
GIMNAZIJA NOVO MESTO

Novo mesto, februar 2016

Pietati Litterisque.

Za spoštovanje in 
znanje.
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poštovani učenci in starši,

na Gimnaziji Novo mesto se dijaki 
izobražujejo po programu gimnazije 
v splošnih in športnih oddelkih, po programu 
klasične gimnazije in maturitetnem tečaju. 
Znanje in uspeh na maturi sta popotnica 
za uspešen študij na različnih smereh, 
več kot polovica naših dijakov študira na 
naravoslovnih in tehniških fakultetah. 
Pouk bogatimo z različnimi medpredmetnimi 
povezavami ter timskim in projektnim 
delom, kar je v zadnjih letih močno podprto  
z računalniško tehnologijo in interaktivnimi tablami.

Na šoli se dogaja še veliko drugih zanimivih dejavnosti. Za vse dijake 
organiziramo že tradicionalni projektni teden, ko dejavnosti potekajo 
v obliki raziskovalnih in ustvarjalnih delavnic, v katerih učenci lahko 
na drugačen, sodobnejši način izrazijo svoje talente in interese. 
Ponujamo zelo pestro izvedbo športnih in kulturnih dni, dijaki pa 
lahko izbirajo tudi med široko paleto interesnih dejavnosti z vseh 
predmetnih področij.

Preberite si našo publikacijo, v kateri so podrobno predstavljeni pouk, 
dejavnosti in uspehi naših dijakov. Želimo vam čim lažjo odločitev pri 
izbiri šole in načrtovanju karierne poti in vas vabimo, da Gimnazija 
Novo mesto postane dragocen kamenček v mozaiku vašega življenja. 

Mojca Lukšič,  
rav na te lji ca
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Gimnazija Novo mesto

Sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi

Gimnazija Novo mesto se po rezultatih na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih v znanju in športu ter rezultatih 
na maturi uvršča med najboljše gimnazije v Sloveniji.  
Je najstarejša splošnoizobraževalna ustanova z neprekinjenim 
delovanjem na Slovenskem, ki srednješolcem nudi široko 
splošno izobrazbo in jih uspešno pripravlja na študij.



3

Zgodovina Gimnazije Novo mesto

s ta no vi tev gim na zi je le ta 1746 je bi la iz jem no po mem ben  
do go dek ne le za na še me sto in Do lenj sko, tem več za ves  

slo ven ski na rod. Kot izo bra že val na in kul tur na us ta no va je  
ime la gim na zi ja od svo je us ta no vi tve naprej iz jem no po mem bno  
vlo go v kul tur nem, znans tve nem, gos po dar skem in po li tič nem  
živ lje nju Slo ven cev. 

Na na ši šo li so se izo bra že va li šte vil ni znans tve niki, umetni ki in  
gos po dars tve ni ki, ki so s svo jo oseb nost jo in de lom ka sne je  
zaz na mo va li živ lje nje No ve ga me sta, Do lenj ske in Slo ve ni je, npr. Jo sip 
Ple melj, Ivan Tav čar, Oton Žu pan čič, Slav ko Grum, Dra go tin Ket te,  
Mar jan Ko zi na, An ton Pod bev šek, Bo ži dar Ja kac, Mi ran Jarc, Vla di mir 
La mut, Pi no Mla kar, Mar jan Mu šič, Leon Štu kelj in še mno gi dru gi. 

No vo meš ka gim na zi ja je ena naj sta rej ših izo bra že val nih us ta nov z ne pre ki nje no tra di ci jo na Slo ven skem.  
Us ta no vi la jo je ce sa ri ca Ma ri ja Te re zi ja dav ne ga 1746. le ta na proš njo No vo meš ča nov, ki so se za ve da li, da se šo lan člo vek 
laž je spo pa da z živ ljenj ski mi te ža va mi in da se mu ši ro ko od pi ra jo vra ta tu di v kul tur no us tvar ja nje in na pre do va nje na 
vseh po droč jih. Vods tvo šo le so prev ze li no vo meš ki fran čiš ka ni in pouk je ste kel 3. no vem bra 1746. Na kon cu sez na ma 
66 di ja kov je pr vi pre fekt pater G. Pfei fer za pi sal: “S to majh no in skrom no skupino se je pri čel no vo meš ki štu dij.”

V svo ji dol gi zgo do vi ni je Gim na zi ja No vo me sto do ži ve la in pre ži ve la 
raz bur ka na ob dob ja – voj ne, raz lič ne po li tič ne si ste me, šte vil ne šol ske 
re for me in spre mem be pro gra mov.

Ob praz novan ju 250-let ni ce šo le se je pri če la te me lji ta pre no va   
gim na zij ske stav be, ki je tra ja la dve le ti. Pre nov lje na šo la za go tav lja  
bolj še po go je de la in ti so do da ten iz ziv za še bolj še in kakovostnejše 
de lo.

Leta 2016 praznujemo 270-letnico neprekinjenega delovanja Gimnazije 
Novo mesto. Visoki jubilej obeležujemo z različnimi prireditvami in 
dejavnostmi.

U
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Program šole

Di ja ke vpi su je mo v:

Ü	oddelke gimnazije,
Ü šport ni od de lek,
Ü od de lek kla sič ne gim na zi je in 
Ü oddelek ma tu ri tet nega te čaja.

V šolskem letu 2015/16 obiskuje šolo 674 dijakov v 26 oddelkih.  
Na šoli poučuje 59 učiteljev.

Šola ima 21 učilnic in specializirane učilnice za pouk fizike, 
kemije, biologije, informatike ter multimedijsko učilnico. Dijakom 
so na voljo tudi knjižnica s čitalnico, dve telovadnici, fitnes,  
plezalna stena in dve mobilni učilnici.

Oce nje va nje
V šol skem le tu sta dve oce nje val ni ob dob ji. Oce nje va nje po te ka  
skladno s Pravili ocenjevanja znanja Gimnazije Novo mesto.  
Ustno in pi sno oce nje va nje zna nja je na po ve da no vna prej, di ja ki 
pi še jo na te den naj več tri pi sne na lo ge. Da je mo ve li ko mož no sti za  
pri do bi va nje in zvi še va nje ocen.

Ma tu ra
Za klju ček gim na zij ske ga izo bra že va nja je ma tu ra, ki je bi la v 
sedanji obli ki (5 pred me tov, od te ga 3 ob vez ni, 2 iz bir na, zu na nje  
oce nje va nje) uve de na le ta 1995. Naši di ja ki na ma tu ri do se ga jo dobre 
re zul ta te. V šol. letu 2014/15 so dosegli povprečno 21,13 točke.  

Sta tu si in pe da goš ke po god be
Di ja ki, ki se in ten ziv no uk var ja jo s špor tom, kulturo ali ra zi sko val nim  
delom, imajo pose ben sta tus, ki jim omo go ča od sto pa nje od  
po samez nih do lo čil šol ske ga re da. 

Sti ki med šo lo in star ši
Za zdrav in us pe šen raz voj di ja kov je ze lo po mem bno do bro so de lo vanje 
med šo lo in star ši. Starši lahko aktivno sodelujejo v sve tu star šev, sve tu 
šo le in šolskem skla du.

Skup ne go vo ril ne ure, ko so na vo ljo vsi uči te lji, so en krat me seč no  
po razporedu. Starši lahko pridejo na po go vor s po sa mez nim uči te ljem  
tu di med do pol dan skimi go vo ril nimi urami. Skup ni ro di telj ski  
se stan ki za po sa mez ne let ni ke so v za čet ku šol ske ga le ta,  
od delčni ro di telj ski se stanki pa so ob kon cu ocenjevalnega ob dob ja  
oz. po dogo vo ru z raz red ni kom. Za starše organiziramo tematska 
predavanja.

Šolski sklad 
Šolski sklad deluje že od leta 1995 in je organiziran skladno  
z zakonodajo. Denar iz sklada namenjamo za zviševanje standarda 
pouka (naravni govorci pri pouku tujih jezikov), pomoč dijakom iz 
socialno ogroženih družin za financiranje stroškov obveznih šolskih 
dejavnosti, pokrivanje stroškov tekmovanj ter izvedbe obšolskih 
dejavnosti. Pomagamo tudi družinam naših dijakov, ki so jih prizadele 
naravne ali druge nesreče.  

V sklad zbiramo prispevke staršev in donatorjev, nekaj sredstev pa 
zberemo tudi na različnih kulturnih prireditvah, kot so novoletni 
koncert, gledališke predstave in druge prireditve.
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Organizacija pouka

Redni pouk poteka za vse oddelke v dopoldanskem času,  
obšolske dejavnosti pa po 14. uri. 

Šolska svetovalna služba
Namenjena je vsem dijakom in njihovim staršem. Svetovalni delavki 
svetujeta pri učnih in drugih težavah ter izvajata vpis novincev v prvi 
letnik. Zelo veliko energije vložimo v kakovostno karierno svetovanje, 
saj je odločitev za nadaljevanje študijske poti ena izmed pomembnejših. 
V okviru teh dejavnosti organiziramo karierni dan, ko študijske 
programe predstavijo fakultete, poklice pa predstavniki iz prakse. 
Izvajamo individualno karierno svetovanje, različna testiranja študijskih 
interesov ter karierno orientacijo s posameznimi oddelki.

Zdravs tve no vars tvo: za di ja ke 1. in 3. let ni ka so or ga ni zi ra ni 
si ste mat ski zdravs tve ni pre gle di.

Šol ska pre hra na: dijaki imajo možnost hladne in tople malice. 
Izmed številnih menijev si želenega izberejo sami na portalu eAsistent, 
malico pa potem prevzamejo z dijaško izkaznico na delilnem pultu  
v atriju. Kosilo si lahko naročijo na OŠ Center.

Šol ski zvo nec

 5. ura:  1045   – 1130  

 6. ura:  1135   – 1220  

 7. ura:  1225   – 1310  

 8. ura:  1315  – 1400 

1. ura:  700  – 745  

2. ura:  750  – 835  

3. ura:  840  – 925  

4. ura:  930  – 1015  

DOG – Di jaš ka or ga ni za ci ja gimnazije
Na šo li ak tiv no de lu je di jaš ka or ga ni za ci ja. Pred sed ni ki vseh raz re dov 
se sre ču je jo na se stan kih, ki jih skli cu je pred sed nik DOG, in raz pravlja jo 
o prob le ma ti ki na šo li ter skr bi jo za or ga ni za ci jo raz lič nih pri re di tev. 
Vsa ko le to iz be re jo di ja ke, ki so od go vor ni za po sa mezno po droč je 
(šport, kon cer ti idr.). DOG se po ve zu je tu di z di ja ki dru gih sred njih 
šol v No vem me stu. 

Na rav ni dr ža ve so de lu je z Di jaš ko or ga ni za ci jo Slo ve ni je, ki zdru žu je 
pred stav ni ke vseh sred njih šol.
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Razvojni projekti

Raz voj ni pro jek ti
Na šoli se vključujemo v različne projekte, s katerimi bogatimo in 
nadgrajujemo gimnazijski program. To so:

Ü	Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev
Ü	Obogateno učenje tujih jezikov
Ü	Projekt MEPI
Ü	Nacionalni projekt „Rastem s knjigo“
Ü	Akademija znanja – delo z vedoželjnimi osnovnošolci
Ü	LinPilCare
Ü	METIS
Ü Klasik.si

Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev
Projekt se je zaključil s šolskim letom 2014/15 in je trajal dve leti. 
Znotraj projekta smo načrtno uvajali in premišljeno ovrednotili uporabo 
elektronskih storitev pri pouku. Projekt je povezoval projekta e-Šolska 
torba in e-Učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah.

Ob koncu projekta so nam ostale tablice, s katerimi se je šola opremila, 
in veliko novega znanja, da lahko nadaljujemo z uporabo e-vsebin in 
e-storitev pri pouku.

Obogateno učenje tujih jezikov

Vsa leta smo sodelovali v projektu Obogateno učenje tujih jezikov, 
ki se je zaključil leta 2015. Najpomembnejši rezultat tega projekta 
je obogatitev pouka z delom tujih učiteljev – naravnih govorcev,  
ki sodelujejo pri pouku angleščine, nemščine in francoščine.

Projekt MEPI
Program je namenjen mladim od 14. do 25. leta starosti. Mlade 
spodbuja k aktivnemu in učečemu preživljanju prostega časa, tako 
da si vsak postavi svoje lastne cilje na več področjih in na različnih 
ravneh. Mladi se urijo v pridobivanju veščin, športnih dejavnostih, 
prostovoljstvu in odpravi. Glavna prednost takega načina dela je, 
da doseganje posameznega zastavljenega cilja ni časovno omejeno. 
Uspešnost posameznika ni odvisna od njegovega predznanja  
ali trenutnih sposobnosti, vsi v življenju lahko napredujemo.    

Akademija znanja 
Projekt Akademija znanja že četrto leto namenjamo učencem 8. in 
9. razreda osnovnih šol s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  
Gre za obliko neformalnega izobraževanja v obliki sobotnih delavnic,  
ki jih izvajajo gimnazijski profesorji. Delavnice so namenjene nadarjenim, 
predvsem pa vedoželjnim učencem, ki bi radi razširili svoja obzorja, 
nadgradili znanje in se naučili česa novega.

Klasik.si
Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pod mentorstvom 
dr. Natalije Komljanc. Vanj so se vključile tudi nekatere druge klasične 
gimnazije v Sloveniji. Izvajati smo ga začeli septembra v šolskem letu 
2015/16 s klasičnimi oddelki, intenzivneje s 1. letnikom. 

Klasične gimnazije smo se povezale, da bi s prenovo programa okrepili 
pripadnost klasični gimnaziji in povečali prepoznavnost njenega 
programa. S sodobnimi oblikami in metodami dela želimo posodobiti 
program ter dvigniti in poglobiti raven splošne razgledanosti.  
Pri dijakih želimo razvijati medkulturnost, humanitarnost, prostovoljstvo 
in občutljivost za družbene pojave.
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Šolska knjižnica

njižnica je od leta 2006 polnopravna članica sistema Cobiss. 
Knjižnična zbirka obsega 19.850 enot, vpisanih v računalniški 

katalog, ter bogato zbirko periodičnega tiska. S svojim izborom pokriva 
vse potrebe predmetnih področij. 

Knjižnično-informacijska znanja se iz va jajo v ok vi ru ob vez nih iz bir nih  
vse bin (OIV) in tra jajo 15 ur. Di ja ki se sez na ni jo z re fe renč no  
li te ra tu ro v šol ski knjiž ni ci in nje no upo ra bo ter spoz na jo sistem  
COBISS/OPAC. Sez na ni jo se z vr sta mi knjiž nic, pred vsem v do ma čem kra ju  
(SIK in spe cial ni knjiž ni ci). Glav na na lo ga KIZ-a je nau či ti di ja ke pravil no 
ci ti rati in na va ja ti li te ra tu ro po stan dar dih ISO.

Naša knjižnica omogoča dostop tako do tradicionalnih virov informacij 
kot do uporabe sodobne informacijske tehnologije. Knjižnica je 
informacijsko središče, kjer se pri izpopolnjevanju znanja za 
vseživljenjsko učenje srečujeta učenec in učitelj.

Knjiž ni ca je tu di pri re di tve ni pro stor za raz ne raz sta ve, li te rar ne in 
dru ge pred sta vi tve. Poleg tega nu di mo po moč pri uče nju, iz de la vi 
ra zi sko val nih in se mi nar skih na log ter do ma čih bra njih, pred vsem 
pa je to pro stor, kjer vla da sproš če no vzduš je (iz po so je val ni ca).  
Či tal ni ca je edi ni pro stor na šo li, kjer se lah ko di ja ki v mi ru in ti ši ni uči jo. 

Ob vpisu na šolo postane vsak dijak član šolske knjižnice. Uporabniki 
ne plačujejo članarine, gradivo si sposojajo brezplačno, zaračunavamo 
samo zamudnino, 10 centov na dan za enoto.

Učbeniški sklad
Knjiž ni ca skrbi za iz po so jo uč be ni kov, po treb nih za pouk. Di ja ki si 
iz po so ja jo kom ple te uč be ni kov, ki jih ob li ku je šo la. Delovnih zvezkov 
ne vključujemo v učbeniški sklad. Ce na kom ple ta je minimalna, saj se 
učbeniki uporabljajo več let. Di ja ki vr ne jo uč be ni ke do 15. ju ni ja, za 
poš ko do va ne pla ča jo obrab ni no. 

Knjižnica je prostor za iskanje in uporabo informacijskih virov, učenje, priložnostne razstave in različne prireditve. Je prostor 
za druženje, branje časopisov, izmenjavo mnenj, velikokrat tudi učilnica. Opremljena je z računalniki in tiskalnikom. 

K
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Predmetnik gimnazije

*  Iz bir ni moduli v 2. let ni ku: ZGO, GEO, PSI, KEM, BIO, FIZ, FRA, NEM, INF.  

** Iz bir ni ma tu ri tet ni pred me ti v 4. let ni ku:  NEM, FRA, ŠPA, ZGO, GEO,  
 BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.                            

Gim na zij ski pro gram spod bu ja in te res za teo re tič na 
zna nja in omo go ča ob li ko va nje last ne ga po gle da  
na svet, prav ta ko spod bu ja urav no te žen raz voj  
na vseh po droč jih oseb no sti. 

ri me ren je tudi za vse dijake, ki se v se da njem tre nut ku še ne 
morejo od lo či ti za kon kre ten po klic oz. štu dij sko smer.

Izo bra že val ni pro gram gim na zi je je pri pra va za na da lje va nje  
izo bra že va nja na vseh uni ver zi tet nih pro gra mih. 

Gim na zi ja je to rej na me nje na vsem ti stim, ki na me ra va jo štu di ra ti na 
uni ver zi in že li jo pri do bi ti ši ro ko splo šno izo braz bo in raz gle da nost. 
Pri tem se na ve zu je na zna nje, spret no sti in sta liš ča, ki so si jih di ja ki 
pri do bi li v os nov ni šo li, in si ste ma tič no raz vi ja do se že no izo braz bo.

Dijaki lahko ob pestri ponudbi programa izbirnih vsebin razvijajo svoje 
talente in interese ter poglabljajo že pridobljeno znanje na različnih 
področjih.

Pred me ti   1. l.  2. l.  3. l.  4. l.  ∑

SLO   4  4  4  4  560 

MAT   4  4  4,5  4  577,5 

TJ1   3  3  3,5  3  437,5 

TJ2   3  3  3  3  420 

ZGO   2  2  2  2  280 

ŠVZ   3  3  3  3  420 

LUM   2        70 

GLA   1,5        52 

GEO   2  2  2    210 

BIO   2  2  2    210 

KEM   2  2  2    210 

FIZ   2  2  2    210 

PSI     2      70 

SOC       2    70 

FIL        2   70 

INF   2        70 

Iz birni pred .   3 *  8-11 ** 630

OIV   90  90  90  30  300 

P
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Predmetnik športnih oddelkov

V okviru gim na zij ske ga pro gra ma vpi su je mo tu di  
v šport ni od de lek. Pred met nik vse bu je vse te melj ne  
zah te ve gim na zij ske ga pred met ni ka, le da ima jo di ja ki   
po ve ča no števi lo ur šport ne vzgo je. V 1. in 2. let ni ku  
je cilj iz bolj ša ti splo šne mo torič ne spo sob no sti in pri dobiti 
znanja tu di dru gih športnih pa nog. V 3. in 4. let ni ku di jaki 
in di vi dual no tre ni ra jo šport ne pa noge. Z oprav lje no ma tu ro  
lah ko na da lju je jo štu dij na vseh štu dij skih sme reh  
uni ver zi tet ne ga ali vi so ko šol ske ga izo bra že va nja.

s pe šnost di ja kov na šol skem in šport nem po droč ju do se ga mo 
z us kla je va njem šol skih ob vez no sti, tre nin gov in tek mo vanj.

Ü 18–22 di ja kov v od del ku pri po mo re k prist nej še mu sti ku in 
kakovostnejšemu pe da goš ke mu de lu.

Ü Vsa pre ver ja nja in oce nje va nja zna nja so na čr to va na in  
do go vorje na po oce nje val nih ob dob jih.

Ü In di vi dual ne  ure so na me nje ne do dat ni raz la gi, pre ver ja nju in 
oce nje va nju zna nja.

Ü En krat let no or ga ni zi ra mo šo lo v nara vi, kjer di ja ki spoznajo 
šport ne pa no ge, ki ni so uvrš če ne v red ni pro gram pou ka, in 
opravijo tečaje plavanja, potapljanja, veslanja in smučanja.

Za us kla je va nje de la med uči telj skim zbo rom in di ja ki skr bijo razredniki 
in pe da goš ki koor di na torji, za po ve za vo s šport ni mi klu bi in tre ner ji 
pa šport na koor di na torja.

Šport ni ki lah ko ob vla da jo gim na zij ski pro gram z več sa mo dis ci pli ne  
in s sa mo stoj nim uče njem, saj za ra di tek mo vanj in pri prav ve liko  
izo sta ja jo. Re zul ta ti ka že jo, da šport ni ki po uč nem us pe hu ne zao sta ja jo  
za drugimi gim na zij ci, lah ko pa se poh va li jo z bolj ši mi do sež ki na 
šport nih tek mo va njih.

* Iz bir ni ma tu ri tet ni pred me ti v 4. let ni ku: NEM, FRA, ŠPA, ZGO, GEO,  
BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.      

Pred me ti   1. l.  2. l.  3. l.  4. l.  ∑

SLO   4  4  4  4  560 

MAT   4  4  5  4  595 

TJ1   3  4  3  3  455 

TJ2   3  3  3  3  420 

ZGO   2  2  2  2  280 

ŠVZ   6  6  6  3  735 

LUM       2    70

GLA     1,5      52 

GEO   2  2  2    210 

BIO   2  2  2    210 

KEM   2  2  2    210 

FIZ   2  2  2    210 

PSI     2      70 

SOC       2    70 

FIL        2   70 

INF   2        70 

Iz birni pred .     8-12 * 420-595 

OIV   90  90  90  30  300 

U
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Predmetnik klasične gimnazije

Kla sič na gim na zi ja je pro gram splo šne gim na zije z raz šir je no  
po nud bo splo šnoizo bra že val nih pred me tov. Osrednji pred met,  
oko li ka te re ga se os ta li po ve zu je jo v smi sel no ce lo to, je la tinš či na.  
Po leg te ga ima ta s po ve ča nim šte vi lom ur tu vid nej šo  
vlo go zgo do vi na in fi lo zo fi ja. Manj še šte vi lo ur na ra vo slov nih  
pred me tov lahko di ja ki na do me sti jo v iz bir nem de lu  
pro gra ma 3. in 4. let ni ka. 

Po seb ni ci lji kla sič ne gim na zi je
Ü V di ja kih vzbuja ži vo za ni ma nje za an ti ko in nje no us mer je nost v 

člo ve ka ter zav ze tost za svo bo do mi sli.
Ü Raz vi ja kri tič no miš lje nje in pre so ja nje. 
Ü S tem pou dar je no raz vi ja ra zu me va nje sood vi sno sti znanj z  

raz lič nih po dro čij in ob do bij ter za vest o in ter dis ci pli nar ni  
kom plek sno sti sve ta in ne de lji vi po ve za no sti se da njo sti  
s pre te klost jo. Ta ko spod bu ja tu di strp nost do dru gač no sti in  
za vest o pri pad no sti skup ne mu kul tur ne mu pro sto ru.

Ko mu je na me nje na kla sič na gim na zi ja?
Ü Vsem, ki jih za ni ma jo tu ji je zi ki, slo venš či na in splo šno je zi ko slov je.
Ü Vsem, ki si že li jo pri do bi ti ši ro ko hu ma nistič no zna nje ter jih  

za ni majo zgo do vi na, umet nost na zgo do vi na, fi lo zo fi ja, mi to lo gi ja, 
gledališče … 

Ü Kla sič na gim na zi ja je od lič na pri pra va za vse štu di je, pred vsem 
hu ma ni stič no-druž bo slov ne, še po se bej za štu dij vseh je zi kov, 
je zi ko slov ja, zgo do vi ne, umet nost ne zgo do vi ne, ar heo lo gi je,  
fi lo zo fi je ter pra va.

Ekskurzija Rim–Pompeji
Program klasične gimnazije dopolnjujejo obiski muzejev, kulturnih 
prireditev in ekskurzij, med katerimi je najpomembnejša večdnevna 
ekskurzija v Rim, Vatikan in Pompeje, ki jo organiziramo vsaki dve leti. *  35 ur  GLA in 35 ur LUM izvajamo v okviru OIV. 

**  Izbir ni pred me ti v 3. let ni ku: GLA, LUM, KEM, BIO, FIZ, zgo dovina umetnosti.  

*** Iz bir ni ma tu ri tet ni pred me ti v 4. let ni ku:  LAT, NEM, FRA, ŠPA, ZGO, GEO, BIO, 
KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.          

Pred me ti   1. l.  2. l.  3. l.  4. l.  ∑

SLO   4  4  4  4  560 

MAT   4  4  4  4  560 

LAT   4  3  3  3  455 

TJ1   3  3  3  3  420 

TJ2   3  3  3  3  420 

ZGO   2  3  3  2  350 

ŠVZ   3  3  3  3  420 

GLA     1      35  + 35 *

LUM     1      35  + 35 *

GEO   2  2  2    210 

BIO   2  2      140 

KEM   2  2      140 

FIZ   2  2      140 

PSI       2    70 

SOC       2    70 

FIL         3  105 

INF   2        70 

Iz birni pred .     4** 4-8 *** 280-420 

OIV   90  90  90  30  300 

Klasični dnevi in izmenjave 
Poleg rednega pouka dijakom klasične gimnazije ponujamo v vsakem 
letniku en klasični dan, ko antične teme spoznavajo na drugačne 
načine. V prvih treh letih potekajo izmenjave s klasičnimi gimnazijami 
po Sloveniji in v zamejstvu. Poleg tradicionalne ekskurzije v Rim se 
klasiki lahko udeležujejo tudi krajših ekskurzij (Oglej, Padova, Ravena, 
Dalmacija).
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Cilj ma tu ri tet ne ga te ča ja je omo go či ti di ja kom, ki so kon ča li 4-let ni stro kov ni pro gram s po klic no ma tu ro,  
3-let ni pro gram z za ključ nim iz pitom, 3. let nik gim na zi je z enolet nim pre mo rom ali osnovno šolo in opravili izpite 
iz maturitetnih predmetov na ravni 3. letnika gimnazije, us trez no pri pra vo na ma tu ro. Izo bra že va nje tra ja eno le to  
(29 ted nov), pouk se zač ne v za čet ku ok to bra in tra ja do kon ca ma ja.

*  Gle de na šte vi lo pri jav iz va ja mo največ šti ri iz med na ve de nih 
pred me tov. Kan di da ti, ki bi že le li oprav lja ti iz bir ne pred mete,  
ki jih v pro gramu ma tu ri tet ne ga te čaja ne bo mo iz va ja li, se lah ko  
vklju čijo k izbirnim ma tu ri tet nim pred me tom v gim na zij skem pro gra mu.

Ob vez ni ma tu ri tet ni pred me ti 

SLO  6  174 

MAT  6  174 

TJ1  6  174 

Iz bir ni ma tu ri tet ni pred me ti * 

TJ2  4  116 

ZGO  4  116 

GEO  4  116 

 KEM  4  116 

PSI  6  174 

Predmetnik maturitetnega tečaja
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Obvezne izbirne vsebine

Po leg red ne ga pou ka na gimnazi ji iz va ja mo tu di ob vez ne 
iz bir ne vse bi ne, ki so se stav ni del pred met ni ka in se od  
pred me tov raz li ku je jo po na či nu iz va ja nja. Iz bir ne vse bi ne 
so za di ja ke mož nost pri do bi va nja ta kih znanj in spret no sti,  
ki za do vo lju je jo nji ho ve in di vi dual ne že lje in nagnje nja. 

b vez ne iz bi rne vse bi ne se de li jo na ob vez ne vse bi ne  
in vse bi ne po di ja ko vi pro sti iz bi ri.

Ob vez ne iz bir ne vse bi ne za vse di ja ke, ki jih or ga ni zi ra mo na šo li, so:
Ü dr žav ljan ska kul tu ra,
Ü knjiž nič na in in for ma cij ska zna nja,
Ü kul tur no-umet niš ke vse bi ne, 
Ü  učenje za učenje,
Ü šport ni dne vi,
Ü zdravs tve na vzgo ja,
Ü vzgo ja za dru ži no, mir in ne na si lje,
Ü med pred met na ek skur zi ja.

Prib liž no po lo vi ca ur OIV v 1., 2. in 3. let ni ku je na me nje na di ja ko vi pro sti  
iz bi ri. Di ja ki jih iz bi ra jo iz kataloga ob vez nih iz bir nih vse bin na še šo le.

K oprav lje nim uram OIV po pro sti iz bi ri šte je mo tu di ude lež bo na  
tek mo va njih iz zna nja in šport nih tek mo va njih, ra zi sko val no de jav nost  
(pri pra va na log za Gi ba nje zna nost mla di ni in Kr ki ne na gra de) in ne ka te re 
iz ven šol ske de jav no sti dru gih iz va jal cev (npr. glasbe na šo la). 

Uči te lji na šo li vsa ko le to pri pra vi mo svo jo po nud bo oz. šol ski ka ta log 
obvez nih iz bir nih vse bin. Di ja ki se lah ko od lo ča jo za raz lič na vse bin ska 
po droč ja, kot so:

Ü kul tu ra: šol sko gla si lo, gledališka skupina, film ski abon ma,  
tek mo va nje za Can kar je vo priz na nje, gledališki abonma ...,

Ü ma te ma ti ka: lo gi ka, matematika po domače …, 
Ü tu ji je zi ki: bral na tekmovanja, NJD, DELF, jezikovni tabori ..., 

Ü na ra vo slov je: ke mi ja, la bo ra to rij sko de lo, bio lo gi ja, vi va ri sti ka ..., 
Ü šport: smu ča nje, igre z žo go, pla ninski po ho di, at le ti ka ...,
Ü del obveznega in programa po prosti izbiri izvedemo v obliki 
 projektnega tedna (različne delavnice),
Ü dru ge de jav no sti, npr.: li kov ni krožek, podjetniški krožek, pro sto volj no  

so cial no de lo itd.

Kot pro gra me OIV priz na mo tu di ak tiv no so de lo va nje v raz lič nih 
druš tvih in šport nih klu bih.

Podjetniški krožek deluje pod vodstvom podjetniškega mentorja 
in uspešno sodeluje na različnih podjetniških srečanjih in tekmovanjih. 
S svojimi dejavnostmi se v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo 
mesto uspešno vključuje v mednarodni podjetniški projekt za mlade 
Mladiekoin. 

Prostovoljno socialno delo se na šoli izvaja od leta 1985. 
Dijaki delujejo v različnih organizacijah v Novem mestu, kot so DRPD, 
Posvetovalnica za učence in starše, Dom starejših občanov, Društvo 
življenje brez nasilja in vrtci. Na šoli poteka tudi medvrstniška učna 
pomoč med dijaki.

O
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Projektni teden

ci ljem po nu di ti pe strej še in te mat sko po ve za ne vse bi ne, ki bi 
jih iz va ja li ča sov no zgoš če no in di jakom do stop neje, smo apri la 

2007 prvič izved li pro jekt ni te den, ki je po me nil atrak tiv no, ino va tiv no 
in mo der no ob li ko iz va ja nja OIV. 

Vse bi ne pro jekt ne ga ted na se med pred met no do pol njujejo z red nim 
pou kom in po nu ja jo šir še za stav lje ne in us tvar jal nej še pro gra me. Po leg 
do ma čih uči te ljev sodeluje ve li ko zu na njih so de lav cev. Pro jekt ni te den 
pred stav lja za ni mi vo po pe stri tev šol ske ga vsak da na. 

Izvedba terja veliko koordiniranja, timskega sodelovanja in aktivne 
udeležbe vseh učiteljev. 

Na gim na zi ji smo di ja kom vr sto let po nu ja li številne pro gra me ob vez nih iz bir nih vse bin (OIV), ki so bili  
mno go krat ne po ve za ni in iz ved be no tako na čr to va ni, da se jih di ja ki za ra di raz lič nih raz lo gov po go sto  
niso mo gli ude le že va ti. Po enoletnem sodelovanju v evropskem projektu Dvig kakovosti OIV in obšolskih  
dejavnosti smo se odločili za korenito spremembo.

Krovna tema letošnjega projektnega tedna bo 270-letnica 
neprekinjenega delovanja Gimnazije Novo mesto. To bo le eden 
izmed načinov obeležitve visokega jubileja.

Zad nji dan pro jekt ne ga ted na predstavimo svo je de jav no sti dru gim 
di ja kom in uči te ljem. 

Vsi ude le žen ci in star ši so nad iz ved bo in us pe hom de jav no sti tako 
nav du še ni, da os ta ja pro jekt ni te den iz ziv tudi vnaprej, zato iščemo 
nove oblike in možnosti izvedbe. 

S
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Slovenščina in kultura

Slovenščina
je te melj ni splo šnoizo bra že val ni pred met, pri katerem se di jaki  
us po sab lja jo za ra zum lji vo, pra vil no in učin ko vi to go vor no in pi sno 
spo ra zu me va nje v slo ven skem je zi ku, po leg te ga pa se sez na nja jo  
z do ma čo in tu jo li te ra tu ro in si ob tem ši ri jo svo jo kul tur no  
raz gle da nost. 

Pri pou ku slo venš či ne upo rab lja mo so dob ne pri sto pe, npr.  pro jekt no  
de lo, IKT, medpredmetno povezovanje, hkra ti pa di ja ki lah ko ši ri jo  
svo ja ob zor ja in za do sti jo svo jim in te re som pri šte vil nih iz bir nih  
de jav no stih, kot so:

Ü kul tur ni dne vi (og le di pred stav, kon cer tov, raz stav ...), 
Ü šol sko gla si lo Ste zi ce,
Ü film ski abon ma,
Ü tek mo va nje za Can kar je vo priz na nje,
Ü gle da liš ka sku pi na Goga, 
Ü li te rar ni na te ča ji, 
Ü gledališki abonma, 

Ü pevski zbor.

Stezice
Šol sko glasilo Ste zi ce na šo li iz ha ja že več kot 60 let. Ste zi ce so edi no 
gla silo v Sloveniji  s tako dolgo ne pre ki nje no tra di ci jo iz ha ja nja. Va nje 
so pi sa li šte vil ni di ja ki, ki so svo jo sred nje šol sko na dar je nost ka sne je 
po tr di li z us pe šno po klic no ka rie ro. 

Gledališka skupina Goga
Na šo li de lu je gle da liš ka sku pi na, ki pri prav lja pred sta ve za di ja ke in širšo 
jav nost. Na dar je ni di ja ki ta ko raz vi ja jo svo je igral ske in dru ge ta len te. 
Odmevne predstave zadnjih let so: Šola ni šala, Novomeška pomlad, 
Dogodek v mestu Gogi, Martin Krpan in gimnazijci, Srce je popotnik 
in druge.

Pevski zbor
Na šoli že nekaj let ponovno deluje pevski zbor, v katerem sodeluje več 
kot 30 dijakov. Zbor pripravlja samostojne koncerte in muzikale, kot je 
bil mYUzikl, pa tudi proslave skupaj z gledališko skupino Goga. 
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Matematika, informatika 

Matematika
Ma te ma ti ko je naj lep še opre de lil ve li ki ma te ma tik, fi zik in  
as tro nom C. F. Gauß: „Ma te ma ti ka je kra lji ca in suž nja zna no sti. 
Kra lji ca je za to, ker je neod vi sna od dru gih ved, suž nja pa za to, ker 
slu ži vsem dru gim ve dam.” 

Na na ši šo li de lu je ma te ma tič ni kro žek, or ga ni zi ra mo raz lič na  
šol ska tek mo va nja (lo gi ka, ken gu ru) in iz bir na tek mo va nja. V okviru 
šolskega tekmovanja kenguru poteka vsako leto tudi medrazredno 
tekmovanje S kengurujem na pico, kjer zmagovalni razred prejme 
pico velikanko. 

Di ja kom po nu ja mo tu di več pro gra mov iz bir nih vse bin. Uspehi 
na ših di ja kov na vseh na šte tih tek mo va njih so plod nji ho ve ga 
po glob lje ne ga dela v ma te ma ti ki, sa moi zo bra že va nja in dela v 
ma te ma tič nem krož ku. 

Informatika

In for ma ti ka je ob vez ni pred met v 1. let ni ku. Pri prak tič nem pou ku 
ima vsak di jak svoj ra ču nal nik, saj pouk po te ka v manj ših sku pi nah v 
po se bej oprem lje ni učil ni ci. Dijaki imajo v 2. letniku priložnost izbrati 
izbirni modul informatike, pri katerem na poučen in hkrati zabaven 
način izpopolnjujejo in bogatijo svoje informacijske kompetence in 
pridobivajo nova znanja iz računalništva, informatike, grafičnega 
oblikovanja, robotike, programiranja in še mnogih drugih zanimivih 
področij zabavne elektronike. Dijaki spoznajo, da računalnik ni samo 
orodje za obisk priljubljenega socialnega omrežja, temveč prava 
čudežna torba orodij za vsa opravila.

Dijaki se imajo priložnost pridružiti tudi ekipi, ki sodeluje na tekmovanju 
FLL (First Lego League). Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov: 
robotskega dela, pri katerem sestavljajo robota in programirajo, 
projektnega dela, kjer rešujejo vnaprej določeni problem, in vrednot, 
ko morajo pokazati, da so usvojili vrednote timskega dela, sodelovanja 
in medsebojne pomoči.
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Tuji jeziki

Gimnazijci se redno učijo angleščino in latinščino kot prvi tuji jezik, nemščino, francoščino in španščino kot drugi tuji jezik. 
Tuji jeziki so obvezni in izbirni maturitetni predmeti.

a bi spod bu di li di ja ke k uče nju in v njih zbu di li za ni ma nje, ni so  
do volj le so dob ni di dak tič ni pri sto pi k pou če va nju, am pak  

“ti soč in en” na čin, s ka te rim že li mo po ka za ti, da je uče nje tu jih je zi kov 
iz ziv, uži tek in za do voljs tvo.

Ü Iz va ja mo bral na tek mo va nja v različnih jezikih.
Ü Or ga ni zi ra mo ek skur zi je v tujino (npr. Dunaj, London, Pariz).
Ü So de lu je mo pri natečajih in ra zi sko val nih na lo gah, ki jih  

raz pi su je jo in šti tu ci je EU, Za vod RS za šolstvo, Goet hejev inštitut  
Ljub lja na, Avstrijski inštitut Ljub lja na, Kulturni center Charles 
Nodier idr.

Ü Na šo li pou ču je jo tuji učitelji za angleščino, nemščino in 
francoščino.

Ü Nu di mo mož nost oprav lja nja nemš ke je zi kov ne di plo me 1 in 2 ter 
diplome DELF za francoščino.

Ü Or ga ni zi ra mo je zi kov ne ta bo re.
Ü Iš če mo mož nost po ve zo va nja s part ner ski mi šo la mi pre k evropskih 

pro jek tov (jezikovno-kulturne izmenjave s Francijo, Španijo in  
Beogradom, izmenjava z avstrijsko gimnazijo iz Bad Radkersburga).

Ü Ob ča sno iz da ja mo gla si la, po sna me mo kak šen film in pri prav lja mo 
raz sta ve.

Ü Na ro ča mo tu je re vi je in ča so pi se za di ja ke, uči te lje in šol sko  
knjiž ni co.

Ü Izvajamo šolska tekmovanja v znanju jezikov, najboljši tekmovalci  
sodelujejo na re gij skih in dr žav nih tek mo va njih. 

Ü Z na gra da mi in šti pen di ja mi omo go ča mo šo la nje v tu ji ni ali  
iz po pol nje va nje na je zi kov nih te ča jih.

Ü Z raz lič ni mi de jav nostmi obe le žu je mo 26. sep tem ber, evrop ski dan 
je zi kov, in 21. februar, mednarodni dan maternih jezikov. 

Ü	Iz va ja mo šte vilne dodatne dejavnosti v okviru projektnega tedna, 
OIV in Akademije znanja.

D
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DSD in DELF

emška konferenca ministrstva za šolstvo izdaja diplome DSD.  
Učitelji izvajajo priprave na DSD od 1. do 4. letnika gimnazije 

v dodatnih urah pouka nemščine. Dijaki lahko opravljajo izpit  
DSD 1 v 2. ali 3. letniku, izpit DSD 2 pa v 4. letniku. V okviru priprav 
na DSD organiziramo ekskurzijo v Gradec, nekajdnevni jezikovni 
tabor in intenzivne dneve DSD. Za tiste di ja ke, ki se pri prav lja jo na  
DSD 2, or ga ni zi ra mo v 4. let ni ku petdnevni je zi kov ni ta bor v Celovcu  
z in ten ziv nim uče njem nemš či ne in različnimi dejavnostmi. Ta bor 
fi nan ci ra jo star ši, šol ski do na tor ski sklad in ba var ska de žel na vla da.

Program DSD podpira povezavo šole navzven z drugimi DSD-šolami, 
osnovnimi šolami in šolami v tujini. Program omogoča šoli nadstandard 
s sofinanciranjem dejavnosti za nemščino, izobraževanjem učiteljev 
na seminarjih doma in v tujini ter štipendije učiteljem in dijakom za 
študij v tujini. 

DELF je uradna diploma, ki jo izdaja francosko ministrstvo za šolstvo, 
da potrdi znanje francoščine tujih kandidatov. Kandidati z osnovnim 
znanjem se lahko vpišejo na stopnjo A1/A2, z dobrim znanjem pa na 
B1/B2. Diploma na stopnji B2 omogoča vpis in študij na francoskih 
univerzah. Na vsakem izpitu se ocenjuje slušno in pisno razumevanje 
ter slušno in pisno izražanje. 

Na šoli izvajamo različico diplome, imenovano DELF Junior, ki ima 
enako veljavo kot DELF, vendar je prilagojena odraščajoči mladini. 
Celotna tematika upošteva zanimanja mladih in je namenjena 
osnovnošolcem in srednješolcem. 

Za dijake, ki se učijo ali znajo francosko, organiziramo na vseh stopnjah 
brezplačne priprave na izpit, ki jih izvaja uradna ocenjevalka izpitov. 
Izpit stane okoli 40 evrov na osebo in se opravlja v prostorih šole. 
DELF je skladen z evropskimi standardi poučevanja tujih jezikov in je 
znan po vsem svetu.

Gimnazija Novo mesto je ena redkih šol v Sloveniji, ki dijakom od leta 2000 omogoča opravljanje nemške jezikovne  
diplome 2 (DSD 2). Z diplomo se potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1, kar omogoča študij na kateri koli nemški 
univerzi. Od šolskega leta 2013/14 lahko dijaki opravljajo tudi izpit DSD 1 na ravni A2/B1 in izpit iz francoščine DELF  
na ravneh A1/A2 in B1/B2. 

N
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Športna vzgoja

Športna vzgoja je na ur ni ku 3 ure te den sko, v šport nih od del kih od 1. do 3. letnika 6 ur, v 4. let ni ku pa 3 ure.  
Smo ena naj bo lje oprem lje nih šol v na šem oko lju, saj ima mo dve te lo vad ni ci, fit nes, plezalno steno  
in šport na igriš ča za igre z žo go.

portna vzgoja je pomembna za oblikovanje osebnosti in  
odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in 

metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju 
mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem 
šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti 
bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. 

Uči te lji šport ne vzgo je po leg red ne ga pro gra ma iz va ja jo raz lič ne iz bir ne  
de jav no sti, v ka te re so vklju čeni vsi di ja ki šo le, npr. šport ne dne ve 
(planinska tura, po ho di, at le ti ka, igre z žogo, hokej na rolerjih, pla val ni  
preiz kus), or ga ni zi ra jo pa tu di de jav no sti, ki so di ja kom na vo ljo po 
nji ho vi pro sti iz bi ri (at le ti ka, od boj ka, ro ko met, ko šar ka, ple za nje,  
gim na sti ka, gorsko kolesarjenje, smu ča nje, drsanje).  

Po leg te ga gim na zij ci so de lu je jo na šte vil nih sred nje šol skih šport nih  
tek mo va njih, ki jih or ga ni zi ra ta Agen ci ja za šport No vo me sto 
in Zveza za šport otrok in mladine, npr. v at le ti ki, igrah z žo go,  
smuča nju, gim na sti ki, badmintonu. Že vr sto let so na teh tek mo va njih  
med naj bolj ši mi, ta ko po sa mič no kot ekip no. Na ši di ja ki so čla ni  
dr žav nih ka det skih in mla din skih ekip (v od boj ki, at le ti ki, ro ko me tu, 
tenisu idr.).

Š



19

Naravoslovje in raziskovalna dejavnost

ri pou ku na ra vo slov nih pred me tov se teo re tič no zna nje  
preple ta z me to da mi ne po sred ne ga opa zo va nja in  

la bo ra to rij ske ga ter te ren ske ga de la. To da je di ja kom mož nost, da 
ak tiv no pri do bi jo zna nje, vzpo sta vi jo stik z živ lje njem in na ra vo ter 
pri ha ja jo do do lo če nih spoz nanj z last nim is ka njem in od kri va njem.

Ne ko li ko ve do željnej ši di ja ki lah ko svo je zna nje iz po pol ni jo v pro gra mu 
ra zi sko val ne de jav no sti, kjer se:

Ü sez na ni jo z me to do lo gi jo pri pra ve ra zi sko val ne na lo ge,
Ü spoz na jo pra vi la tek mo vanj,
Ü spoz na jo po men us tvar jal ne ga miš lje nja,
Ü na da lju je jo dol go let no tra di ci jo Klu ba mla dih ra zi sko val cev na 
 Gim na zi ji No vo me sto.

Di ja ki pri prav lja jo ra zi sko val ne na lo ge za:

Ü Kr ki ne na gra de, Gi ba nje zna nost mla di ni,
Ü različne natečaje ali
Ü pri pou ku kot iz bir no vse bi no. 

Di ja ki v ok vi ru na ra vo slov ja so de lu je jo tu di pri raz lič nih pro jek tih,  
se ude le žu je jo na ra vo slov nih ta bo rov, so de lu je jo na šol skih,  
re gij skih in dr žav nih tek mo va njih iz zna nja ke mi je, bio lo gi je ter fi zi ke in  
do se ga jo ze lo do bre re zul ta te. 

Na šoli vsako leto izvedemo regijsko srečanje mladih raziskovalcev 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Mladi raziskovalci iz osnovnih in 
srednjih šol se predstavijo z raziskovalnimi nalogami.

Na Gim na zi jo No vo me sto ima le pe spo mi ne ve li ko zna nih na ra vo slov cev  
in druž bo slov cev, zato še ved no ra di so de lu je jo z nami.

Uče nje na ra vo slov nih pred me tov (bio lo gi je, ke mi je in fi zi ke) po te ka tri le ta, v če tr tem let ni ku pa so to iz bir ni pred me ti 
za ma tu ro. Pouk po te ka v so dob nih učil ni cah in v oprem lje nih la bo ra to ri jih.

P
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Zgodovina in geografija

Gim na zij ci se z zgo do vi no sre ču je jo vsa šti ri le ta, geo gra fi ja pa je ob vez ni pred met tri le ta. V 4. let ni ku jo lah ko po slu ša jo 
kot iz bir ni pred met. Iz obeh pred me tov lah ko ob za ključ ku šo la nja oprav lja jo ma tu ro. Za ve da mo se, da at las in glo bus 
že dol go ne za doš ča ta več ter da uči telj ne mo re bi ti edi ni vir zna nja. Za to v pouk ak tiv no vklju ču je mo di ja ke, ki ze lo 
ra di so de lu je jo pri is ka nju no vih in for ma cij s po moč jo li te ra tu re in elek tron skih me di jev. 

ru di mo se, da bi bil pouk ved no kar naj bolj za ni miv, za to 
ga sku ša mo po pestri ti s so dob nej ši mi ob li ka mi pou če va nja, 

kot so različne medpredmetne povezave in projektno učenje. Di ja ke  
že li mo pri pra vi ti za sa mo stoj ne ko ra ke v svet in jih nau či ti, da ho di jo 
z od pr ti mi oč mi.

Ü Iz va ja mo te ren sko de lo v raz lič nih re gi jah Slo ve ni je.
Ü Or ga ni zi ra mo ek skur zi jo po Slo ve ni ji in za mejs tvu za vse di ja ke 

4. let ni ka.
Ü Or ga ni zi ra mo iz bir ne medpredmetne ek skur zi je (Rim–Pompeji, 

Du naj, Praga, Provansa, Amsterdam, Banjaluka–Sarajevo,  
Oglej–Ravena, antična Dalmacija ...). 

Ü Na ro ča mo šte vil ne do ma če in tu je re vi je za di ja ke in uči te lje.
Ü So de lu je mo na re gij skih in dr žav nih tek mo va njih v zna nju  

geo gra fi je.  
Ü Izvajamo šolska tekmovanja in sodelujemo na državnih  

tekmovanjih iz zgodovine in z ra zi sko val ni mi na lo gami na  
na te ča jih.

Ü Ude le žu je mo se ra zi sko val nih ta bo rov v so de lo va nju z dru gi mi 
sred nji mi šo la mi.

Ü So de lu je mo v med na rod nih pro jek tih.

Šo la hra ni znans tve no ure je no geo loš ko zbir ko nek da nje ga  
gim na zij ske ga uči te lja Fer di nan da Seid la. Zbir ka vse bu je 952 pri mer kov 
fo si lov, mi ne ra lov in kam nin slo ven ske ga in tu je ga po re kla.

T
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Družboslovje

Dijaki imajo psi ho lo gi jo, so cio lo gi jo in fi lo zo fi jo na  
ur ni ku eno le to, vsi tri je predmeti pa so lahko tu di izbirni 
ma tu ri tetni pred me ti. V tem pri me ru di ja ki svo je ve de nje  
o člo ve ku in druž bi ter o raz vo ju zna no sti po glab lja jo  
pri do dat nih urah v 4. let ni ku, pred oprav lja njem ma tu re 
pa mo ra jo iz de la ti tu di ra zi sko val no na lo go. 

ijaki lahko sodelujejo z raziskovalnimi nalogami na različnih 
razpisih na državni in mednarodni ravni. Pri izvedbi različnih  

delavnic in taborov ter pri projektih na šoli (projektni teden)      
sodelujemo tudi z Amnesty International.

Obvezne izbirne vsebine
V okviru obveznih izbirnih vsebin izvajamo vzgojo za družino, mir in 
nenasilje, kjer dijaki spoznajo varne načine uporabe interneta ter v 
delavnicah značilnosti sodobne družine z različnimi stili družinske vzgoje. 
V okviru državljanske kulture obiščejo državni zbor v Ljubljani, spoznajo 
različne tipe oblasti in se kritično opredeljujejo do demokracije, delovanja 
strank in interesnih skupin.  

Glas ba in li kov na umet nost sta na ur ni ku v 1., 2. ali 
3. let ni ku od ene do dve uri te den sko. Likovno umetnost 
sestavljata dva predmeta, in sicer likovno snovanje  
in umetnostna zgodovina. Nekaj ur pouka se izvede  
na terenu v galerijah ali različnih delavnicah.

a šo li de lu je li kov ni kro žek. Izdel ke di ja kov lah ko ob ču du je mo 
na pri lož nost nih raz sta vah na šo li, so de lu je jo pa tu di na šol skih  

pri re di tvah in na šte vil nih li kov nih na te ča jih, kot so Transgeneracije,  
Evropa v šoli, ilustracije kratkih zgodb in Jurčičev memorial. V letu 
2014 so dijaki pred šolsko knjižnico postavili fotosteno.

Zbirka moderne umetnosti
Od leta 2000 na sta ja na šo li zbir ka mo der ne umet no sti, ka te re po bud nik  
je sli kar in gra fik Bran ko Suhy. Sodob ni slo ven ski gra fi ki so šoli po da ri li  
28 gra fič nih listov, ki so raz stav lje ni na hod ni kih, stop niš ču in v šolski 
zbor ni ci.

D N
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Mednarodno sodelovanje

Izmenjava z gimnazijo iz Beograda
Od leta 2008 sodelujemo s Prvo šport no gim na zi jo iz Beo gra da.  
Di ja ki in uči te lji med izmenjavo pri sos tvujejo pou ku, izvajajo raz lič ne 
de lav ni ce in na iz le tih spoz na vajo kul tu ro in obi ča je Slo ve ni je in Sr bi je. 

Je zi kov no-kul tur na iz me nja va s Fran ci jo
Za di ja ke, ki se uči jo fran coš či no, že nekaj let organiziramo iz me nja vo  
z gim na zi jo Jean-Mic hel iz kra ja Lons le Sau nier. Ta gimnazija že več 
kot 20 let organizira mednarodne izmenjave s šolami iz različnih 
evropskih držav. Šola gostiteljica za vse udeležence izmenjave  
pripravi bogat in zanimiv program z ogledi različnih krajev in 
znamenitosti.

Dijaki bivajo pri družinah, prisostvujejo pouku in sodelujejo pri različnih 
aktivnostih, kot so obisk kina, orientacijsko tekmovanje, debata o 
demokraciji na šolah in tekmovanje v branju. Hkrati spoznavajo 
francoski način življenja.

Mednarodno sodelovanje 

Izmenjava z Banjaluko
Pred nekaj leti je gimnazija prek DRPD Novo mesto vzpostavila stik 
z učenci iz Banjaluke, ki so potomci tamkaj živečih Slovencev in se 
v prostem času učijo slovenskega jezika. Z našimi dijaki so izmenjali 
več obiskov. Učenci iz Banjaluke so prisostvovali pouku na gimnaziji, 
spoznali znamenitosti Novega mesta in Ljubljane, naši dijaki pa so si 
ogledali Banjaluko in okolico. Vrhunec obiska v Banjaluki je bil festival 
12 narodnih manjšin. 

Izmenjava z Bad Radkersburgom
Od leta 2013 smo izpeljali več izmenjav z gimnazijo BORG iz Bad 
Radkersburga v Avstriji. Marca so novomeške gimnazijce gostili v 
Bad Radkersburgu, septembra so prišli avstrijski gimnazijci v Novo 
mesto. Dijaki in učitelji so preživeli skupni večer, v šoli izvedli tematsko 
delavnico, si ogledali šolo in mesto z Dolenjskim muzejem ter se 
dogovorili za naslednjo izmenjavo marca 2016.

Izmenjava s Španijo
V šolskem letu 2014/15 smo prvič izvedli izmenjavo s špansko srednjo 
šolo Somorrostro. Naši dijaki, ki se učijo španščino, so tako lahko govorili 
z naravnimi govorci. Marca so se naši dijaki z mentoricama odpravili 
v Španijo in se nastanili pri družinah španskih dijakov. V tem času so 
spoznali njihovo šolo in šolski sistem, obiskali so pouk, se udeležili 
športnega dne ter si ogledali številne znamenitosti. Aprila so prišli gostje 
za en teden k nam in pripravili smo jim pester program. 

Izmenjava z Novim Sadom
Letos je gimnazija začela tudi z izmenjavo dijakov novomeške gimnazije 
in učencev slovenščine iz Novega Sada. V izmenjavi poleg Gimnazije 
Novo mesto in Društva Slovencev Kredarica iz Novega Sada sodeluje 
tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
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Kumerdejevi priznanji Gimnaziji Novo mesto
Leta 2000 je šo la pre je la prvo priz na nje Za vo da Re pub like Slo ve ni je  
za šols tvo za so de lo va nje v raz voj nih in ino va cij skih pro jek tih  
ter za od lič no part ners tvo pri raz vo ju in uva ja nju no vo sti  
v vzgoj no-izo bra že val nih us ta no vah. Leta 2009 je priz na nje do bi la 
dru gič za ino va cij ski pro jekt, v okviru katerega smo razvili koncept 
dela aktivov razrednikov. 

Uspehi dijakov v šolskem letu 2014/15
Tudi v lanskem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih 
in natečajih ter dosegli dobre rezultate.

Slovenščina
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sodelovalo  
29 dijakov. Na regijsko tekmovanje se jih je uvrstilo 15. Pet dijakov 
je prejelo srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju sta dva dijaka 
osvojila zlato priznanje.

Matematika
Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 121 dijakov, ki so prejeli 
62 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 15 dijakov, 
osvojili so šest zlatih priznanj.

Šolskega tekmovanja v matematiki (evropski matematični kenguru) 
se je udeležilo 211 dijakov. Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 
71 dijakov. V okviru tega tekmovanja je potekalo tudi medrazredno 
tekmovanje S kengurujem na pico, kjer so prvo mesto dosegli  
dijaki 1. a. Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 46 dijakov, 28 jih je 
prejelo srebrno Vegovo priznanje. Sedem dijakov je odšlo na državno 
tekmovanje. Pet jih je prejelo zlato priznanje, en dijak je zasedel 
drugo mesto in en dijak peto. En dijak se je uvrstil na mednarodno 
matematično olimpijado, kjer je prejel pohvalo, kar je izjemen uspeh. 
Isti dijak se je uvrstil tudi na srednjeevropsko matematično olimpijado, 
kjer je prejel bronasto medaljo.

Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je tekmovalo 106 
dijakov, 34 jih je osvojilo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje 
se je uvrstilo 14 dijakov, ki so prejeli srebrno priznanje. Pet dijakov 
je prejelo zlato priznanje, od tega so trije osvojili prvo mesto in prvo  
nagrado.

Priznanja in uspehi

Lingvistična olimpijada
En dijak se je uvrstil v slovensko ekipo za lingvistično olimpijado, 
vendar se je ni udeležil.

Računalniško tekmovanje Bober
Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 11 dijakov, ki so prejeli 
8 bronastih priznanj. Dva dijaka sta se uvrstila na državno 
tekmovanje, ki se ga je udeležil le eden ter osvojil drugo mesto.

Angleščina
Na šolskem tekmovanju za dijake 3. letnika se je pet dijakov uvrstilo 
na regijsko, kjer je en dijak prejel srebrno priznanje.

Nemščina
Na tekmovanju iz znanja nemškega jezika je ena dijakinja prejela 
bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa dva dijaka srebrno 
ter ena dijakinja zlato priznanje. Na tekmovanju EPI LESEPREIS DZS 
2015 je 12 dijakov prejelo zlato, 16 srebrno, tri dijakinje pa priznanje 
za sodelovanje. Izpit za Nemško jezikovno diplomo B2/C1 je opravljalo 
15 dijakov. 14 jih je prejelo diplomo, ena dijakinja je prejela certifikat. 
Izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 so dijaki lahko opravljali drugič. 
Izpit je opravljalo 34 kandidatov, vsi so izpit uspešno opravili. Letos 
so dijaki prvič sodelovali pri debatnem tekmovanju Jugend debattiert 
international. Dva dijaka sta se udeležila državnega tekmovanja. Pri 
bralnem tekmovanju Pfiffikus je 14 dijakov prejelo priznanje.
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Priznanja in uspehi

Francoščina
Letos smo ponovno izvedli priprave in izpit za francosko jezikovno 
diplomo DELF. Izpit je uspešno opravilo 10 dijakov.

Španščina
Šolskega tekmovanja iz znanja španščine sta se udeležili dve dijakinji, 
državnega pa ena. Na tekmovanju za špansko bralno značko Epi 
Lectura je ena dijakinja dosegla zlato, dve pa srebrno priznanje.

Latinščina
Štiri dijakinje so se udeležile državnega tekmovanja in se uvrstile med 
prvih deset.

Zgodovina
Na državnem tekmovanju so trije dijaki prejeli bronasto priznanje.

Geografija
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 63 dijakov in osvojilo 25 bronastih 
priznanj. Na območno tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki, dva sta 
osvojila srebrno priznanje, ena dijakinja je sodelovala na državnem 
tekmovanju, kjer je dosegla zlato priznanje.

Biologija
Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo  
45 dijakov, 28 jih je doseglo bronasto priznanje. Tri dijakinje so se 
uvrstile na državno tekmovanje, kjer so vse dosegle zlato priznanje. 
Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 49 dijakov, 31 
dijakov je prejelo bronasta priznanja. Na državnem tekmovanju je šolo 
zastopalo 14 dijakov, osvojili so šest zlatih priznanj in tri srebrna. En 
dijak se je uvrstil v ekipo za biološko olimpijado, vendar se je ni udeležil.

Kemija
Dijaki Gimnazije Novo mesto že vrsto let dosegajo izjemne rezultate 
na različnih tekmovanjih iz znanja kemije. Na šolskem tekmovanju je 
sodelovalo 129 dijakov, 55 jih je osvojilo bronasto Preglovo plaketo. 
Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 26. Osvojili so pet zlatih in tri 
srebrne Preglove plakete. 

Štirje dijaki so se intenzivno pripravljali in se udeleževali priprav za 
kemijsko olimpijado, dva dijaka sta se uvrstila v ekipo Slovenije.  
En dijak je osvojil bronasto medaljo.

Fizika
Regijskega tekmovanja se je udeležilo 32 dijakov, šest dijakov je prejelo 
bronasto priznanje. Na državno tekmovanje sta se uvrstila dva dijaka. 
En dijak je prejel zlato priznanje in drugo nagrado, drugi pa je prejel 
srebrno priznanje.

Aktiv fizikov je za popularizacijo fizike že drugič izvedel tekmovanje za 
dijake prvega letnika. Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov, sedem 
jih je prejelo priznanje.

Krkine nagrade
Na 43. simpoziju za Krkine nagrade in priznanja sta dve ekipi prejeli 
Krkino nagrado, tretja pa Krkino priznanje.

Srečanje mladih raziskovalcev 
Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, ki ga je organizirala naša šola, so se naši dijaki predstavili s 
petimi raziskovalnimi nalogami. Vse raziskovalne naloge so se uvrstile 
na državno srečanje mladih raziskovalcev. Tam so tri naloge prejele 
zlato priznanje, dve pa bronasto.
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Priznanja in uspehi

Naravoslovje
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 22 dijakov, 10 se jih je uvrstilo na 
državno. Ena dijakinja je prejela zlato priznanje in se uvrstila v slovensko 
ekipo za EUSO olimpijado, trije dijaki pa srebrno priznanje. Slovenska 
ekipa, ki je tekmovala na EUSO, je domov prinesla bronasto medaljo.

Projektna olimpijada mladih raziskovalcev
Na projektni olimpijadi I-SWEEP je naš dijak s svojo raziskovalno nalogo 
dosegel srebrno medaljo.

Tekmovanje Chain Reaction
Dve ekipi dijakov sta sodelovali v znanstvenem tekmovanju Chain 
Reaction. Ena je osvojila nagrado občinstva in tretje mesto po izboru 
strokovne žirije. 

i-GEM – International Genetically Engineered machine                                                                                          
competition
Kemijski inštitut je v slovensko ekipo dijakov povabil tudi dva naša 
gimnazijca. Priprave so potekale celo leto, tekmovanje pa je bilo 
zaključeno septembra 2015.

First Lego League (FLL)

Na šoli smo prvič sodelovali na tekmovanju FLL. V ekipi Rising Kelts je 
sodelovalo 10 dijakov, ki so na državnem tekmovanju dosegli drugo 
mesto in se uvrstili na svetovni kongres FIRST. Osvojili so nagrado 
sodnikov.

Podjetništvo
Na šoli smo organizirali drugi Startup vikend za dijake, za katerega 
upamo, da bo postal tradicionalen. Pripravili smo tudi dva podjetniška 
večera. Dve dijakinji sodelujeta s svojim projektom v tekmovanju Junior 
Achievement.

Debata
Dijaki so sodelovali v debatni radijski oddaji, kjer so dosegli tretje 
mesto. Debaterke so se udeležile dveh debatnih turnirjev, na obeh so 
se uvrstile med deset najboljših.

Natečaji
Ena dijakinja je za svoj film na natečaju Videomanija prejela  
posebno nagrado Ne me sekirat. Na natečaju Evropa v Šoli Sodelujem, 
svet oblikujem je s svojimi izdelki sodelovalo 13 dijakov. Dosegli so dve  
prvi, dve drugi mesti ter eno tretje. Na natečaju EKOtalent – Pozorni 
na okolje je ena dijakinja dosegla prvo mesto.

Šport
Dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto so šolo zastopali na številnih  
občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih v različnih športnih 
disciplinah in dosegali izjemne rezultate. 
Na državnem tekmovanju je bila ekipa badmintonistov druga v 
državi. Badmintonisti so posamično dosegli eno prvo in eno tretje 
mesto. Atletinje so bile na državnem ekipnem tekmovanju pete. V 
posamičnem atletskem tekmovanju pa je ena dijakinja dosegla tretje 
mesto. Zelo uspešne so bile ponovno košarkarice, ki so osvojile drugo 
mesto v državi. V odbojki na mivki so bili fantje drugi v državi, dekleta 
pa v odbojki tretja. V rokometu so dekleta dosegla tretje mesto. Na 
tekmovanju v veleslalomu so bila dekleta ekipno prva. V streljanju z 
zračno puško je ena dijakinja dosegla prvo mesto, ekipno pa so bila 
dekleta druga.
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Podatki o šoli

Seidlova cesta 9

8000 Novo mesto

telefon: +386 7 371 85 00

faks: +386 7 371 85 31

www.gimnm.org

e-pošta: info@gimnm.org
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Iz da la in za lo ži la: Gim na zi ja No vo mes to, 

za njo Moj ca Luk šič, 2016

Be se di la: Nu ša Rust ja, Moj ca Luk šič, Anita Nose

Lektoriranje: Suzana Krvavica 

Fo to gra fi je: arhiv šole 

Ob li ko va nje in pri pra va za tisk: 

Tisk Šepic, Novo mesto 

Tisk: Tisk Šepic, Novo mesto 
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