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 Drage dijakinje in dijaki!  

 

Pred vami je katalog s ponudbo programov OIV oziroma obšolskih dejavnosti, ki jih v 

tem letu organiziramo na naši šoli. 

Izbirate lahko med različnimi vsebinskimi področji. Nekatera se navezujejo na 

posamezne šolske predmete, druga omogočajo razvijanje različnih talentov in 

spretnosti. 

 

Prosimo vas, da  

1. natančno pregledate katalog, 

2. izberete svojo dejavnost/dejavnosti, 

3. najkasneje do 30. 9. 2016 v spletni učilnici oddate svojo prijavo (predmeti – 

organizator). 

 

 

Med letom se lahko dejavnosti zaradi dodatne ponudbe izvajalcev dopolnijo. Dijaki bodo 

o tem obveščeni na oglasni deski ter tako povabljeni k prijavi in sodelovanju. 

 

 

Št. Naziv programa Stran 

1.  Matematični krožek 3 

2.  Razmišljam, iščem, (se) razvijam 4 

3.  Naredi sam – kozmetični izdelki 5 

4.  Znanost v kuhinji 6 

5.  Astronomija 7 

6.  Fizika * (lahko vsebuje sledove matematike) 8 

7.  Priprave na tekmovanja iz znanja fizike 9 

8.  FLL Rising Kets - »Živalski zavezniki™« 10 

9.  Lego roboti 11 

10.  Fizikalni sef 12 

11.  Osnove igranja didžeriduja 13 

12.  Pevski zbor 14 

13.  Glasbene delavnice 15 

14.  Po razstavah 16 

15.  Likovni krožek 17 

16.  Filmski abonma 18 

17.  Gledališka popotovanja 19 

18.  Šolsko glasilo Stezice 20 

19.  Cankarjevo tekmovanje za 1. in 2. letnik 21 

20.  Cankarjevo tekmovanje za 3. in 4. letnik 22 

21.  Šola kreativnega pisanja 23 

22.  DELF – diplôme d'études en langue française 24 

23.  Jezikovni tabor Celovec 25 

24.  
Nemška jezikovna diploma 1 in 2 (deutsches sprachdiplom 1 und 

2) 
26 
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25.  Bralno tekmovanje v nemščini "Pfiffikus 2017" 27 

26.  Jugend debattiert international 28 

27.  Bralna značka »Epi lesepreis« za dijake od 1. do 4. letnika 29 

28.  Tekmovanje iz znanja nemščine 30 

29.  Izmenjava v Franciji 31 

30.  Tekmovanje iz znanja španščine 32 

31.  Španska bralna značka Epi lectura 33 

32.  Izmenjava s srednjo šolo iz Španije 34 

33.  Lepo je biti prostovoljec  35 

34.  Interact klub  36 

35.  Trening samospoznavanja 37 

36.  Tekmovanje v znanju geografije 38 

37.  Filozofsko tekmovanje 39 

38.  Debatni klub 40 

39.  Podjetnost in ustvarjalnost 42 

40.  Izvedba/organizacija dogodka 43 

41.  Karierne možnosti za mlade: pogovori z uspešnimi Novomeščani 44 

42.  Pilates 45 

43.  Akrobatika/ gimnastika 46 

44.  Radi tečemo 47 

45.  Turno kolesarjenje 48 

46.  Nogomet za dijake 49 

47.  Košarka za dijake 50 

48.  Odbojka za dijakinje in dijake 51 

49.  Športni tabor  - Fara 52 

50.  Joga 53 

51.  MEPI 54 
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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. Na voljo bo tudi 

spletna učilnica z gradivi, ki jo lahko obiščejo vsi dijaki naše gimnazije. 
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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 v eni skupini, sicer pa zelo odvisno od dejavnosti: 

- raziskovalne skupine do 3 dijaki,  

- priprave na tekmovanja vsi prijavljeni tekmovalci,  

- predavanja – vsi prijavljeni dijaki. 

čas izvedbe 
preko celega šolskega leta 2016/17, v odvisnosti od razporeditve 

dogodkov 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ustanove po dogovoru 

cilji programa 

 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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NAREDI SAM – KOZMETIČNI IZDELKI 

naslov programa 

nosilec 

programa 
Janja Pust, Katarina Sluga 

sodelavci / 

število ur 35 ur 

program je 

namenjen 
dijakom 2. in 3. letnika 

velikost 

skupine 
do 15 

čas izvedbe tekom leta, dvakrat mesečno 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, kemijski laboratorij 

cilji programa 

 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 ter samostojna izdelava naravnih kozmetičnih 

izdelkov – kreme, losioni, šamponi,….. 

vsebina 

programa 

Dijaki bodo: 

 s svojimi idejami in predlogi sodelovali pri zasnovi in izdelavi različnih 

kozmetičnih izdelkov. 

 spoznavali kemikalije in pripomočke za izdelavo teh izdelkov in sam 

potek domače izdelave. 

 samostojno izdelovali kozmetiko po navodilih nosilk programa. 
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ZNANOST V KUHINJI 

naslov programa 

nosilec programa Branka Klemenčič  

sodelavci zunanji sodelavci 

število ur 35 ur 

program je 

namenjen 
dijakom 2. letnika 

velikost skupine 
do 10 dijakov 

 

čas izvedbe tekom leta, dvakrat mesečno 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, kemijski laboratorij 

cilji programa 

 znanstvene razlage kuhanja in prehrane  

 seznanitev s principi molekularne kuhinje 

 razvijanje eksperimentalno raziskovalnega pristopa 

 

vsebina 

programa 

Dijaki: 

 se bodo seznanili z metodami priprave hrane in znanstvenimi 

razlagami kuhanja 

 bodo spremljali videokonferenčna predavanja strokovnjakov 

 bodo lahko ustvarjali svoje jedi s pomočjo tekočega dušika in po 

principih molekularne kuhinje 

 bodo pripravili program za dan odprtih vrat in informativni dan  
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ASTRONOMIJA  

naslov programa 

nosilec programa Gregor Žagar 

sodelavci Miha Hadl 

število ur 20 

program je 

namenjen 
Dijakom za pripravo na tekmovanje iz astronomije 

velikost skupine do 20 učencev 

čas izvedbe po pouku 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Cilji tekmovanja so: 

 širjenje in poglabljanje znanja astronomije, 

 primerjanje znanja astronomije med učenci in dijaki, 

 popularizacija astronomije, 

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov, 

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja astronomije, 

 spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij, 

 priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih. 

vsebina 

programa 

Program zavzema: 

- uvod v astronomijo, 

- osončje, zvezde, galaksije, zvezdne kopice, temna snov, temna 

energija, … 

- razdalje med planeti, zvezdami, galaksijami, … 

- orientacija na nebu 

- uporaba zvezdne karte, 

- goriščne razdalje in teleskop, 

- priprava dijakov na tekmovanje iz astronomije. 
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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 101002 (binarno). 

čas izvedbe Od jeseni do pomladi. 

kraj izvedbe Šola, učilnica 206 in njena okolica. 

cilji programa 

Spoznavanje dijakov z zanimivimi problemi, ki so povezani s fiziko, a jih v 

rednem programu ne obravnavamo. 

Predstavitev poskusov, ki jih pri rednem pouku ne moremo (ne smemo) 

izvajati. 

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? 

Zakaj in kako vre voda? 

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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PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE 

naslov programa 

nosilec programa Anita Nose 

sodelavci Miha Hadl, Blaž Zabret, Vinko Sladoljev 

število ur odvisno od zagnanosti dijakov 

program je 

namenjen 
dijakom od 1. do 4. letnika 

velikost skupine / 

čas izvedbe celotno šolsko leto po pouku 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

 

Priprava dijakov na posamezne ravni tekmovanja. 

 

vsebina 

programa 

 

Vsebina priprav je odvisna od razpisanih vsebin za posamezne stopnje 

tekmovanj.  

 

Priprave bodo potekale za 4 različne skupine:  

 za 0. tekmovalno skupino na tekmovanje iz fizike, 

 za 1. tekmovalno skupino na tekmovanje iz fizike, 

 za 2. in 3. tekmovalno skupino na tekmovanje iz fizike, 

 za tekmovalce v znanju naravoslovja (fizikalne vsebine). 
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FLL RISING KELTS - »ŽIVALSKI ZAVEZNIKI™« (ANIMAL ALLIES) 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci Janez Gorenc (projekt) 

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 2016 − marec 2017; z dobrim delom in uspehom na 

prvenstvu, lahko tudi do maja 2017  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, FLL soba 

cilji programa 

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 »Živalski zavezniki«. 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 14h - 16h 

program je 

namenjen 
dijaki 2., 3. ali 4. letnika 

velikost skupine do 16 

čas izvedbe september 2016 − maj 2017  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, FLL soba 

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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FIZIKALNI SEF 

naslov programa 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci / 

število ur Po potrebi :) 

program je 

namenjen 
dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine 5 

čas izvedbe September – 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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OSNOVE IGRANJA DIDŽERIDUJA 

naslov programa 

nosilec programa LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ 

vodja programa Živa Janc, sodelavka za mladinske projekte 

kontakt ziva.janc@lokalpatriot.si 

sodelavci Robert Oven, mentor za didžeridu 

število ur 4 ure 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 3 – 7 dijakov  

čas izvedbe 18. 1. 2017 – 19. 1. 2017; 2 x 2h 

kraj izvedbe Klub LokalPatriot 

cilji projekta 

Dijakom se predstavi osnove igranja didžeriduja, enega najstarejših pihal 

(po nekaterih virih tudi najstarejšega glasbila), ki izvira iz Avstralije iz časov 

aboriginov. 

Dijaki pridobijo osnovno znanje poznavanja in igranja inštrumenta. 

vsebina 

programa 

Delavnica bo potekala dva dni, po dve šolski uri, v popoldanskem času. 

Dijaki bodo slišali kratko predstavitev didžeriduja, nato pa bodo spoznali 

osnove igranja inštrumenta.  

 

  

mailto:ziva.janc@lokalpatriot.si
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PEVSKI ZBOR 

naslov programa 

nosilec programa Vanja Popov 

sodelavci - 

število ur 2 uri na teden 

program je 

namenjen 
Vsem, ki želijo peti in imajo posluh 

velikost skupine Neomejeno 

čas izvedbe Celo leto po pouku 

kraj izvedbe Učilnica 010 

cilji programa 

 

Priprava glasbenega programa 

 

vsebina 

programa 

 

Pesmi po dogovoru 
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GLASBENE DELAVNICE 

naslov programa 

nosilec programa LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ 

vodja programa Živa Janc, sodelavka za mladinske projekte 

kontakt ziva.janc@lokalpatriot.si 

sodelavci Lokalni glasbeniki po naknadnem izboru nosilca. 

število ur 10 – 15 ur 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 3 – 5 dijakov na posameznem inštrumentu (skupaj 12 – 20 dijakov) 

čas izvedbe 20. 2. 2017 – 24. 2. 2017; 5 x 2-3h 

kraj izvedbe Klub LokalPatriot 

cilji projekta 
Cilj projekta je dijake naučiti osnov igranja izbranega inštrumenta in jih 

navdušiti nad aktivnim preživljanjem prostega časa. 

vsebina 

programa 

Dijaki se bodo lahko prijavili na delavnico petja, kitare, bas kitare in 

bobnov. Ves teden se bodo učili osnov igranja izbranega inštrumenta, 

zadnji dan delavnic pa bodo pridobljeno znanje predstavili na 

zaključnem koncertu.  

  

mailto:ziva.janc@lokalpatriot.si
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PO RAZSTAVAH 

naslov programa 

nosilec programa Barbara Maznik 

sodelavci Marko Kastelic 

število ur 20 

program je 

namenjen 
Program je namenjen vsem dijakom, ki jih zanima likovna umetnost. 

velikost skupine Ni omejitve 

čas izvedbe Oktober 2016 – junij 2017 

kraj izvedbe Ljubljana, drugi kraji po Sloveniji, odvisno od ponudbe 

cilji programa 

- Dijaki razvijajo občutljivost za lepoto, doživljanje in vrednotenje 

umetnin in umetnostne dediščine. 

- Dijaki krepijo zavest o nacionalni umetnostni identiteti kot vrednoti v 

sodobnih globalizacijskih procesih. 

 

vsebina 

programa 

- Voden ogled stalne zbirke v Narodni galeriji v Ljubljani 

- Voden ogled stalne zbirke v Moderni galeriji v Ljubljani; 20.stoletje. 

Kontinuitete in prelomi 

- Voden ogled Muzeja sodobne umetnosti Metelkova 

- Odmevne razstave v Ljubljani ali drugih slovenskih mestih 

- Razstava v Zagrebu 
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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 programa 

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 (trenutne aktualne 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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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 2016 do junija 2017 (petek ob 14.15) 

kraj izvedbe Cineplex Novo mesto 

cilji projekta 

 

- Spremljanje filmskih novosti 

- Kritična presoja 

- Splošna razgledanost 

vsebina 

programa 

 

Ogledali si bomo 8 filmov. Cena abonmaja je 24 evrov (možno 

doplačilo za posamezno predstavo). Dijaki plačajo s položnico.  
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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; prijavljeni dijaki si morajo ogledati vse predstave (zaradi 

vnaprejšnjega naročila vstopnic in prevoza!), če si kakšne predstave 

ne morejo ogledati, naj poiščejo zamenjavo 

 

čas izvedbe od oktobra 2016 do maja 2017 

kraj izvedbe kulturne ustanove v Ljubljani, Novem mestu in Zagrebu 

cilji programa 

 

Spodbuditi dijake k ogledu kakovostnih kulturnih prireditev, razvijati 

sposobnost kritičnega mišljenja ob ogledu prireditev, razvijati 

sposobnost izražanja mnenja, spoznati temelje gledališkega jezika. 

vsebina 

programa 

 

Organizirali bomo ogled štirih predstav (možnost ogleda gledališke, 

operne in plesne predstave ali koncerta). Dve si bomo ogledali v 

Novem mestu (v KC Janeza Trdine in v APT), eno v Ljubljani in eno v 

Zagrebu. Pri izboru predstav boste lahko sodelovali tudi dijaki (po 

pregledu ponudbe in željah). 

 

Na vsako predstavo se bomo pripravili, po njej bo organiziran pogovor. 
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ŠOLSKO GLASILO STEZICE 

naslov programa 

nosilec programa Natalija Petakovič  

sodelavci Učiteljice slovenščine, knjižničarka 

število ur 40 

program je 

namenjen 

Vsem dijakom gimnazije, ki jih veseli literarno  in likovno ustvarjanje, 

fotografiranje in grafično (računalniško) oblikovanje.  

velikost skupine Neomejeno  

čas izvedbe Skozi celotno šolsko leto  

kraj izvedbe Gimnazija  

cilji programa 

 

- ustvarjanje šolskega časopisa,  

-  literarno  ustvarjanje in objavljanje prispevkov,  

- pisanje in objavljanje intervjujev, poročil, reportaž in drugih 

publicističnih besedil,  

- objavljanje fotografij in drugih likovnih prispevkov,  

- grafično oblikovanje šolskega časopisa.  

 

vsebina 

programa 

 

Uredniški odbor bo k sodelovanju povabil literarne in likovne ustvarjalce 

iz vseh letnikov.  

Želimo izdati dve številki šolskega glasila.  
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 1. IN 2. LETNIK 

naslov programa 

nosilec programa Tina Furlan Turk 

sodelavci Učitelji slovenščine, knjižničarka 

število ur 50 

program je 

namenjen 
Dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine 30 

čas izvedbe Oktober 2016 - april 2017 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

 

- razvijati sposobnost interpretativnega branja 

- kritično presojati umetniško literaturo 

- dvigniti znanje materinščine 

- razvijati ustvarjalno pisanje 

- pripravljati se na tekmovanje 

vsebina 

programa 

Tekmovanje letos temelji na dramskih besedilih, naslov tematskega 

sklopa je Na odru domišljije in resničnosti. 

 

Dijaki bodo brali drami: 

Tone Partljič: Ščuke pa ni, ščuke pa ne in 

William Shakespeare: Beneški trgovec 

 

Dijaki bodo: 

- brali in interpretirali drami 

- zbirali in prebirali strokovno literaturo 

- kritično ocenjevali literaturo 

- pisali izvlečke in eseje 

- ustvarjalno pisali na izbrano temo 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 3. IN 4. LETNIK 

naslov programa 

nosilec programa Saška Horvat 

sodelavci / 

število ur Okrog 40 

program je 

namenjen 
Dijakom 3. in 4. letnika  

velikost skupine Neomejeno 

čas izvedbe Oktober 2016 do aprila 2017 (šolsko, regijsko, državno) 

kraj izvedbe 
Gimnazija NM za šolsko tekmovanje, regijsko naknadno, državno v 

Ljubljani 

cilji programa 

 

Spodbujanje branja, analiza literarnih del, proučevanje strokovne 

literature, razvijanje  kritičnega pogleda, razvijanje pisanja eseja 

vsebina 

programa 

 

 Dramski deli:  

 

  Drago Jančar: Klementov padec 

  

  Gregor Strniša: Samorog 
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ŠOLA KREATIVNEGA PISANJA 

naslov programa 

nosilec programa Marko Kastelic 

sodelavci  

število ur 50 

program je 

namenjen 

Program je namenjen dijakom od 1. do 4. letnika, ki želijo izpopolniti 

veščine pisanja. Pisali bomo kratko zgodbo, scenarij ali dramsko delo 

(komedijo ali tragedijo). Ideje bomo črpali iz lastnih izkušenj, dogodkov 

iz sveta in domovine ali iz literature in časopisja. Zgodbe se bodo 

objavile v Stezicah, če bodo le dosegle primerno raven. 

velikost skupine 5 - 15 

čas izvedbe oktober 2016 – marec 2017 

kraj izvedbe Prostori gimnazije 

cilji programa 

Cilj programa je ustvariti avtorska besedila (kratko zgodbo, scenarij ali 

dramsko besedilo), in jih objaviti v Stezicah, s tem pa se izuriti v veščini 

pisnega izražanja. 

vsebina 

programa 

Dijaki si bodo po kratkem teoretičnem uvodu v literarne zvrsti izbrali zvrst, 

v kateri želijo ustvarjati. Ker je zvrst povezana z idejo, bomo v 

naslednjem koraku pilili ideje, jih zapisovali in jih poskušali dodelati. 

Postopoma bodo nastajala dela, ki si jih bomo predstavili, jih po potrebi 

popravili. Zadnja faza bo iskanje založnika, ki bo pripravljen besedila 

objaviti.  
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DELF – Diplôme d'études en langue française 

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: januar - april 2017 (sestanki po pouku, termini bodo sproti 

objavljeni) 

 izpiti (pisni in ustni): april 2017 

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 45 € (A1) do 80 € (B2).  
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JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci Eva Starič 

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 40 dijakov  

čas izvedbe 25. - 28. 10. 2016 

kraj izvedbe Celovec, Avstrija 

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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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 Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič, Anja Hozner Vovko  

število ur 

 

▪ 3. letnik, DSD 1 - priprave v okviru tabora Celovec (4 dni) ali  sklop 

priprav in izpita v obsegu 20 ur od januarja do marca 2017,  

▪ 3. letnik, DSD 2 - od marca do junija 2017,  

▪ 4. letnik, DSD 2 - 2 uri tedensko (do decembra 2016). 
 

program je 

namenjen 
dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe 

 

▪ priprave (celo šolsko leto),  

▪ DSD 2 - izpit za dijake 4. letnika (pisni izpit 30. 11. 2016, ustni v decembru 

2016),  

▪ DSD 1 - izpit za dijake 3. letnika (marec-april 2017).  
 

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor Celovec  

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) 

v Ljubljani, 

▪ omogočiti opravljanje počitniške prakse v Nemčiji … 
 

vsebina programa 

 

Dijaki se pripravljajo na izpit DSD2, ki vključuje poznavanje vseh jezikovnih 

spretnosti. Le udeležba na pripravah omogoča prijavo na izpit. 

Intenzivne priprave na izpit DSD 2 izvajamo za dijake 3. in 4. letnika na 

jezikovnem taboru Celovec (25.-28. 10. 2016). 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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BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI "PFIFFIKUS 2017" 

naslov programa 

nosilec programa Nataša Sekula Zupančič 

sodelavci Vasja Jakše, Elsa Louis, Eva Starič, Anja Hozner Vovko 

število ur 20 ur 

program je 

namenjen 
dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe branje knjig  (oktober 2016 – marec 2017), tekmovanje (marec 2017) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- 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 po dogovoru doma). O izboru knjig in natančnem terminu 

tekmovanja bodo dijaki obveščeni naknadno. Bralni maraton Pfiffikus 

izvajamo v sodelovanju s Centrom Oxford.  

 

 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2016/17   Gimnazija Novo mesto 

28 

JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL  

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis, Vasja Jakše 

sodelavci / 

število ur 30 (termini po dogovoru) 

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 najmanj 4 dijaki 

čas izvedbe 
oktober 2016 – maj 2017 

Termin uvodnega srečanja bo objavljen na oglasni deski! 

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 10 držav: Estonija, Latvija, 

Litva, Rusija, Poljska, Češka, Ukrajina, Madžarska, Slovenija in Slovaška.  

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. 

Med 3. in 7. aprilom 2017  bomo organizirali šolsko tekmovanje, na 

katerem bomo izbrali dva najboljša govorca, ki bosta šolo zastopala na 

državnem tekmovanju (11. in 12. maja 2017) in se udeležila 

večdnevnega debatnega treninga v Ljubljani, ki ga organizira Goethe 

inštitut in bo potekal od 8. do 10. maja 2017. Dva najboljša govorca na 

državnem tekmovanju bosta septembra 2017 Slovenijo zastopala še na 

mednarodnem tekmovanju, ki vsako leto poteka v eni izmed 

sodelujočih držav. 
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BRALNA ZNAČKA »EPI LESEPREIS« ZA DIJAKE OD 1. DO 4. LETNIKA 

naslov programa 

nosilec programa Anja Hozner Vovko 

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

število ur 25 

program je 

namenjen 
Dijakom od 1. do 4. letnika 

velikost skupine / 

čas izvedbe Branje oktober 2016 – marec 2017; tekmovanje: marec 2017 

kraj izvedbe Učilnice gimnazije 

cilji programa 

 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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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 

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 programa 

 

- poglobitev znanja nemščine 

- pridobivanje učnih strategij 

- urjenje veščine pisanja sestavkov 

vsebina 

programa 

Na pripravah bomo brali aktualne časopisne članke in si bogatili 

besedišče, reševali vzorce izpitnih nalog, pisali pisne sestavke in 

spoznavali nove jezikovne strukture. 

 

V novembru ali decembru 2016 bomo izvedli tudi poskusno 

tekmovanje, na katerem boste dijaki lahko preverili, kaj se na 

tekmovanju od tekmovalcev pričakuje. Vabljeni vsi, ki bi radi preverili 

svoje znanje nemščine. 

 

Šolsko tekmovanje: 5. januar 2017 

 

Državno tekmovanje: 9. februar 2017 
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IZMENJAVA V FRANCIJI 

naslov programa 

nosilec programa Elsa Louis, Verena Potočnik 

sodelavci / 

število ur 70 

program je 

namenjen 
Dijakom, ki se učijo francoščino 

velikost skupine 20 – 30 dijakov 

čas izvedbe pomlad 2017 

kraj izvedbe 
Francija  

(točen kraj in šola bosta določena med šolskim letom) 

cilji programa 

 

Utrjevanje znanja francoščine, komunikacija v tujem jeziku, spoznavanje 

francoskega načina življenja, njihove kulture, izpolnjevanje ciljev po 

programu UNESCO. 

vsebina 

programa 

 

Dijaki med šolskim letom sodelujejo pri aktivnostih namenjenim 

pripravam na izmenjavo in se zatem udeležijo izmenjave. 

 

Opomba: V primeru, da ne najdemo primerne šole, dejavnosti ne 

bomo izvedli. 
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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 (šolsko tekmovanje), april (državno tekmovanje)  

kraj izvedbe 

Priprava na tekmovanje: na šoli, 

Šolsko tekmovanje: na šoli, 

Državno tekmovanje: na srednji šoli gostiteljici  

cilji programa 

 

Dijaki razvijajo jezikovne kompetence bralnega in slušnega 

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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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 2017 

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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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 - 14  dijakov 

čas izvedbe Pomlad 2017, 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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LEPO JE BITI PROSTOVOLJEC 

naslov programa 

nosilec programa Anica Kastelec 

sodelavci mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur 30 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe oktober 2016 – junij 2017 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in zunanje ustanove 

cilji programa 

 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 ljudi. 

 

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. 

 

Za vse prijavljene dijake bo organiziran uvodni sestanek, ko se boste 

lahko odločili za področje in ustanovo, v kateri želite opravljati 

prostovoljno delo. 
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INTERACT KLUB  

naslov programa 

nosilec programa Natalija Petakovič 

sodelavci Zunanji sodelavci, člani Rotary kluba Dolenjske Toplice 

število ur 40 

program je 

namenjen 
Vsem dijakom gimnazije  

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji programa 

- Razvijanje dobrodelnosti in pomagati drugim  

- Spodbujanje odgovornega delovanja v družbi  

- Sklepanje novih poznanstev doma in v tujini  

- Sodelovati pri dobrodelnih akcijah na šoli in v širši okolici  

 

vsebina 

programa 

 

Interact je podmladek kluba Rotary International. V klubih Interact 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. 

Interactovci 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 jih bosta sklicevali 

dijakinji, članici kluba.   
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TRENING SAMOSPOZNAVANJA 

naslov programa 

nosilec programa Jerneja Gazvoda 

sodelavci Manca Dorrer 

število ur 20 ur 

program je 

namenjen 
dijakom  od1. do  4. letnika 

velikost skupine do 15 dijakov 

čas izvedbe skozi šolsko leto po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- Dviganje posameznikove samozavesti, 

- Razvijanje pozitivnih medčloveških odnosov in sprejemanje 

drugačnosti skozi sodelovanje v skupini in razvijanje tolerantnosti 

- Odpiranje čutne in čustvene dojemljivosti in odzivnosti 

- Poglabljanje v samega sebe in spoznavanje samega sebe in jasno 

izražanje svojih misli in čustev 

- Raziskovanje in preseganje nezdravih vzorcev interakcij in sposobnost 

vživljanja v drugega – empatija  

 

vsebina 

programa 

Glavni namen treninga samospoznavanja je, da mladostniki v varnem 

okolju lahko izrazijo sebe. Udeleženci bodo s pomočjo različnih tehnik, 

pristopov in orodij odkrivali sebe in spoznavali svoje občutke, ko so v 

družbi drugih ljudi.  

Trening bo sestavljen iz iger socialnih in komunikacijskih veščin, tehnik 

sproščanja in igralskih tehnik ter pogovorov. Na srečanjih se bomo 

poglabljali v teme o smislu življenja, o odnosih, tabujih, stereotipih, 

predsodkih, identiteti, vrednotah, vrlinah, ... 

 

 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2016/17   Gimnazija Novo mesto 

38 

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

naslov programa 

nosilec programa Polonca Centa 

sodelavci učitelji geografije 

število ur 20 ur 

program je 

namenjen 
dijakom od 1. do 4. letnika 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe zima - pomlad 2017 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ostala prizorišča tekmovanj 

cilji programa 

 

Priprava dijakov na posamezne ravni tekmovanja. 

 

Datumi tekmovanj: 

• Šolsko tekmovanje: torek, 17. januar 2017 

• Regijsko tekmovanje: četrtek, 9. marec 2017 

• Državno tekmovanje: petek, 7. april 2017 

vsebina 

programa 

 

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2016/17 poteka pod 

naslovom 

»NARAVNE DANOSTI POGOJUJEJO GOSPODARSTVO POKRAJINE«. 

 

 Evidentiranje dijakov (prijava dijakov preko spletnega obrazca) 

 Seznanitev s pravili tekmovanja 

 Zbiranje izjav, podpisanih s strani staršev 

 Individualna priprava dijakov na višje ravni tekmovanja.  

• pregled predpisane literature  

• konzultacije (individualno) 

 Priprave na terensko delo   
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FILOZOFSKO TEKMOVANJE 

naslov programa 

nosilec programa Uroš Lubej 

sodelavci  

število ur 20-40 

program je 

namenjen 
Vsem dijakom in dijakinjam.  

velikost skupine Ni omejena.  

čas izvedbe Oktober - marec 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Na temelju prebrane literature bomo spoznali nekatera temeljna in 

večno aktualna filozofska vprašanja in tudi filozofske vidike dveh 

romanov (Krasni novi svet in Alamut).  

Cilj programa je priprava na šolsko in državno tekmovanje iz pisanja 

filozofskega eseja.  

vsebina 

programa 

Dijaki bodo prebrali predpisano literaturo (izbirali bodo med 

posameznimi poglavji knjige Ali središče drži in med romanoma Krasni 

novi svet in Alamut). Spoznali bomo posamezne probleme in glavne 

rešitve nekaterih ključnih filozofskih problemov ter obravnavali filozofske 

vidike omenjenih romanov.  

Šolsko tekmovanje bo predvidoma februarja 2017, državno pa konec 

marca 2017.  
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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 2016 – maj 2017 

 

Uvodno srečanje bo v drugi polovici septembra. Spremljajte oglasno 

desko! 

Srečanja debatnega kluba bodo potekala enkrat tedensko po pouku. 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki se bodo seznanili s 

- srednješolskim debatnim formatom, 

- se naučili debatnih tehnik, 

- argumentiranja, 

- se urili v javnem nastopanju,  

- debatirali o aktualnih temah, 

- se udeležili srednješolskih debatnih turnirjev in BaLMUN konference v 

Banji Luki, 

- razvijali sodelovalno učenje v skupinah, 

- spoznavali in se družili z vrstniki iz Slovenije in tujine. 

 

Dijaki lahko nadgradijo tudi svoje znanje angleščine, saj lahko na 

srednješolskih turnirjih debatirajo v slovenščini ali angleščini, BaLMUN 

konferenca pa poteka v celoti v angleščini. 
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vsebina 

programa 

K debatnemu klubu ste vabljeni vsi, ki vas zanima aktualna tematika in 

radi o njej razpravljate. Ukvarjali se bomo z različnimi temami, brskali po 

virih ter si širili obzorja. Spoznali bomo svetovni srednješolski debatni 

format, kako poteka debata ter debatirali na različne debatne trditve. 

Naučili se bomo sestavljati argumente, zagovarjati stališča svoje skupine 

ter negirati nasprotnikova. Pri debatiranju se bomo urili v javnem 

nastopanju in retoriki. 

 

V tem šolskem letu se bomo udeležili vsaj dveh debatnih turnirjev, ki 

bodo potekali: 

22. oktobra 2016 v Ormožu, 

19. novembra 2016 v Litiji, 

10. decembra 2016 v Mariboru (impromptu), 

28. januarja 2017 v Kranju.  

Marca 2017 bo v Ljutomeru potekal mednarodni debatni turnir, aprila 

pa na Ptuju državni slovenski turnir.  

 

Novost med dejavnostmi debatnega kluba v tem šolskem letu je 

sodelovanje na BaLMUN konferenci v Banji Luki aprila 2017. BaLMUN 

konferenca poteka v celoti v angleščini in se je udeležuje veliko dijakov 

iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije, 

Romunije, Bolgarije in tudi drugih držav. V lanskem šolskem letu se je 

konference prvič udeležilo tudi 5 dijakov naše šole. Na konferenci dijaki 

prevzamejo vlogo delegata določene države članice Združenih 

narodov in na različnih odborih in generalni skupščini zastopajo stališča 

svoje države ter razpravljajo o aktualni problematiki, sprejemajo 

resolucije in poskušajo najti rešitve za pereče svetovne probleme 

(terorizem, okoljski problemi, otroško delo, …). BaLMUN je simulacija 

zasedanja skupščine Združenih narodov, na katero se vnaprej 

pripravimo tako, da raziščemo in preberemo čim več o državi in 

tematiki, ki je posameznemu delegatu dodeljena in se o tem 

pogovarjamo. 

 

BaLMUN konferenca poteka 3 dni in vključuje poleg zasedanj in dela v 

odborih tudi družabni program in vam omogoča druženje z vrstniki iz 

sodelujočih držav. Letos so dijaki bivali pri družinah, za doplačilo pa je 

možna nastanitev tudi v hostlu. Prav tako dijaki sami plačajo prevoz. 

 

Opomba: 

Ker tako udeležba na debatnih turnirjih kot na BaLMUN konferenci 

vključuje organizacijo prevoza, dijaki sami plačajo stroške prevoza na 

turnirje in v Banja Luko. Prav tako dijaki sami plačajo stroške nastanitve 

na večdnevnih dogodkih.  

 

Seveda pa udeležba na turnirjih ni pogoj za to, da se nam pridružite. 

Veseli bomo vsakega novega člana . Vabljeni! 
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PODJETNOST IN USTVARJALNOST 

naslov programa 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavci 

Anja Hozner Vovko, Vasja Jakše, Željka Kitić, Marija Kočar, Verena 

Potočnik, Mojca Rangus, Barbara Strnad, Spirit v okviru programa 

Mladim se dogaja (delno financiranje) 

število ur 100 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 25 

čas izvedbe September 2016 – junij 2017 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, Podjetniški inkubator Podbreznik 

cilji programa 

- Razvijati kompetenco podjetnosti in ustvarjalnosti 

- Naučiti se reševati avtentične izzive 

- Sodelovati z lokalnimi podjetji in društvi 

- 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 in SŠ 

- 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, obisk sejma JA) 

- obiski podjetniških inkubatorjev in predavanj 

- soorganizacija šolskega startup vikenda in sodelovanje v njem 

- obisk konference Podim 

- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 

podjetnosti agencije Spirit, v projektu Youth Start, na podjetniškem 

tekmovanju Popri 

- organizacija več podjetniških večerov in sodelovanje s StartUP Novo 

mesto 

- veščine pisanja blogov 

- veščine argumentiranega debatiranja 

- sodelovanje s šolsko ekipo First Lego League 

DIJAKI SODELUJEJO V OMENJNIH AKTIVNOSTIH PO SVOJI IZBIRI – LAHKO 

PRI VSEH, LAHKO SAMO PRI NEKATERIH. 
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UČIMO SE IZVEDBE/ORGANIZACIJE DOGODKA 

naslov programa 

nosilec programa LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ 

vodja programa Borut Pelko, direktor 

kontakt ziva.janc@lokalpatriot.si 

sodelavci 
Živa Janc, sodelavka za mladinske projekte; Maid Hadžihasanović, 

vodja programa 

število ur 5 – 10 ur 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 2 – 5 dijakov 

čas izvedbe Oktober in november (v popoldanskem času); 5 x 1-2h 

kraj izvedbe Klub LokalPatriot 

cilji projekta 

Cilj je dijake seznaniti z delom mladinskih organizacij in potekom priprave 

in izvedbe dogodka ali projekta. Med projektom bodo izvedeli, kaj vse je 

potrebno narediti, da na koncu dogodek (npr. koncert, delavnica, 

pogovorni večer, …) poteka tako, kot ga vidi širša publika. Med 

projektom bodo osvojili oz. nadgradili veščine komunikacije, dela v 

skupinah ter pisanja uradnih dopisov (prošnje, zahvale, …). 

vsebina 

programa 

Skupina dijakov si bo s pomočjo mentorja izbrala dogodek, ki bi ga želela 

organizirati in izvesti v klubu LokalPatriot. Ko bosta koncept in termin 

dogodka določena, bo mentor dijakom predstavil, kaj vse je potrebno 

storiti, da se ta dogodek lahko izpelje in na kaj morajo biti pozorni med 

pripravo. Nato bo vsak dijak dobil svojo zadolžitev, ki jo bo opravil z 

mentorjevo pomočjo. Dogodek, ki ga bodo organizirali dijaki, bo 

predstavljen ostalim dijakom oz. širšemu občinstvu. 

 

V primeru velikega zanimanja s strani dijakov, se lahko projekt ponovi 

med marcem in majem. 
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KARIERNE MOŽNOSTI ZA MLADE: POGOVORI Z USPEŠNIMI 

NOVOMEŠČANI 
naslov programa 

nosilec programa LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ 

vodja programa Živa Janc, sodelavka za mladinske projekte 

kontakt ziva.janc@lokalpatriot.si 

sodelavci Moderator po naknadnem izboru. 

število ur 1 – 2 uri na posamezni dogodek (skupaj 5 – 10 ur) 

program je 

namenjen 
Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine Do 100 udeležencev na dogodek 

čas izvedbe December – april, vsak tretji četrtek v mesecu ob 18. uri, 5 x 1-2h 

kraj izvedbe Klub LokalPatriot 

cilji projekta 

Cilj projekta je dijakom predstaviti nekaj zanimivih poklicev in podjetij, kaj 

vse je potrebno narediti in na kaj je potrebno biti pozoren na poti do 

želenega poklica ali do odprtja svojega podjetja in s katerimi težavami 

so se morali spopasti gostje (podjetniki) na poti do uspeha. 

vsebina 

programa 

Projekt bo potekal vsak tretji četrtek v mesecu od decembra do maja. 

Na vsakem dogodku bomo gostili enega ali več uspešnih 

Novomeščanov, ki bodo predstavili svojo pot do uspeha. Med 

pogovorom z moderatorjem, bo tudi čas za vprašanja dijakov. 

 

Potencialni gostje: Gregor Macedoni, župan; Matjaž Smodiš, nekdanji 

košarkar; Staš Stankovič, lumu (start up) … Gostje bodo v celoti znani 

mesec dni pred začetkom projekta. 
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PILATES 

naslov programa 

nosilec programa Breda Vovko 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 

namenjen 
Dijakinjam in profesoricam 

velikost skupine 10 - 15 

čas izvedbe Ob torkih ob 14. uri 

kraj izvedbe Srednja telovadnica  

cilji programa 

- Spoznati proces motoričnega učenja (spoznavanje pravilnega giba, 

dolgotrajno ponavljanje giba, avtomatizacija giba) 

- Doseči boljšo gibljivost 

- Razviti moč 

- Pridobiti mišično vzdržljivost 

- Razviti koordinacijo 

- Pridobiti ravnotežje 

- Spoznati vaje z imeni - sto, popolni dvig, razna kroženja, kotaljenje, 

žaba, škarjice, spust nog, most, vaje na boku, tjulenj, plavanje, križ 

kraž, pilates skleca, vaje z rekviziti, … 

vsebina 

programa 

- Veliko poudarka bo na koncentraciji, stabilizaciji mišic trupa, dihanju 

(povezava med medeničnim dnom in trebušno prepono), kontroli 

giba, natančnosti izvedbe vaj, tekočem gibanju, izolaciji in rednosti 

- Učenje položaja nevtralne hrbtenice 

- Pravilno dihanje pri izvajanju vaj 

- Artikulacija hrbtenice 

- Povezava med rebri in medenico 

- Podaljševanje, postavitev glave in vratu, pilates položaj nog, 

vizualizacija 

Pilates vaje bomo izvajali na blazinah in z raznimi rekviziti - pilates 

žogicami, velikimi žogami, elastikami, valji in obroči. 
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AKROBATIKA/ GIMNASTIKA  

naslov programa 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci  

število ur 50 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 2016  -  maj 2017  

(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 

- udeležba na državnem prvenstvu v športni gimnastiki 

 

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 

- udeležba na šolskih tekmovanjih v športni 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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RADI TEČEMO 

naslov programa 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci Profesorji športne vzgoje 

število ur 30 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 

cilji projekta 

- spodbujati dijake za samostojno in zdravo preživljanje prostega časa 

s tekaško vadbo 

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

vsebina 

programa 

- samostojna tekaška vadba skozi celo leto – navodila in svetovanje 

 

- Gimnazija teče 270 let – (1km – 10km), Loka NM 10. 9. 2016 

 

- Ljubljanski maraton  - (šolski tek) 4 km, 10km in 21km, 29. in 30.10. 

2016 

 

- humanitarni Leo tek – Portovald NM – 5km, 7km – maj 2017 
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TURNO KOLESARJENJE 

naslov programa 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci Marko Arnuš 

število ur 6 - 8 kolesarskih tur v trajanju 2 - 3 ur 

program je 

namenjen 

dijakom, ki želijo spoznati neurbano okolico Novega mesta s sedeža 

gorskega kolesa 

velikost skupine do 15 dijakov 

čas izvedbe 

1-2 kolesarski turi mesečno (oktober, november, marec, april, maj) po 

dogovoru, odvisno od vremena in stanja poti 

 

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

Gorjanci...) 

cilji programa 

 

- 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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NOGOMET ZA DIJAKE 

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 programa 

 

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 ZA DIJAKE 

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 programa 

 

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 ZA DIJAKINJE IN DIJAKE 

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 programa 

 

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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ŠPORTNI TABOR - FARA 

naslov programa 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci Inštruktorji CŠOD Fara 

število ur 30 

program je 

namenjen 
Vsem dijakom 1., 2. in 3.letnika 

velikost skupine 30 

čas izvedbe Po 15. juniju 2017 

kraj izvedbe CŠOD Fara 

cilji programa 

- 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 medsebojnemuspoznavanju, sodelovanju, zdravi 

tekmovalnosti 

 

vsebina 

programa 

- Spoznavanje sebe in skupine v igri in na delavnicah 

- Športne aktivnosti, ki nam jih ponuja CŠOD  

- Spoznavanje kolpske doline 

- Taborni ogenj in druženj ob večerih 
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JOGA 

naslov programa 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 

namenjen 
Dijakom in dijakinjam vseh letnikov 

velikost skupine 20  

čas izvedbe Enkrat na teden (60 minut) po pouku, dan bo javljen naknadno 

kraj izvedbe fitnes 

cilji programa 

 Spoznavanje joge in drugih vzhodnjaških tehnik  vadbe 

 Spoznavanje asan, dihalnih vaj, meditacije, sproščanja  

 Na vabi se poudarja natančnost, pravilna izvedba, varnost in 

usklajenost dihanja in gibanja ter zavedanja svojih notranjih 

občutkov 

 Spoznati jogo kot vadbo, ki deluje na vse pomembne 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 ter vseživljenjsko učenje 

  

vsebina 

programa 

 

 Izvajanje asan in dihalnih vaj 

 Sproščanje 

 Meditacija 

 Delo na sebi in s seboj 

 Spoznavati se 
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MEPI 

naslov programa 

nosilec programa Primož Plazar, Špela Debeljak 

sodelavci Renata Nose 

število ur 250 

program je 

namenjen 
Dijakom od 1. do 3. letnika 

velikost skupine Do 30 dijakov/dijakinj 

čas izvedbe Celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija, Novo mesto z okolico ali kje drugje po Sloveniji 

cilji programa 

Spoznati različne veščine, pridobiti znanja za izpeljavo pustolovske 

odprave, izbrati rekreativen šport in vztrajati pri vadbi, postati 

prostovoljec in pomagati tistim, ki so pomoči potrebni ali jim le polepšati 

dan. 

Še najpomembneje je, da se udeleženci učijo, kako si postaviti realne 

cilje na posameznih področjih v življenju ter vztrajanje pri dejavnosti 

tako dolgo, da je cilj dosežen. 

vsebina 

programa 

Program združuje rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo ter 

pustolovsko odpravo. 

 

 

 


