemščine 

število ur 
25 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 1. – 4. letnika  

velikost skupine 
prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe 
branje (oktober 2015 – marec 2016), tekmovanje (marec 2016) 

kraj izvedbe 
Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- Z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečega področja, 
- poglabljati znanje nemščine, bogatiti besedni zaklad, 
- razvijati ustrezne strategije za razumevanje besedil, 
- poskušati besedila analizirati in interpretirati, 
- spodbujati bralce k razmišljanju in argumentiranju, 
- motivirati za nadaljnje branje, 
- razvijati sposobnosti za medkulturno razumevanje, 
- spodbujati uporabo IKT. 

vsebina programa 

Pfiffikus je e-bralno tekmovanje, kar pomeni, da dijaki naloge rešujejo le preko spleta. Dijaki 
pred tekmovanjem preberejo za tekmovanje določene knjige, nato pa v izbranem terminu 
rešujejo naloge na spletu v šoli ali doma. O izboru knjig in natančnem terminu tekmovanja 
bodo dijaki obveščeni naknadno. Bralni maraton Pfiffikus izvajamo v sodelovanju s Centrom 
Oxford.  
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Jugend debattiert international  

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis, Vasja Jakše 

sodelavci / 

število ur 30 (dve uri tedensko vsakih 14 dni) 

program je 
namenjen 

Dijakom z dobrim predznanjem nemščine, ki želijo svoje znanje nadgraditi ter vsem, ki se 
pripravljate na izpit DSD I in DSD II. Vse dejavnosti bodo potekale v nemščini. 

velikost skupine 8 - 16 dijakov 

čas izvedbe 
oktober 2015 – maj 2016 
Uvodno srečanje bo 24. ali 25. septembra 2015. Spremljajte oglasno desko! 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki se bodo seznanili z 
- debatnim formatom, 
- se naučili argumentiranja, 
- si obogatili besedni zaklad, 
- brali avtentična besedila in se ukvarjali z aktualnimi temami, 
- se urili v govornem sporazumevanju v tujem jeziku,  
- poslušanju sogovornika in odzivanju nanj, 
- razvijali sodelovalno učenje v skupinah. 

vsebina programa 

Jugend debattiert international je mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Goethe 
Instituta, v katerem sodeluje 8 držav: Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Poljska, Češka, Ukrajina, 
Madžarska in Slovenija.  
 
Dejavnosti bodo najprej potekale na šolski ravni. V okviru srečanj bomo spoznali debatni 
format ter si širili besedišče na različne teme. Urili se bomo v poslušanju drug drugega ter 
odzivanju na sogovornika. Sestavljali bomo argumente ter iskali primerne dokaze in podpore. 
S tem boste utrjevali veščine, ki ji potrebujete pri pisanju sestavkov ne samo pri nemščini 
(izpiti DSD, matura) ampak tudi pri ostalih jezikih. 
 
Besedila in navodila za pripravo boste dobili vnaprej. Na srečanja se bo potrebno pripraviti, 
prebrati besedila in pogledati besedišče. 
 
Aprila bomo organizirali šolsko tekmovanje, na katerem bomo izbrali dva najboljša govorca, 
ki bosta šolo zastopala na državnem tekmovanju in se udeležila večdnevnega debatnega 
treninga v Ljubljani (organizira Goethe inštitut). Dva najboljša govorca na državnem 
tekmovanju bosta oktobra 2016 Slovenijo zastopala še na mednarodnem tekmovanju.  
Več o JDI si lahko preberete na http://www.jugend-debattiert.eu/ ali pa na njihovi facebook 
strani.  

http://www.jugend-debattiert.eu/
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Španska bralna značka Epi lectura 

naslov programa 

nosilec programa Tea Ribič 

sodelavci / 

število ur 3 

program je 
namenjen 

Dijakom 1., 2. in 3. letnika  

velikost skupine Neomejeno  

čas izvedbe Zadnji teden marca ali prvi teden aprila 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

 
Dijaki razvijajo bralno pismenost v tujem jeziku.  

vsebina programa 

 
Dijaki preberejo dve knjigi, ki ju razpiše DZS. Na tekmovanju pišejo test iz poznavanja vsebine 
knjig.  
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Tekmovanje iz znanja španščine 

naslov programa 

nosilec programa Tea Ribič  

sodelavci / 

število ur 10 

program je 
namenjen 

Dijakom 3. letnika, ki se učijo španščino 3. leto po srednješolskem in gimnazijskem programu 
(in dijakom 4. letnika, če je španščina njihov 3. tuji jezik) 

velikost skupine Neomejeno  

čas izvedbe Februar, marec, april  

kraj izvedbe 

Priprava na tekmovanje: na šoli, 
Šolsko tekmovanje: na šoli, 
Državno tekmovanje: na srednji šoli gostiteljici  

cilji projekta 

 
Dijaki razvijajo jezikovne kompetence bralnega razumevanje, uporabe jezika, pisnega 
izražanja in poznavanja kulture in civilizacije.  

vsebina programa 

 
Na šolskem tekmovanju dijaki pokažejo svoje znanje iz slovnice in bralnega razumevanja, na 
državnem pa tudi zmožnost pisnega izražanja (spis) in poznavanje vsebin iz kulture in 
civilizacije ene od špansko govorečih držav.  
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Izmenjava s srednjo šolo iz Španije*  

naslov programa 

nosilec programa Tea Ribič 

sodelavci Po razporedu  

število ur 100 

program je 
namenjen 

Dijakom 1., 2. in 3. letnika, ki se učijo španščino   

velikost skupine 10 - 15   

čas izvedbe Pomlad 2016, natančneje po dogovoru s špansko srednjo šolo  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, Španija  

cilji projekta 

 
Dijake navdušiti nad učenjem španščine in spoznavanje uporabne vrednosti španščine,  
Spodbuditi zanimanje za Španijo in tamkajšnjim življenjem,  
Spoznati kulturne in naravne znamenitosti določene regije v Španiji,  
Komuniciranje  s špansko govorečimi vrstniki;  
Priprava projekta za španske dijake,  
Spodbujanje samostojnega učenja,  
Spodbujanje skupinskega dela,  
Razvijanje komunikativnosti in samoiniciativnosti.  
 

vsebina programa 

 
 
S skupino dijakov pripravimo projekt in vsebino izmenjave. Povežemo se s šolo v Španiji ter 
jih obiščemo. Tudi oni obiščejo nas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Realizacija izmenjave je odvisna od pripravljenosti šol na sodelovanje.  
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Francoska jezikovna diploma DELF –Diplôme d'études en languefrançaise 

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci Verena Potočnik 

število ur 15  

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe 
 priprave: okt. 2015-apr. 2016 (v obliki sestankov, termini bodo sproti objavljeni) 
 izpiti (pisni in ustni): april 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki: 
 

-nadgrajuejo osnove rednega pouka oz. izboljšajo temeljne jezikovne spretnosti (pisanje, 
branje, poslušanje, govorjenje), 
-opravljajo izpit na (po dogovoru z učiteljico) izbrani stopnji (A1, A2, B1 ali B2). 

vsebina programa 

DELF certifikati so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno kazuje 
znanje francoskega jezika. Na šolski ravni se opravlja različica DELF junior (prilagojene 
tematike), DELF  B2 pa omogoča vpis na francosko univerzo. 
 
Pri sestankih spoznajo dijaki izpitni format izbrane stopnje,vadijo razne jezikovne 
kompetence, dobijo individualne nasvete in imajo priložnost preizkusiti svoje znanje pred 
izpitom (poskusni izipit, pisni in ustni). 
 
Izpit je samoplačniški, strošek znaša od 35 € (A1) do 50 € (B2).  

 
  



Obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri 
2015 / 2016 

Gimnazija Novo mesto 
 22 

Tečaj latinščine 

naslov programa 

nosilec programa Marko Kastelic 

sodelavci  

število ur 28  

program je 
namenjen 

Dijaki 3. in 4. letnika 

velikost skupine Do 30 

čas izvedbe Oktober – marec 

kraj izvedbe Prostori šole 

cilji projekta 

Pregled osnov latinskega jezika za tiste dijake, ki nameravajo študirati medicino, pravo, 
veterino etc. 

vsebina programa 

Tečaj latinskega jezika ponuja pregled osnov jezika, kar zajema pet latinskih deklinacij in štiri 
latinske konjugacije. V prvem delu tečaja se bomo spopadali z nekaj slovnice, kasneje pa 
bomo delali predvsem s slovarjem in prevajali medicinsko terminologijo in pravne izreke.  
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Učenje nizozemščine 

naslov programa 

nosilec programa Arlette Cundrič 

sodelavci / 

število ur 2 uri na teden 

program je 
namenjen 

Vsem, ki se želijo naučiti osnov nizozemščine 

velikost skupine 25 

čas izvedbe  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

 
Osnovni cilj program je pripraviti dijake na razumevanje pogovornega jezika v preprostih 
situacijah, razumevanje preprostih pisanih besedil in ustnega komuniciranja v nižjih stopnjah, 
do usposobitve za govorno sporazumevanje v praktično vsakdanjih situacijah. 

vsebina programa 

 
Abeceda 
Različne zvoki in izgovorjava 
Učenje osnove slovnice in spoznavanja besedišča ter kratkih stavkov (predstaviti sebe: ime, 
naslov, od kod sem, vprašati za smer itd.) 
Branje in prevajanje kratkih tekstov 
Različne učne liste 
Vaje (skupinske) - preko igre in pogovorov 
 
Kultura, prebivalci, značilnosti in znamenitosti država Nizozemska 
Nizozemska glasba, videospoti 
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DRAMA GROUP 

naslov programa 

nosilec programa Gillian Roebuck 

sodelavci Noel Fitzpatrick 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom 

velikost skupine Do 30 

čas izvedbe vsak torek, od 14.05 -15.00 

kraj izvedbe Učilnica 123, telovadnica 

cilji projekta 

- Dijaki se bodo seznanijo s Shakespearovimi deli 
- Delali bodo v skupinah in v parih 
- Uporabljali bodo različne rekvizite 
- Vživeli se bodo v vlogo gledaliških igralcev 
- Po želji bodo prizore odigrali 
Vabljeni vsi dijaki, tudi tisti s slabšim (pred) znanjem angleščine, in tisti, ki mislite, da nimate 
igralskega talenta. Cilj delavnice je komunikacija v sproščenem, zabavnem vzdušju z veliko 
gibanja in interakcije 
 
 

vsebina programa 

- dela Williama Shakespeara 
-moderna dramatika 
-igranje vlog 
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Tekmovanje v znanju geografije 

naslov programa 

nosilec programa Polonca Kukec, prof. 

sodelavci učitelji geografije 

število ur 20 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 1. – 4. letnika 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe zima - pomlad 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Priprava dijakov na posamezne ravni tekmovanja. 
 
Datumi tekmovanj: 
• Šolsko tekmovanje: torek, 19. januar 2016 
• Regijsko tekmovanje: torek, 8. marec 2016 
• Državno tekmovanje: torek, 19. april 2016 

vsebina programa 

 
Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2015/16 poteka pod naslovom 
»NARAVNE ZNAMENITOSTI SLOVENIJE«. 
 

 Evidentiranje dijakov (prijava dijakov preko spletnega obrazca) 
 Spoznavni sestanek (seznanitev s pravili tekmovanja, podpis izjav s strani 

staršev) 
 Priprava dijakov na posamezne ravni tekmovanja 

• pregled predpisane literature (skupinska srečanja)  
• konzultacije (individualno delo) 

 Priprave na terensko delo 
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Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz filozofskega eseja 

naslov programa 

nosilec programa Uroš Lubej 

sodelavci - 

število ur 25-40 

program je namenjen Vsem dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine Ni omejena. 

čas izvedbe Od oktobra 2015 do aprila 2016 

kraj izvedbe Novo mesto 

cilji projekta 

 
– odkrivanje in raziskovanje filozofskih problemov (npr. kdo 

sem, kaj je prav storiti, ali lahko kaj zagotovo vemo, kakšna 
je idealna država, kaj in ali sploh kaj v resnici obstaja...) 

– povezovanje lastnih raziskovanj z rešitvami uveljavljenih 
avtorjev, 

– oblikovanje argumentov, 
– navajanje na jasno uporabljanje jezika 
– učiti se pisati 

 

vsebina programa 

 
Spoznavanje s temami, ki bodo obravnavane na državnem 
tekmovanju iz filozofije. 
Branje in komentiranje filozofskih besedil. 
Pisanje filozofskega eseja. 
V okviru programa bo izvedeno šolsko tekmovanje iz filozofskega 
eseja. 
Trije najboljši dijaki/dijakinje se bodo udeležili državnega 
tekmovanja. 
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Priprave na fizikalno tekmovanje 

naslov programa 

nosilec programa Anita Nose 

sodelavci učitelji fizike 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom, ki se želijo pripravljati na tekmovanje iz fizike 

velikost skupine ni omejitve 

čas izvedbe november - marec 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

 
- Seznanitev dijakov s pravili, programom in časovnim okvirjem fizikalnega 

tekmovanja, 
- širjenje in poglabljanje znanja fizike, 
- osvojitev izbirnih vsebin, ki se jih pri rednem pouku ne obravnava, vendar so v 

programu tekmovanja, 
- osvojitev različnih načinov reševanja tekmovalnih nalog in utrjevanje. 

 

vsebina programa 

 
Vsebina je odvisna od tega, v kateri tekmovalni skupini dijak tekmuje. Vsebine, ki pokrivajo 
prvi dve tekmovalni skupini so: 

- gibanje, 
- statika, 
- hidrostatika, 
- Newtonovi zakoni, 
- gibalna količina, 
- energija, 
- gibalna količina, 
- nihanje, valovanje, 
- električno polje, električni tok, 
- magnetno polje, magnetna indukcija. 
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Fizika* 
* Lahko vsebuje sledove matematike 

naslov programa 

nosilec programa Miha Hadl 

sodelavci  

število ur ~ π3 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki jih zanima fizika. Tudi profesorjev, ki nas bodo obiskali, bomo veseli.  

velikost skupine do 10100 (bin). 

čas izvedbe Od jeseni do pomladi. 

kraj izvedbe Šola. 

cilji projekta 

Spoznavanje dijakov z zanimivimi problemi, ki so povezani s fiziko, a jih v rednem programu 
ne obravnavamo. 
Povezava in navezava teoretičnega znanja fizike s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja. 
Popularizacija fizike in naravoslovja nasploh. 
 

vsebina programa 

Zakaj sveti Sonce, žarnica, kisla kumarica, hrenovka? 
Paradoksi teorije relativnosti. 
Šale na osnovi kvantne mehanike. 
Fizikalni arašidi in orehi. 
Poskusi in naloge. 
Imamo jajca in z njimi lahko počnemo marsikaj. 
 
Pa še kaj zraven. 
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Fizikalni sef 

 

naslov programa 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci  

število ur Po potrebi :) 

program je 
namenjen 

3. in 4. letnik 

velikost skupine 5 

čas izvedbe Oktober – januar 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

 
 
 
- Izdelati sef (zaklepni mehanizem) ki bo temeljil na fizikalnih principih 
- udeležba na državnem tekmovanju v odklepanju fizikalnih sefov »Videl, premislil, odklenil« 

vsebina programa 

 
 
 
 
 
 
Vsebine iz naravoslovja (fizike, kemije...), informatike, elektrotehnike 
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Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

naslov programa 
 

nosilec programa Marinka Kovač, Janja Pust, Branka Klemenčič in Katarina Sluga 

sodelavci zunanji predavatelji, zunanji mentorji 

število ur 140 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine do 50  

čas izvedbe preko celega šolskega leta 2015/16, v odvisnosti od razporeditve dogodkov 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ustanove po dogovoru 

cilji projekta 

 Razvijanje eksperimentalno problemsko raziskovalnega pristopa, kar pripomore k 
razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in k pozitivnemu odnosu do kemije in 
naravoslovja.  

 Vključevanje dijakov k sodelovanju na različnih razpisih in natečajih z raziskovalnimi 
nalogami, fotografijami, literarnimi izdelki, filmi … 

 Priprava dijakov na državno tekmovanje iz znanja kemije in na izbirno tekmovanje za 
mednarodno kemijsko olimpijado in naravoslovno olimpijado EUSO. 

 Sodelovanje na videokonferenčnih ali klasičnih tematskih predavanjih zunanjih 
strokovnjakov. 

vsebina programa 

Dijaki: 

 se bodo seznanili z metodami raziskovanja in pridobili ustrezna praktična in teoretična 
znanja, ki so potrebna za izdelavo uspešne raziskovalne naloge.  

 se bodo seznanili z dodatnimi vsebinami kemije, ki so potrebne za uspešno udeležbo na 
različnih državnih in/ali mednarodnih tekmovanjih. 

 bodo s svojimi izdelki sodelovali na različnih natečajih in razpisih. 

 bodo lahko obiskali sejme ali ustanove, v katerih bodo dopolnjevali oz. poglabljali znanje. 

 bodo lahko sodelovali na različnih organiziranih tematskih predavanjih. 
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Gimnazijska »žajfa« 

naslov programa 

nosilec programa Janja Pust, Katarina Sluga 

sodelavci / 

število ur 70 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine do 20 

čas izvedbe tekom leta, dvakrat mesečno 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, kemijski laboratorij 

cilji projekta 

 Spoznavanje in pravilna uporaba ustreznih kemijskih pripomočkov in inventarja. 

 Razvijanje eksperimentalnih veščin in tehnik v kemijskem laboratoriju, vključno z varnim 
delom z različnimi kemikalijami. 

 Razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti. 

 Seznanjanje z izdelavo naravnih mil z različnimi dodatki (naravna eterična olja, posušeni 
cvetovi, začimbnice…) ter volnenih (filcanih) mil.  

vsebina programa 

Dijaki bodo: 

 s svojimi idejami sodelovali pri zasnovi in izdelavi gimnazijskih »žajf« v okviru praznovanja 
270-letnice ustanovitve Gimnazije Novo mesto. 

 spoznavali kemikalije in pripomočke za izdelavo mil in sam potek domače izdelave. 

 samostojno izdelovali mila po navodilih nosilk programa. 
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FIRST Lego League, Rising Kelts. Tema: »Pot smeti« (Trash trek) 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci Janez Gorenc (projekt), Zlatka Butkovec Gačnik (vrednote) 

število ur 

ogromno  
2-krat tedensko: projekt 14h – 16h in robotska igra 14h – 18h 
Pred tekmovanji vsak dan, večkrat delovne sobote. 

program je namenjen dijakom 1. letnika 

velikost skupine Za sodelovanje ni omejitve, tekmovalna skupina lahko šteje največ 10 članov. 

čas izvedbe september 2015 − april 2016  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

Navduševanje za raziskovanje, naravoslovje, vzpodbujanje inovativnosti, dijaki spoznavajo 
različne poklice, pomen skupinskega dela, učijo se spoštljivih in prijaznih odnosov, krepi se 
empatija. 
Z robotskim delom se zajame naravoslovne in tehnične vsebine. 
Z raziskovalno nalogo in temeljnimi vrednotami FLL sega v družboslovje, komunikacijo, 
vzgojo. 
Razmišljanje in dejavnosti so usmerjene k prepoznavanju in reševanju dejanskih problemov 
ter izzivov v okolju, kar je otrokom prava popotnica za življenje. 
Delo je ciljno naravnano in časovno omejeno. Člani ekipe se morajo primerno organizirati in 
svoje delo načrtovati. Kot v resničnem življenju. Ob tem spoznavajo sebe in druge. Razdelijo 
si vloge, se naučijo njihovega pomena in vrednosti. 

vsebina programa 

FLL izziv je sestavljen iz: 
Robotskega dela-sestavljanje in programiranje avtonomnega robota, ki poskuša v 2,5 minute 
rešiti čim več nalog/misij na FLL polju. 
Projekta-raziskovalne naloge, kjer poskušajo dijaki rešiti izbrani problem na temo »Pot 
smeti«. Rešitev je lahko izvirna, lahko pa temelji tudi na kateri izmed že znanih rešitev. 
Bistvo programa in tekmovanj označujejo in opredeljujejo FLL vrednote, ki predstavljajo 
način skupnega dela, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. 

V tem delu se tudi FLL program razlikuje od vseh ostalih programov za to starostno skupino. 
Ekipe se soočajo z izzivi, na prvenstvih predstavijo svoje dosežke in spoznanja, izmenjujejo 
ideje, ter se učijo medsebojnega upoštevanja in spoštovanja. 
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Lego roboti 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci / 

število ur tedenska srečanja 

program je namenjen dijaki 2. ,3. ali 4. Letnika 

velikost skupine do 16 

čas izvedbe september 2015 − maj 2016  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

 Priprava na Turnir Lego Masters 

 Priprava na RoboCupJunior Reševanje 

 vzpodbuda dodatnega izobraževanja 

vsebina programa 

 konstrukcija robota in njegovo programiranje  

 izzivi s področja avtomatike in informatike 

 analitično reševanje problemov 
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Izdelava multimedijske predstavitve: 
povej svojo zgodbo s sliko, zvokom in videom 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci Zunanji sodelavec Blaž Rodič (FIŠ) 

število ur 8 ur (2-krat po 4 ure) 

program je 
namenjen 

dijakom, ki jih zanima ustvarjanje multimedije z računalnikom 

velikost skupine do 16 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru, v mesecu januarju in februarju 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 
osvojiti osnovna znanja snemanja zvoka, videa, slik, iskanja materialov na spletu, obdelave in 
kombiniranja vsebin 

vsebina programa 

 snemanje zvoka (postavitev mikrofona, aplikacije za mobilne naprave), 

 snemanje videa, 

 osnove fotografiranja, 

 viri vsebin na spletu, 

 obdelava in kombiniranje slik, zvoka in videa 
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Naredi svoj simulaker 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci Zunanji sodelavec Blaž Rodič (FIŠ) 

število ur 8 ur (2-krat po 4 ure) 

program je 
namenjen 

dijakom z dobrim znanjem računalništva, ki jih zanima, kako z računalnikom narediti model 
realnega sveta, uporaben za razumevanje obnašanja ljudi, živali... 

velikost skupine do 12 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru, v mesecu januarju in februarju 

kraj izvedbe Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, računalnica s programsko opremo Anylogic 

cilji projekta Z računalnikom narediti model realnega sveta. 

vsebina programa 

 razlika med igricami (The Sims) in "resnimi" modeli, 

 osnove modeliranja z agenti, 

 diagrami stanj, 

 model širjenja govoric, 

 model širjenja bolezni, 

 model gibanja dijakov v šoli 
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MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

naslov programa 

nosilec programa Primož Plazar - koordinator 

sodelavci Špela Debeljak, Renata Nose, Marko Arnuš  

število ur 200 

program je 
namenjen 

Dijakom prvega in drugega letnika 

velikost skupine 20 

čas izvedbe Celo šolsko leto 

kraj izvedbe Nekaj na gimnaziji, veliko v naravi po Sloveniji 

cilji projekta 

Spodbuditi mlade, da pridobivajo znanja in veščine iz različnih področij. 
Spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa. 
Osebnostna rast. 

vsebina programa 

V programu se dela na štirih področjih. 
PODROČJE ŠPORTA, PROSTOVOLJSTVA, ODPRAV IN VEŠČIN 
 
Prednost programa je, da dijaki sami ali s pomočjo mentorjev izberejo, kaj bodo na 
posameznem področju počeli. Pomembno je, da si na vsakem področju postavijo lastne cilje. 
Nato sledi aktivna udeležba v programu za doseganje zastavljenega cilja 
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Lepo je biti prostovoljec 

naslov programa 

nosilec programa Anica Kastelec, svetovalna delavka 

sodelavci mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur 30 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine po dogovoru  

čas izvedbe od oktobra 2015 do junija 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in zunanje ustanove 

cilji projekta 

Cilj prostovoljnega dela: 

 krepitev socialnih veščin, 

 učenje odgovornosti,  

 spoznavanje različnih poklicev, 

 spodbujanje povezanosti med generacijami, 

 aktiviranje človeške energije za skupno dobro, 

 zmanjševanje socialne izključenosti, 

 razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih, 

 razvijanje sočutja in posluha za potrebe soljudi. 

vsebina programa 

Dijaki bodo prostovoljno delo lahko opravljali na naslednjih področjih: 

 vrtci v NM in pri OŠ, 

 Splošna bolnišnica NM – pediatrični (otroški) oddelek – druženje z otroki, 

 Posvetovalnica za učence in starše – učna pomoč učencem razredne stopnje OŠ, 

 domovi za starejše – druženje in pomoč ostarelim, 

 Varstveno delovni center – druženje z osebami z motnjo v duševnem razvoju, 

 Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga- druženje z osebami z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju, 

 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela – otroške in mladinske delavnice, delo z 
otroki tujcev, delo z romskimi otroki, 

 Društvo življenje brez nasilja – delo z otroki v varni hiši, 

 Gimnazija Novo mesto – vrstniška učna pomoč – tutorstvo. 
 
Predstavitev vseh področij prostovoljnega dela bo konec septembra. 
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Spoznavanje poklicev 

naslov programa 

nosilec programa Petra Škof 

sodelavci Anica Kastelec, zunanji sodelavci 

število ur Odvisno od števila prijav in razpoložljivosti zunanjih sodelavcev 

program je 
namenjen 

 
Dijakom 3. in 4. letnikov 

velikost skupine 
 
neomejeno 

čas izvedbe 
 
Skozi celo šolsko leto in v času počitnic 

kraj izvedbe 
 
Zunanja podjetja, organizacije, zavodi, društva…  

cilji projekta 

 
Dijaki med počitnicami ali v popoldanskem času obiskujejo izbrana podjetja, organizacije, 
društva, zavode… Namen obiskov v delovnih okoljih je, da dijaki spoznajo določeno delovno 
področje, se seznanijo s posebnostmi poklica, spoznajo dobre in slabe strani poklica, 
pridobijo informacije o možnostih napredovanja in zaposlitve ter da s samorefleksijo 
ugotovijo, ali izbrani poklic ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu, njihovim interesom, 
željam in osebnostnim lastnostim.  

vsebina programa 

 
Načrtovanje karierne poti je pomemben, dolgotrajen in dinamičen postopek, pri katerem je 
pomembno, da iščemo oziroma najdemo povezavo med tem, kdo smo in med okoljem, ki 
nam ustreza. Zato ponujamo dijakom 3. in 4. letnikov v okviru karierne orientacija možnost 
spoznavanja številnih poklicev v različnih delovnih okoljih.  
V okviru OIV Spoznavanje poklicev se bodo dijaki lahko podrobneje seznanili z naslednjimi 
poklici:  

 pravnik 

 novinar 

 arhitekt 

 računalničar in informatik 

 vzgojitelj 

 logoped   

 delovni terapevt 

 stomatolog 

 veterinar 

 socialni delavec 

 učitelj  

 zdravnik 

 arheolog 



Obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri 
2015 / 2016 

Gimnazija Novo mesto 
 39 

 specialni in rehabilitacijski pedagog … 

  
Poklice bodo spoznavali v številnih zunanjih podjetjih, organizacijah, zavodih, društvih…: 

 Okrožno sodišče Novo mesto 

 Radio Krka  in Dolenjski list 

 ARHABITAT,  projektiranje in inženiring 

 SPINA d.o.o. 

 INFOTEHNA 

 VRTEC CICIBAN in PEDENJPED  

 OŠ DRAGOTIN KETTE 

 RAZVOJNA AMBULANTA, Zdravstveni dom Novo mesto 

 STOMATOLOŠKE AMBULANTE, Zdravstveni dom Novo mesto 

 JANG, veterinarska klinika 

 CENTER ZA SOCIALNO DELO Novo mesto 

 OŠ DRSKA 

 KIRURŠKI in INTERNI ODDELEK, Splošna bolnica Novo mesto 
 Dolenjski muzej 
 CUDV Draga, Center za usposabljanje, delo in varstvo Novo mesto … 
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Gledališka popotovanja 

naslov programa 

nosilec programa Suzana Krvavica 

sodelavci organizatorji predstav v gledališčih 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 

45–50 dijakov (pred vsako načrtovano predstavo bo sestanek, na katerem se bodo dijaki 
prijavili k ogledu predstave) 
 

čas izvedbe od novembra 2015 do maja 2016 

kraj izvedbe gledališča v Ljubljani in Novem mestu 

cilji projekta 

 
 
Spodbuditi dijake k ogledu kvalitetnih kulturnih prireditev, razvijati sposobnost kritičnega 
mišljenja ob ogledu prireditev, razvijati sposobnost izražanja mnenja, spoznati temelje 
gledališkega jezika. 

vsebina programa 

 
 
Organizirali bomo ogled štirih gledaliških predstav. Dve si bomo ogledali v Novem mestu (v KC 
Janeza Trdine in v APT), dve v Ljubljani. 
  
Na vsako predstavo se bomo pripravili, po njej pa bo organiziran pogovor. 
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Filmski abonma 

naslov programa 

nosilec programa Renata Nose 

sodelavci  

število ur 20 

program je 
namenjen 

Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 200 

čas izvedbe Od septembra 2015 do junija 2016 (petek ob 14.15) 

kraj izvedbe Cineplexx Novo mesto 

cilji projekta 

 

- Spremljanje filmskih novosti 
- Kritična presoja 
- Splošna razgledanost 

vsebina programa 

 
Ogledali si bomo 8 filmov. Cena abonmaja je 24 evrov.  
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Debatni klub 

naslov programa 

nosilec programa Vasja Jakše 

sodelavci / 

število ur 40 (2 šolski uri tedensko)  

program je 
namenjen 

vsem dijakom 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe 

oktober 2015 – april 2016 
 
Uvodno srečanje bo predvidoma 23. ali 24. septembra. Spremljajte oglasno desko! 
Srečanja debatnega kluba bodo potekala enkrat tedensko po pouku. 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki se bodo seznanili s 
- srednješolskim debatnim formatom, 
- se naučili debatnih tehnik, 
- argumentiranja, 
- se urili v javnem nastopanju,  
- debatirali o aktualnih temah, 
- se udeleževali srednješolskih debatnih turnirjev,  
- razvijali sodelovalno učenje v skupinah, 
- spoznavali in se družili z vrstniki iz Slovenije in tujine. 
 

vsebina programa 

Na srečanjih bomo spoznali svetovni srednješolski debatni format. Spoznali bomo, kako 
poteka debata ter debatirali na različne debatne trditve. Srečevali se bomo z aktualnimi 
temami, brskali po različnih virih ter si širili obzorja. Naučili se bomo sestavljati argumente, 
zagovarjati stališča svoje skupine ter negirati nasprotnikova. Pri debatiranju se bomo urili v 
javnem nastopanju in retoriki. 
 
V Sloveniji deluje veliko srednješolskih debatnih klubov, ki se enkrat mesečno srečujejo na 
debatnih turnirjih. Debatni turnirji potekajo ob sobotah in trajajo cel dan (10.00 – 19.00). Prvi 
turnir bo 17. oktobra 2015 na Gimnaziji Ledina v Ljubljani, hkrati pa bodo takrat organizirane 
delavnice za nove debaterje, ki jih priporočam, vsem, ki se boste z debato srečali prvič.  
 
Kako potekajo turnirji ter o čem vse so dijaki pretekla leta debatirali, si lahko pogledate na 
spletni strani zavoda ZA IN PROTI, www.zainproti.com. Največ informacij ter fotografije s 
turnirjev, med drugimi tudi s svetovnega prvenstva v Singapurju, pa boste našli na njihovi 
facebook strani: https://www.facebook.com/zainproti  Poglejte! 

 
  

http://www.zainproti.com/
https://www.facebook.com/zainproti
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Podjetniški krožek – Junior Achievement 

naslov programa 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavci Jernej Golobič, Vasja Jakše, Željka Kitić, Marija Kočar, Verena Potočnik, Barbara Strnad 

število ur 150 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom 

velikost skupine Neomejeno 

čas izvedbe September 2015 – junij 2016 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

 
- Razviti inovativnost in podjetnost pri dijakih 
- dijakom približati prvine podjetništva 
- pripeljati nekaj podjetniških idej do izdelka in ga testirati na trgu 
- učenje s pomočjo meritev odziva uporabnikov (validated learning) 
- pri dijakih spodbuditi zavedanje, da lahko dosežejo skoraj vse, če le hočejo 
- spoznati nekatere gospodarske subjekte v Sloveniji 
- spoznati podjetniške dejavnosti na nekaterih okoliških OŠ 
- sodelovanje z drugimi programi OIV na šoli 

 
 

vsebina programa 

- sodelovanje v programu za spodbujanje mladinskega podjetništva Junior 
Achievement (JA) 

- ustanavljanje dijaških podjetij 
- iskanje investitorjev 
- prodaja svojih podjetniških rešitev 
- obisk sejma JA 
- obiski podjetniških inkubatorjev in predavanj 
- organizacija enega šolskega startup vikenda na Gimnaziji Novo mesto 
- obisk konference Podim 
- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti agencije 

Spirit 
- sodelovanje pri enotedenskih aktivnosti v omenjenem projektu (druga polovica 

oktobra) 
- organizacija več podjetniških večerov 
- sodelovanje s StartUP Novo mesto 
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Likovni krožek 

naslov programa 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci 
Dolenjski muzej Novo mesto 

število ur 
40 

program je 
namenjen 

Dijakom od 1. do 4. letnika 

velikost skupine 
15 

čas izvedbe 
 
Skozi vse leto  

kraj izvedbe 
 
Gimnazija  Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki spoznajo umetnine Novega mesta in prestolnice . 
Dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge likovne 
umetnosti. Rezultat le tega je samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih stvaritev. 
Dijaki tako izostrijo občutljivost do stvaritev v preteklosti in skrb in varovanje le teh. Program 
dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, ter mu omogoča izražanje osebnih kriterijev 
in pogledov na zgodovino in umetnostne dosežke ter ga spodbuja k tolerantni kritičnosti. 

vsebina programa 

 Obisk razstav na Dunaju ali Benetkah (trenutne aktualne razstave v bližnjih državah). 

 Obiskali različne razstave in galerijske zbirke v Sloveniji in zunaj Slovenije. 

 V krožku bodo dijaki spoznali različne slikarske, grafične in kiparske tehnike. 

 Sodelovali bomo z Dolenjskim muzejem Novo mesto pri izvedbi likovnih delavnic. 

 V času novoletnih praznikov bomo šolo okrasili in izdelali originalne in inovativne 
okraske.  

 Pripravili bomo razstave in sodelovali v projektih v okviru šole ter na različnih 
natečajih. 
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Pevski zbor 

naslov programa 

nosilec programa Vanja Popov 

sodelavci  

število ur 140 

program je 
namenjen 

dijakom s posluhom 

velikost skupine do 45  

čas izvedbe celo šolsko leto 

kraj izvedbe gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- priprave za 650. obletnico Novega mesta  
- priprave za 270. obletnico gimnazije 

vsebina programa 

- po dogovoru 
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Športni tabor Osilnica  

naslov programa 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci Inštruktorji športnega centra »Kovač« 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom 1.,2. in 3.letnika 

velikost skupine 30 

čas izvedbe Po 15. juniju 2016 

kraj izvedbe Osilnica 

cilji projekta 

- Čim več časa biti športno aktiven v neokrnjeni naravi kolpske doline 
- Spoznati zgodovino te doline in življenje tamkajšnjih prebivalcev danes 
- Spoznati čim več športnih aktivnosti in v njih uživati ( plezanje, raft, vožnja s kajaki, 

kolesarjenje, orientacija…) 
- Oblikovati pozitiven odnos do športa in kakovostnega preživljanja prostega časa 
-  Spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti 

 
 

vsebina programa 

 
- Zjutraj : tek ali joga 
- Dopoldne in popoldne ( odvisno od vremena): kolesarjenje do Mirtoviškega potoka 

ali do cerkve Sv. Ane, pohodništvo, plezanje, lokostrelstvo, vožnja z rafti, spoznavanje 
tehnike veslanja s kajaki, igre Petra Klepca ( team buiding)… 

- Dodatna ponudba: paintball, zorbing, plavanje v notranjem bazenu ter savna, 
adrenalinski park 

- Zvečer: taborni ogenj, družabne igre, piknik v naravi 
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Joga 

naslov programa 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Dijakinjam in dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 12 

čas izvedbe En dan v tednu po pouku – 60 min. ( javljeno naknadno) 

kraj izvedbe Fitnes 

cilji projekta 

 

 Spoznavanje joge kot vadbe, ki vključuje jogijske položaje, dihalne tehnike, meditacijo 
in sproščanje 

 Na vabi se povdarja natančnost, pravilna izvedba, varnost in usklajenost dihanja in 
gibanja ter zavedanja svojih notranjih občutkov 

 Spoznati jogo kot vadbo, ki deluje na vse pomemebne sisteme v telesu              ( 
srčno-žilni, dihalni, limfni, skeletni,…), na um in duha 

 Ob vadbi se dobro imeti in razvijati pozitiven odnos do sebe, do svojega telesa in 
drugih 

  
 

vsebina programa 

 

 Izvajanje asan in dihalnih vaj 

 Sproščanje 

 Meditacija 

 Delo na sebi in s seboj 

 Spoznavati se 
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Aerobika, pilates 

naslov programa 

nosilec programa Breda Vovko 

sodelavci / 

število ur 15 

program je 
namenjen 

Dijakinjam in profesoricam 

velikost skupine Do 16 

čas izvedbe Od okt. do marca, ob torkih po pouku 

kraj izvedbe Fitnes in srednja telovadnica 

cilji projekta 

Profesorice, dijakinje bodo znale, obvladale, osvojile: 
-  Sodelovanje mišic  pri gibanju in  kako jih krepimo 
-  poraba energije- prehrana 
- Kako razvijamo osnovne  motorične  sposobnosti (moč, vzdržljivost, hitrost, gibljivost, 

koordinacijo), merjenje srčnega utripa 
- Vpliv vadbe na samozaupanje, pozitivna podoba o sebi 
- Znala pravilno stopati na stopničko, pravilno uporabljati elastiko, veliko žogo, 
- znale pravilno izvesti  vaje  pilatesa in vedeti kako vaje delujejo na telo (stabilizacija 

trupa, sproščanje določenih mišičnih skupin) 
- spoznale in se naučile različnih vaj v tehniki pilates 
- znajo uporabljati TRX naprave- novost na naši šoli, kjer razvijamo moč, vzdržljivost, 

stabilizacija telesa, ravnotežje 
 

vsebina programa 

- vadba na stepih  
- vadba z elastikami, utežmi 
- vadba na velikih žogah 
- pilates vaje 
- tibetanske vaje in druge sprostilne tehnike 
-  TRX naprave- novost na naši šoli, kjer razvijamo moč, vzdržljivost, stabilizacija telesa, 

ravnotežje 
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Akrobatika/ gimnastika  

naslov programa 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci  

število ur 30 ur 

program je 
namenjen 

- dijakom/dijakinjam, ki se želijo rekreativno ukvarjati z gimnastičnimi vsebinami – vaje 
na orodjih, akrobatika in skoki z male prožne ponjave 

- dijakinjam za pripravo na šolsko tekmovanje v gimnastiki, akrobatiki in trampolinu 
 

velikost skupine do 15 dijakov in dijakinj (vsi letniki) 

čas izvedbe 
november 2015  -  april 2016  
(tedensko po 2 šolski uri) 

kraj izvedbe 

Šolska telovadnica 
Gimnastična dvorana Leona Štuklja/za tekmovalni program 
 

cilji projekta 

- vzbuditi veselje do vadbe z gimnastičnimi vsebinami 

- izpopolniti gimnastično znanje za varno samostojno vadbo 

- druženje ob gimnastični vadbi 

- tekmovanja v šolski gimnastiki, če bo ŽELJA,VOLJA in ZNANJE 
 

vsebina programa 

- seznaniti dijake z vsemi oblikami športne gimnastike   
      ( akrobatika – skoki na akrobatski blazini,  vaje na orodju in skoki z  
     male prožne ponjave) 

- pri učenju vaj in elementov ima varnost in estetika izvedbe prednost pred 
težavnostjo 

- možnost udeležbe na šolskih tekmovanjih v gimnastiki 
 
 

ZBERITE POGUM IN SI DOVOLITE NAUČITI NEKAJ NOVEGA  ALI OBNOVITI STARO, NE 
GLEDE NA TO ALI STE SE KADARKOLI UKVARJALI Z GIMNASTIKO. VABLJENI! 
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Navijaška skupina 

naslov programa 

nosilec programa Breda Vovko 

sodelavci / 

število ur 20 

program je 
namenjen 

Dijakinjam od 1. do 4. letnika 

velikost skupine Do 16 

čas izvedbe Od okt. do aprila 

kraj izvedbe  Srednja telovadnica 

cilji projekta 

- Osvojiti tehniko dvigov 
- naučiti se razne plesne korake 
- Izvedba vaj po glasbi 

Nastopiti na šolskih tekmah in raznih prireditvah 

vsebina programa 

- Osnovni koraki plesa 
- Gimnastični elementi 
- Delo s cofi 
- Tehnike dvigov (lift,elevator, twist, double twist, basket toss twist, basket toss toe 

touch, basket toss pop corn, basket toss preaty lady, torch from ground,liberty, )  
- Razne pozicije 
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Nogomet - dijaki 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili nogometno znanje 

velikost skupine 12 

čas izvedbe Od oktobra do junija 

kraj izvedbe Igrišče pri OŠ Center in velika gimnazijska telovadnica ter igrišče na Loki 

cilji projekta 

 
Izboljšati tehnične in taktične elemente nogometne igre, izboljšati telesno pripravljenost, 
seznaniti dijake s športnim obnašanjem (fair play), možnimi poškodbami, načini vadbe 
 

vsebina programa 

 
Vodenja žoge, zaustavljanja žoge, udarci na gol, taktika igre v napadu in v obrambi 
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Košarka - dijaki 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili košarkarsko znanje 

velikost skupine 12 

čas izvedbe Od oktobra do junija 

kraj izvedbe Velika gimnazijska telovadnica 

cilji projekta 

 
Izboljšati tehnične in taktične elemente košarkarske igre, izboljšati telesno pripravljenost, 
seznaniti dijake s športnim obnašanjem (fair play), možnimi poškodbami, načini vadbe 

vsebina programa 

 
 
Vaje za izpopolnjevanje tehničnih elementov, taktičnih elementov 
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Odbojka – dijakinje in dijaki 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili odbojkarsko znanje 

velikost skupine 12 

čas izvedbe Od oktobra do junija 

kraj izvedbe Velika gimnazijska telovadnica 

cilji projekta 

 
Izpopolniti tehnične in taktične elemente odbojkarske igre, izboljšati telesno pripravljenost, 

seznanitev z možnimi poškodbami, športnim obnašanjem, seznanitev z različnimi sistemi iger 

 

vsebina programa 

 
 
Vaje za zgornji in spodnji odboj, različni načini servisa, blok, napadalni udarec, sistemi iger 
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Turno kolesarjenje 

naslov programa 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci Marko Arnuš 

število ur 6-8 kolesarskih tur v trajanju 1-3 ur 

program je 
namenjen 

dijakom, ki želijo spoznati neurbano okolico Novega mesta s sedeža gorskega ali treking 
kolesa 

velikost skupine do 15 dijakov 

čas izvedbe 1-2 kolesarski turi mesečno (september, oktober, marec, april, maj) 

kraj izvedbe okolica Novega mesta (Otočec, Hmeljnik, Golušnik, Ljuben, Ajdovec, Gorjanci…) 

cilji projekta 

 

- Spoznati kolo, kolesarsko opremo, vzdrževanje kolesa in opreme 
- Naučiti se tehnike varne vožnje po različnem terenu 
- Spoznati bližnjo, manj naseljeno okolico Novega mesta 
- Razvijati specifično kolesarsko vzdržljivost 

 

vsebina programa 

 

- Uvodni sestanek (informacije o turah, kolesu in opremi) 
- 1-2 kolesarski turi mesečno (jesen, pomlad) s poudarkom na postopnem 

prehodu od lažjih in krajših tur na daljše in težavnejše 
- Uporaba kolesarskih kart za orientacijo in načrtovanje tur 
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Radi tečemo 

naslov programa 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci Profesorji športne vzgoje 

število ur 20 ur 

program je 
namenjen 

vsem, ki bi radi nekaj storili za dobro počutje, sprostitev in zdravje – vsi letniki 

velikost skupine ni omejitve 

čas izvedbe skozi celo šolsko leto 

kraj izvedbe 
različne lokacije - ( glej vsebino ) 
 

cilji projekta 

- spodbujati dijake za samostojno in zdravo preživljanje prostega časa in tekaško vadbo 

- »dobro se met« s športom, tekom  in druženju s sovrstniki 
  

vsebina programa 

- samostojna tekaška vadba skozi celo leto – navodila in svetovanje 

 

- humanitarni tek Leo – Portovald  NM – 5km, 7km – maj 2016 
  

- Ljubljanski maraton  - (šolski tek) 4 km, 10km in 21km  -   
24. in 25. 10. 2015 

 
 

 
  



Obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri 
2015 / 2016 

Gimnazija Novo mesto 
 56 

INTERAKT KLUB 

naslov programa 

nosilec programa Natalija Petakovič, prof.  

sodelavci Zunanji sodelavci, člani Rotary kluba Dolenjske Toplice 

število ur 40 

program je 
namenjen 

vsem dijakom gimnazije  

velikost skupine neomejeno  

čas izvedbe celotno šolsko leto  

kraj izvedbe gimnazija  

cilji projekta 

 
- Razvijanje dobrodelnosti in pomagati drugim  
- Spodbujanje odgovornega delovanja v družbi  
- Sklepanje novih poznanstev doma in v tujini  
- Sodelovanje z drugimi interakt klubi v Sloveniji in tujini (Banja Luka, …) 

Sodelovati pri dobrodelnih akcijah na šoli in v širši okolici 
 

vsebina programa 

 
Interact je podmladek kluba Rotary International. V klubih Interakt se združujejo mladi od 12. 
do 18. leta starosti.  Po svetu je že preko 11 000 klubov, ki štejejo več kot 250 000 mladih 
članov v več kot 120 državah. Interaktovci skušajo z različnimi prireditvami in akcijami 
sooblikovati boljši jutri, tako da gojijo dobrodelnost in pomoč drugim.  Ob tem razvijajo svoje 
organizacijske in voditeljske sposobnosti, izmenjujejo ideje in  sklepajo prijateljstva. Kot člani 
podmladka Rotary si tudi ustvarjajo možnosti za mednarodne izmenjave in udeležbo na 
mednarodnih taborih.  
 
O  aktivnostih se bomo dogovarjali na sestankih, ki bodo predvidoma pod dogovoru. 
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PRVA POMOČ 

naslov programa 

nosilec programa Marija Kočar, prof. biologije 

sodelavci  

število ur 10 

program je 
namenjen 

Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 16 

čas izvedbe Dva meseca; enkrat tedensko 

kraj izvedbe Biološki kabinet (uč. 211) 

cilji projekta 

 
 
Dijaki se naučijo pravilno dajati prvo pomoč pri različnih poškodbah. 
 
Ta program se ne priznava kot tečaj prve pomoči za vozniški izpit. 

vsebina programa 

1. Najpogostejše nezgode 
2. Pomen prve pomoči 
3. Smernice za prvo pomoč 
4. Rane 
5. Opekline 
6. Omrzline 
7. Krvavitve 
8. Šok 
9. Poškodbe kosti in sklepov 
10. Imobilizacija 
11. Nezavest 
12. Koga oživljamo 

 


