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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2014/15 

 

V šolskem letu 2014/15 smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali programe: gimnazija v splošnih in 

športnih oddelkih, klasična gimnazija ter maturitetni tečaj. Letni delovni načrt, v katerem so 

opredeljeni cilji in pogoji za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, razporeditev dijakov v oddelke in 

skupine, programi obveznih izbirnih vsebin, projekti, sodelovanje z drugimi ustanovami, strokovno 

izpopolnjevanje delavcev šole in ostale delovne naloge, je bil na svetu šole sprejet konec septembra 

2014. 

Pouk je bil organiziran v 28 oddelkih, in sicer: 

 19 oddelkov gimnazije (508 dijakov), 

 4 športni oddelki v gimnaziji (67 dijakov), 

 4 oddelki klasične gimnazije (80 dijakov) in  

 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 dijakov). 

V začetku šolskega leta 2014/15 je bilo vpisanih 691 dijakov. Med šolskim letom so se prešolali oz. 
izstopili: 2 dijaka iz gimnazije, 1 dijak iz športnega oddelka gimnazije, 2 dijaka klasične gimnazije in 1 
dijak maturitetnega tečaja. Vpisali so se: 2 dijaka v program gimnazije in 1 dijak v program klasične 
gimnazije. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 688 dijakov. 

Padec števila vpisanih na našo šolo pripisujem splošnemu upadanju števila učencev, ki se vpisujejo v 
srednje šole. Ugotavljamo, da se učenci zaradi gospodarske krize raje vpisujejo v srednješolske 
strokovne programe, ki izobražujejo za poklic. 

Pouk je za vse oddelke potekal od 7.00 do 14.00. Dijaki so se delili v skupine pri tujih jezikih, športni 

vzgoji, informatiki, laboratorijskih vajah pri kemiji, biologiji in fiziki, pri izbirnih maturitetnih predmetih 

in izbirnih predmetih v 2. letniku gimnazije ter 3. letniku klasične gimnazije. Zaradi umestitve delitev 

pri laboratorijskih vajah in široke ponudbe izbirnih predmetov je pouk potekal po štirih različnih urnikih 

(A, B, C in D urnik), ki so se tedensko izmenjevali. Šola je za pouk dobro opremljena. Pouk je potekal v 

20 učilnicah ter specializiranih učilnicah za pouk fizike (2), biologije (1) in kemije (1) ter v učilnici za 

informatiko in multimedijo (1). Dijakom so bili na voljo tudi primerno urejena knjižnica s čitalnico, dve 

telovadnici in fitnes. 6 ur športne vzgoje v športnih oddelkih je potekalo v športni dvorani Marof.  

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

 a b c d e k š skupaj 

1. l. 99,9 100,4 100,2 98,8 99,9 100,1 99,6 99,8 % 

2. l. 102,2 100,9 101,2 101,0 / 100,1 99,7 100,9 % 

3. l. 97,5 97,8 98,3 97,2 98,0 96,8 96,7 97,5 % 

4. l. 100,7 100,7 98,9 99,8 99,5 97,8 99,0 99,4 % 

mt / / / / / / / 96,0 % 

skupaj: 99,3 % 
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V povprečju smo realizirali 99,3 % planiranih ur po predmetniku. 

Do večjih odstopanj od načrtovanega dela ni prihajalo. Zaradi zdravstvenih težav smo imeli daljšo 

odsotnost dveh profesorjev s prekinitvami, vendar smo poskrbeli za nadomeščanje v okviru zmožnosti. 

Tudi v primerih krajših odsotnosti smo poskrbeli za ustrezno nadomeščanje, in sicer praviloma tako, da 

so nadomeščali učitelji istega predmeta. Realizacijo pouka v 4. letniku smo izračunali na podlagi 

realnega trajanja pouka, ki traja do 26. maja, torej 32 tednov. V ostalih letnikih pa je bil pouk zaključen 

23. junija in je trajal 35 tednov. Velik poseg v urnik še vedno predstavlja matura, ki ji je zaradi 

zagotavljanja zadostnega števila učilnic in nadzornih učiteljev potrebno prilagoditi pouk, in ostale 

dejavnosti ob zaključku šolskega leta. V času mature prilagajamo urnik glede na realizacijo pouka do 

konca maja in izvajamo nekatere dejavnosti OIV. Ker zaradi zadolžitev učiteljev na maturi ni vedno 

možno zagotoviti zadostnega števila spremljevalcev, nekaj tovrstnih dejavnosti izvedemo med letom 

po pouku (npr. kulturne dneve) in ob sobotah (ekskurzije, izmenjave). Na račun prej izvedenih 

dejavnosti so imeli dijaki nižjih letnikov v času pisne mature pouka proste dneve. 

Letos smo v času od februarja do maja izvedli dodatne priprave za višji nivo na maturi pri predmetih 

angleščina in matematika. 

Iz zapisov o predelani učni snovi in poročil strokovnih aktivov je razvidno, da je bila snov pri večini 

predmetov v celoti predelana. Do zaključka izobraževanja v 4. letniku so bile predelane in utrjene vse 

vsebine pri vseh maturitetnih predmetih. V tednu od 26. 5. 2015 do 29. 5. 2015 smo za dijake 4. letnike 

na šoli organizirali priprave na maturo. 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

letnik 
splošni 
uspeh  
(v %) 

odlični 
(v %) 

prav dobri 
(v %) 

dobri 
(v %) 

zadostni 
(v %) 

neuspešni 
(v %) 

1. 98,2 26,9 46,3 23,8 1,2 1,8 

2. 98,7 29,2 43,5 23,4 2,6 1,3 

3. 97,5 32,9 38,7 23,4 2,5 2,5 

4. 97,8 30,5 37,3 24,9 5,1 2,2 

skupaj 98,0 29,9 41,3 23,9 2,9 2,0 

MT 14,3 0,0 2,9 5,7 5,7 85,7 

 
Podrobne analize uspeha smo ob koncu ocenjevalnega obdobja in šolskega leta opravili v okviru 
oddelčne skupnosti ter na ravni učiteljskega zbora in strokovnega aktiva. Z uspehom smo zadovoljni, 
med razlogi za slabši uspeh posameznih dijakov pa sta najpogosteje premajhna motiviranost za delo in 
izostajanje, pri nekaterih dijakih pa bolezen. Od leta 2013 v septembru izvedemo preverjanje 
predznanja pri matematiki in angleščini, da dijaki, starši in učitelji dobijo vpogled, kje so luknje v znanju. 
Opažamo, da so dijaki ob koncu pouka bolj uspešni, ker učitelji na začetku prilagodijo vsebino 
predznanju dijakov, dijaki pa že takoj na začetku lahko poiščejo pomoč, da svoje znanje dopolnijo. 

V zadnjih letih opažamo, da se dijaki na maturitetni tečaj vpisujejo zaradi opravljanja petega predmeta 
na maturi ali zaradi statusa in jim ni v interesu, da bi uspešno zaključili letnik. Iz tega razloga je uspešnih 
dijakov tako malo. 

Že peto šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo e-asistent za vodenje dnevnika in e-
redovalnice.  
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5 dijakov je imelo odločbe o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Za te dijake so 
strokovne skupine izdelale individualne programe dela. V skladu z odločbami so za te dijake potekale 
tudi individualne ure strokovne pomoči.  

Evidentirali smo 112 nadarjenih dijakov v prvem (68,3 %), 130 v drugem (84,4 %), 123 v tretjem 
(77,8 %) in 142 v četrtem letniku (77,2 %). Za 9 dijakov je svetovalna služba izdelala INDEP 
(individualiziran program). 

Prednostna področja  

Za prioritetne naloge smo si zadali in jih tudi, nekatere samo deloma, izvedli oz. izvajali: 

 posodabljanje gimnazijskega programa; 

 timsko poučevanje; 

 medpredmetno in kroskurikularno povezovanje; 

 razvijanje koncepta dela z nadarjenimi dijaki; 

 nadaljevanje opremljanja šole (učni pripomočki in učila, s katerimi lahko zagotavljamo 

nemoten pedagoški in vzgojni proces); 

 izobraževanje učiteljev (didaktično-metodične novosti pri posameznih predmetih, sodobni 

pristopi k učenju in poučevanju, posodabljanje gimnazijskega programa, uporaba IKT pri 

pouku, matura, zakonodaja, razvijanje odgovornosti, varna raba interneta idr.); 

 priprava in izvedba projektnega tedna za 1., 2. in 3. letnik; 

 kvalitetna izvedba priprav na maturo in izvedba mature; 

 izboljšanje notranje organizacije, delovne discipline, skrb za kvaliteto pouka; 

 spremljanje in evalvacija izvajanja pouka in dejavnosti OIV; 

 pestra ponudba programov OIV (projektni teden, katalog OIV, obvezna ponudba šole); 

 razvijanje in poglabljanje konstruktivnega sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, predavanja za starše); 

 sodelovanje z dijaško organizacijo; 

 samostojno nadaljevanje projektov, ki smo jih pričeli izvajati v sodelovanju z MIZŠ, ESS in ZRSŠ: 

Preprečevanje nasilja, Dvig kvalitete izvajanja OIV in OD na gimnazijski ravni izobraževanja, 

Delo razrednika – kvalitetne razredne ure, pot do boljšega počutja v šoli, Strategije za 

zmanjševanje osipa); 

 povezovanje s šolami doma in v tujini – izmenjave dijakov (Škofja Loka, Maribor, Trst, Beograd, 

Francija, Avstrija, Sarajevo); 

 ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja.  

Pouk je v vseh letnikih potekal v skladu s cilji kurikularne prenove po posodobljenih učnih načrtih, v 

katerih je poleg splošnih (vsebinskih in procesnih) ciljev posameznega predmeta velik poudarek tudi 

na razvoju kompetenc (sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, digitalna pismenost, matematična 

in naravoslovna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in 

podjetnost, kulturna zavest in izražanje). Ena od prioritetnih nalog posodobljenih učnih načrtov so 

aktivne oblike in metode dela ter učno ciljno in procesno načrtovanje. Pri nekaterih predmetih smo del 

pouka izvedli v obliki ekskurzije. Dijaki 3. letnika so med letom pripravljali medpredmetno ekskurzijo, 

ki so jo izvedli v septembru 2015. 

Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje sta že postali stalnica pouka in izbirnih vsebin. 

Timsko in medpredmetno so bile zastavljene tudi delavnice v projektnem tednu.  
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Izpeljali smo mednarodne izmenjave z Bad Radkersburgom, Banja Luko in prvič tudi s šolo Somorrostro 

v Španiji. Dijaki, ki so se pripravljali na izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 in 2, so odšli na jezikovni 

tabor v Celovec.  

2. 6. 2015 smo z Gimnazijo Banja Luka podpisali Listino o sodelovanju. 

Za dijake športnih oddelkov smo izvedli šole v naravi. Dijaki 1. letnika so v Nerezinah opravili plavalno 

potapljaški tečaj. Tečaj smo ponovno izvedli v kombinaciji s poukom. Izvedli smo del pouka slovenščine 

in geografije. Dijaki 2. letnika so odšli na smučanje, kjer so imeli poleg tečaja tudi pouk geografije, dijaki 

3. letnika pa v Bohinj. 

Za vse dijake športnih oddelkov in njihove starše smo izvedli predavanje Športna prehrana. 

Ker se je fleksibilna organizacija pouka izkazala za dober način izvedbe pouka za športnike ter je bila 

dobro sprejeta tako med dijaki kot med učitelji, smo ponovno izvedli fleksibilno organizacijo pouka v 

1. š in 2. š. Dijaki so bili na tak način manj obremenjeni in so lažje usklajevali šolo in šport. 

Za dijake klasične gimnazije smo organizirali ekskurzijo v Rim, odšli so prijavljeni dijaki 1. in 2. letnika. 

Dijaki 1. letnika so imeli izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka, dijaki 3. letnika pa z dijaki Škofijska 

gimnazija Antona Martina Slomška iz Maribora. V tem letu smo začeli z intenzivno promocijo klasičnih 

gimnazij tudi v slovenskem prostoru. Povezale smo se vse javne gimnazije, ki izvajamo program klasična 

gimnazija (Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Poljane, 1. gimnazija v Celju, 1. gimnazija Maribor ter 

Gimnazija Novo mesto). 26. 11. 2014 smo imeli 1. srečanje klasičnih gimnazij v Celju. 

Za zainteresirane dijake smo organizirali predavanje dolgoletnega sodelavca NASE g. Petrača Težnost 

in breztežnost. 

Vključili smo se v razvojne projekte Zavoda RS za šolstvo: 

 Obogateno učenje tujih jezikov 3; 

 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja; 

 Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev. 

Ponovno smo sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo (MIZŠ). 

Pričeli smo z izvajanjem projekta MEPI. 

Zaključili smo z delom v projektu Posodabljanje gimnazijskih programov (Konzorcij splošnih gimnazij, 

MIZŠ in ESS).  

Nadaljevali smo z dejavnostmi za uvedbo e-hrambe dokumentacije. 

Med šolskim letom smo se na povabilo Instituta »Jožef Stefan« iz Ljubljane vključili v projekt Metis (e-

storitev za zgodnje zaznavanje učnih težav).  

Na povabilo ZRSŠ smo se proti koncu pouka vključili v mednarodni razvojni projekt LinPilCare (razvijanje 

lastne prakse poučevanja). 

Na povabilo Društva Ravnatelj pa smo se ravno tako pred zaključkom pouka vključili v projekt Znanje - 

delo - vadba - zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in življenje. Za koordinatorico promocije zdravja 

smo določili Bredo Vovko.  

Ponovno smo pripravili karierni dan. Dijakom so se ponovno predstavile fakultete ter predstavniki iz 
prakse, veliko je bilo tudi stojnic s predstavitvami fakultet. 
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Nadaljevali smo tudi z izvajanjem projekta Akademija znanja. To je oblika neformalnega izobraževanja, 
ki so jo v obliki sobotnih delavnic izvajali naši učitelji, namenjene pa so bile nadarjenim in vedoželjnim 
učencem 8. in 9. razreda OŠ, ki so želeli razširiti svoja obzorja, nadgraditi svoje znanje in se v 
gimnazijskih klopeh naučiti česa novega.  

Samostojno smo nadaljevali s projekti Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega počutja v šoli, 
Preventiva nasilja, delo z nadarjenimi dijaki, delo z dijaki z učnimi težavami, obeležili smo evropski dan 
jezikov in dan materinščine. Krepili smo dobrodelno dejavnost z zbiranjem denarja v šolski sklad in se 
vključevali v različne humanitarne dejavnosti. Gimnazijci so v okviru Interact kluba pripravili in izvedli 
dobrodelno modno revijo Modna pista z namenom, ves izkupiček so namenili Varni hiši v Novem 
mestu. Na šoli smo zbirali igrače in oblačila za otroke v sirotišnici v Ugandi. 

Ob koncu pouka smo zaprosili dijake, da izpolnijo vprašalnika o počutju na šoli ter o kakovosti pouka.  

Sodelovali smo v mednarodnih raziskavah TIMSS in PISA. 

Organizirali smo dva podjetniška večera, kot soorganizatorji smo sodelovali tudi pri izvedbi delavnice 

za osnovnošolce Dnevi programiranja. 

Na šoli smo obeležili državne praznike s proslavami. Za dan samostojnosti in enotnosti je bila naša 

prireditev hkrati tudi uradna prireditev Mestne občine Novo mesto za obeležitev tega praznika. Tudi 

kulturni praznik in dan državnosti smo obeležili skladno z letnim koledarjem. 

V oktobru smo izvedli požarno vajo. 

V maju smo s pohodom okoli Novega mesta obeležili 70 let konca druge svetovne vojne in zmage nad 
fašizmom. 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z dejavnostmi za večanje pripadnosti šoli. V ta namen smo na 
sprejeme Rogljiček pri ravnateljici povabili dijake, ki na različnih tekmovanjih v znanju in športu 
dosegajo vrhunske rezultate ali na kakšen drugačen način predstavljajo našo šolo v državi in svetu. 
Dijaki so to z navdušenjem sprejeli.  

Ob zaključku pouka za dijake 4. letnika smo že drugič pripravili in izvedli slovesno podelitev priznanj 
šole za vse dijake. Slovesnost je potekala v dvorani Marof. Dijaki od 1. do 3. letnika, ki so prejeli 
priznanje z nagrado, so se septembra 2015 udeležili nagradnega izleta. 

Izobraževanje učiteljskega zbora  

Učitelji so se udeleževali študijskih skupin, seminarjev za pripravo na maturo in za zunanje ocenjevalce 

na maturi ter seminarjev z didaktično-metodičnimi in pedagoško-psihološkimi vsebinami. Člani 

projektnih timov so se izobraževali v okviru projektov E-šolska torba, Razvijanje bralne pismenosti, 

Obogateno učenje tujih jezikov 3 (OUTJ 3) ter Razvijanje e-gradiv. 

Oktobra smo na šoli organizirali izobraževanje Varni internet, kjer smo se učitelji seznanili s pastmi 

internetnega okolja. 

V januarju smo imeli za celoten učiteljski zbor sklop treh izobraževanj predavatelja Janija Prgića Osem 

krogov odličnosti.  

V decembru, februarju in juliju smo organizirali delavnice za načrtovanje prireditev ob 270. obletnici 

šole ter tudi že pripravili okvirne akcijske načrte. 
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Ponovno smo organizirali šolski Festival dobre prakse, kjer so učitelji kolegom predstavili primere 

dobre prakse.  

Izpeljali smo strokovno ekskurzijo v Budimpešto, kjer smo obiskali II. Rákoczi Ferenc High School. Z 

njimi smo že vzpostavili stike ter se že dogovorili za projekte in sodelovanje. Spoznavali smo tudi 

zgodovino in geografske značilnosti Madžarske in njene prestolnice. 

Šolski razvojni tim je skozi leto izvajal tutorsko pomoč učiteljem pri razvijanju digitalne pismenosti. 

Izvedli smo tudi več kolegialnih hospitacij. 

Realizacija programov OIV 

V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 2 športna dneva, učenje za učenje, knjižnično-
informacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Organizirali smo predavanje g. Janija Prgića Tanka črta 
odgovornosti, ki je bilo ponovno zelo dobro sprejeto. Organizirali smo tudi dobrodelno predavanje o 
Afriki, izvedla ga je Jana Dular. Za vse oddelke 1. letnika smo izvedli delavnico Samopodoba. Vsi dijaki 
so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto.  

Za dijake 2. letnika smo organizirali kulturne dejavnosti, planinsko turo z geografskim terenom, 
delavnice Varna spolnost, Proti trgovanju z ljudmi ter Od stiske do duševne motnje. Poslušali so 
predstavitvi humanitarne odprave v Ugando in humanitarnega dela Jane Dular v Afriki ter predavanje 
Stereotipi in toleranca. Sodelovali so na okrogli mizi Moji dve materinščini, ki so jo pripravili dijaki naše 
šole. Zdrav način življenja pa je bila rdeča nit delavnic za 2. letnik v projektnem tednu. V juniju smo 
pripravili orientacijski tek, ki je bil izveden medpredmetno v sodelovanju učiteljev športne vzgoje, 
kemije, fizike in geografije. 

V 3. letniku smo poleg kulturnih dejavnosti in športnih dni izvedli tudi državljansko kulturo v okviru 
pouka sociologije. Pripravili smo okroglo mizo o medkulturnosti, predavanje Stereotipi in toleranca ter 
predstavitev humanitarne odprave v Ugando. Delavnice Misli na srce nam žal ni uspelo izpeljati, ker so 
jo izvajalci odpovedali. Imeli pa smo delavnico o zasvojenostih. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled 
v Zdravstvenem domu Novo mesto. Udeležili so se Kariernega dneva na šoli ter informativnega dneva 
na visokošolskih zavodih po Sloveniji. V okviru državljanske kulture ogledali monokomedijo Čefurji 
raus. 

Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili z medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji in s 
športnim dnem. Planirali smo tudi športni dan iger z žogo, ki ga zaradi slabega vremena nismo uspeli 
izvesti v lanskem šolskem letu. V okviru priprav na maturo iz slovenščine smo organizirali oglede 
gledaliških predstav, povezanih s tematiko maturitetnih besedil. Tudi oni so se udeležili Kariernega 
dneva na šoli, informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji ter info dneva na šoli, ki ga 
je pripravilo Društvo novomeških študentov. Ker dijaki za vpis na visokošolske zavode potrebujejo 
digitalni podpis, smo na šoli s pomočjo Upravne enote Novo mesto organizirali urejanje tega podpisa. 

Obvezne izbirne vsebine za vse letnike so potekale med šolskim letom tudi v popoldanskem času in 
med maturo, ko ni bilo možno izvajanje pouka. 

Del vsebin iz programa zdravstvene vzgoje in vzgoje za družino, mir in nenasilje je v vseh letnikih 

izvajala tudi svetovalna delavka, učiteljice psihologije in sociologije ter razredniki.  

Organizacija tekmovanj v znanju 

Letos smo ponovno organizirali in izvedli regijsko srečanje mladih raziskovalcev. Drugič smo izvedli 

dijaški Startup vikend. Organizirali smo regijsko tekmovanje iz znanja geografije ter državno iz znanja 

latinščine. Na šoli smo v decembru gostili regijsko srečanje mladih literatov. 
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Matura 

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 162 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 156 dijakov, 

kar je 96,3 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,13 točk. 

V spomladanskem roku je bilo 7 zlatih maturantov (4,5 %), ki so dosegli 30 točk in več. 

Zlati maturanti so na slovesni podelitvi v atriju šole prejeli priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto 

in Državnega izpitnega centra. Nato pa so razredniki dijakom podelili spričevala v učilnicah. 

Na jesenskem roku je celotno maturo prvič opravljalo 11 kandidatov, uspešni so bili štirje. Popravne 

izpite je opravljalo 8 kandidatov, uspešna sta bila 2. 

Skupaj je letos maturo opravljalo 173 kandidatov, od tega je bilo 163 uspešnih, kar je 94,2 %. 

Pomembnejši dosežki dijakov 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih ter dosegali 
odlične rezultate. Podrobnejši opisi dejavnosti in rezultati so zajeti v nadaljevanju Kronike šole. 

Slovenščina 
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sodelovalo 29 dijakov. Na regijsko tekmovanje se 
jih je uvrstilo 15. 5 dijakov je prejelo srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju sta 2 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 6 zlatih. 
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 dijakov je prejelo srebrno Vegovo priznanje. 7 dijakov je odšlo 

na državno tekmovanje. 5 jih je prejelo zlato priznanje, en dijak je zasedel drugo mesto in en dijak 5. 1 

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 dijakov je osvojilo 

bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 14 dijakov, ki so prejeli srebrno priznanje. 5 

dijakov je prejelo zlato priznanje, od tega so trije osvojili 1. mesto in 1. nagrado. 

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

Računalniško tekmovanje Bober 
Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 11 dijakov, ki so prejeli 8 bronastih priznanj. 2 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 5 dijakov uvrstilo na regijsko, kjer je 1 dijak prejel 
srebrno priznanje. 

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

opravilo 10 dijakov. 
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Nemščina 
Na tekmovanju iz znanja nemškega jezika je 1 dijakinja prejela bronasto priznanje, na državnem 

tekmovanju pa 2 dijaka srebrno ter 1 dijakinja zlato priznanje. 

Na tekmovanju EPI LESEPREIS DZS 2015 je 12 dijakov prejelo zlato, 16 srebrno, 3 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. 2 dijaka sta 

se udeležila državnega tekmovanja. 

Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je 14 dijakov prejelo priznanje.  

Latinščina 
4 dijakinje so se udeležile državnega tekmovanja in se uvrstile med prvih 10. 

Zgodovina 
Na državnem tekmovanju so 3 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 je 

sodelovala na državnem tekmovanju, kjer je dosegla zlato priznanje.  

Biologija 
Šolskega tekmovanja o znanju o sladkorni bolezni se je udeležilo 45 dijakov, 28 dijakov je doseglo 
bronasto priznanje. 3 so se uvrstile na državno tekmovanje, kjer so vse tri 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 6 zlatih priznanj in 3 
srebrna. 1 dijak se je uvrstil v ekipo za biološko olimpijado, vendar se je ni udeležil. 

Kemija 
Na različnih tekmovanjih iz znanja kemije dijaki Gimnazije Novo mesto že vrsto let dosegajo izjemne 
rezultate. Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije je tekmovalo 129 dijakov, 55 jih je osvojilo bronasto 
Preglovo plaketo. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 26. Osvojili so 3 srebrne in 5 zlatih Preglovih 
plaket. 
4 dijaki so se intenzivno pripravljali in se udeleževali priprav za kemijsko olimpijado, dva dijaka sta se 
uvrstila v ekipo Slovenije. 1 dijak je osvojil bronasto medaljo. 
Dve ekipi dijakov sta sodelovali v znanstvenem tekmovanju Chain Reaction. Ena je osvojila nagrado 

občinstva in 3. mesto po izboru strokovne žirije. 

Krkine nagrade 
Na 44. Simpoziju za Krkine nagrade in priznanja so tri raziskovalne naloge prejele Krkino nagrado, četrta 
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. 

Projektna olimpijada mladih raziskovalcev 
Na projektni olimpijadi I-SWEEP je naš dijak s svojo raziskovalno nalogo dosegel srebrno medaljo. 
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Fizika 
Regijskega tekmovanja se je udeležilo 32 dijakov, 6 dijakov je prejelo bronasto priznanje. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstila 2 dijaka. En dijak se prejel zlato priznanje in 2. nagrado, drugi pa je prejel 
srebrno priznanje.  
Aktiv fizikov je za popularizacijo fizike že drugič izvedel tekmovanje za dijake 1. letnika. Tekmovanja se 
je udeležilo 22 dijakov, 7 jih je prejelo priznanje. 

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. 

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 bo zaključeno septembra 2015. 

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. 

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 2. v državi. Badmintonisti so posamično dosegli 
eno 1. in eno 3. mesto.  
Atletinje so bile na državnem ekipnem tekmovanju 5. V posamičnem atletskem tekmovanju pa je ena 
dijakinja dosegla 3. mesto. 
Zelo uspešne so bile ponovno košarkarice, ki so osvojile 2. mesto v državi.  
V odbojki na mivki so bili fantje 2. v državi, dekleta pa v odbojki 3. 
V rokometu so dekleta dosegla 3. mesto. 
Na tekmovanju v veleslalomu so bila dekleta ekipno 1. 
V streljanju z zračno puško je ena dijakinja dosegla 1. mesto, ekipno pa so bila dekleta 2. 

Astronomija 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov, trije so prejeli bronasto priznanje. 

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 2 prvi, 2 drugi mesti ter 1 tretje. 
Na natečaju EKOtalent – Pozorni na okolje je ena dijakinja dosegla 1. mesto. 

Debata 
Dijaki so sodelovali v debatni radijski oddaji, kjer so dosegli 3. mesto.  

Debaterke so se udeležile dveh debatnih turnirjev, na obeh so se uvrstile med 10 najboljših. 

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 2. mesto in se uvrstili na svetovni kongres FIRST. Osvojili so nagrado 
sodnikov za deljenje projekta in znanja. 
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Sodelovanje s starši 

Razpored skupnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bil objavljen že na začetku leta. Za vse starše 
smo v času govorilnih ur v mesecu marcu organizirali predavanje g. Janija Prgića Tanka črta 
odgovornosti. 

Za starše dijakov 4. letnika smo v januarju na skupnem roditeljskem sestanku pripravili predstavitev in 
potek mature ter vpis na fakultete. 

Večina staršev se je udeleževala rednih mesečnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov, posebej v 
prvem in drugem letniku. Po potrebi pa so bili razredniki, učitelji, svetovalna delavka in vodstvo šole 
staršem na voljo tudi izven rednih govorilnih ur.  

Imeli smo dve redni seji sveta staršev ter dve korespondenčni. V začetku šolskega leta je bil za 
predsednika Sveta staršev Gimnazije Novo mesto izvoljen g. Peter Kapš, za podpredsednico pa ga. Saša 
Šepec. Na prvi seji smo obravnavali še poročilo o delu v preteklem šolskem letu in LDN za tekoče šolsko 
leto. Druga redna seja je bila posvečena analizi dela v 1. ocenjevalnem obdobju, analizi prehrane ter 
obravnavi Pravilnika Gimnazije Novo mesto o merilih za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad šole. 
Na dopisnih sejah pa so starši odločali o nadstandardu in o predstavnikih staršev v upravnem odboru 
šolskega sklada. 

Člani sveta staršev so o problemih in stališčih staršev posameznega oddelka ravnateljico seznanjali tudi 
osebno in po e-pošti.  
 

Delo strokovnih organov šole 

Delo strokovnih organov šole je potekalo po načrtu. Posamezni strokovni aktivi so se redno sestajali in 
obravnavali tematiko, povezano s posameznim predmetnim področjem: novosti v učnih načrtih, 
možnosti medpredmetnih povezav, timsko poučevanje, kriteriji ocenjevanja, načini preverjanja in 
ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji seznanili na seminarjih, ter analiza učnega uspeha 
in mature po posameznih predmetih in v posameznih razredih.  

Učiteljski zbor šole se je redno mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na 
potek pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so 
obravnavali delo v posameznih oddelkih ter delo posameznih dijakov.  

Redno mesečno so se sestajali tudi oddelčni učiteljski zbori športnih oddelkov. 
 

Svet šole 

Svet šole se je v minulem šolskem letu sestal štirikrat na redni seji, pet sej je bilo korespondenčnih.  

Obravnavali so letni delovni načrt šole, poročilo o delu za preteklo leto, samoevalvacijsko poročilo, 

revizijsko poročilo, poročilo popisne komisije, finančni in vsebinski načrt za leto 2015, spremembe 

poslovnika pritožbene komisije ter poročilo pritožbene komisije. Imenovali so pritožbeno komisijo, 

dajali so soglasja za zaposlitve delavcev, sprejeli sklepe o omejitvi vpisa v program maturitetni tečaj, o 

spremembi šolskega koledarja, o oblikovanju oddelkov, o uvedbi nadstandarda (tuji učitelji pri pouku 

angleščine) ter ocenjevali ravnateljico. Obravnavali so Pravilnik Gimnazije Novo mesto o merilih za 

podeljevanje pohval, priznanj in nagrad šole ter se seznanili z zapisnikom rednega inšpekcijskega 

nadzora s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Za predsednika sveta je bil septembra 2015 izvoljen Vanja Popov, ki je nadomestil prejšnjo predsednico 

sveta šole, ki je bila napotena na delovno mesto v tujino. 

Šolski sklad 

V septembru se je sestal upravni odbor sklada ter obravnaval predlog o uvedbi nadstandarda – tuji 
učitelj angleščine, ki bi ga financirali tudi s prispevki staršev. 

Meseca aprila se je upravni odbor sestal v novi sestavi ter sprejel poročilo o delu za leto 2014 in načrt 
dela za leto 2015. Denar smo večinoma namenili za socialne pomoči dijakom, za sofinanciranje tujih 
učiteljev na šoli ter sofinanciranje dela nadarjenih dijakov. 
 

Opremljanje šole (izboljševanje materialnih pogojev dela) 

V nekaterih učilnicah smo zamenjali projektorje, zamenjali smo tudi nekaj prenosnih računalnikov. 

Dokončno smo uredili učilnico 302. 

Naše dijake že vrsto let zelo uspešno pripravljamo na maturo in življenje. Poleg kakovostnega pouka 
jim ponujamo različne dejavnosti, podpiramo pri razvijanju njihovih potencialov ter usmerjamo pri 
iskanju njihove karierne poti. Učitelji se redno izobražujejo in skrbijo za profesionalno rast, da lahko pri 
pouku sledijo novostim v stroki. Na šoli smo vedno odprti za konstruktivne predloge in novosti, s 
katerimi lahko izboljšujemo kakovost našega dela in počutje vseh na šoli. 

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 
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Analiza splošne mature 2015 

 

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na Gimnaziji Novo mesto prijavilo 

176 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 5 dijakov maturitetnega tečaja. 

Maturo je popravljalo še 7 zunanjih kandidatov (to so nekdanji naši dijaki, ki so bili v preteklih letih na 

splošni maturi neuspešni). Dva kandidata sta zviševala uspeh, nihče ni opravljal mature kot 21-letnik. 

7 kandidatov je na naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature. 8 kandidatov iz drugih 

gimnazij je pri nas opravljalo izbirni maturitetni predmet. Dva kandidata sta opravljala maturo kot 

kandidata s posebnimi potrebami. 

Od mature se je odjavilo 14 kandidatov splošne in klasične gimnazije. 

K opravljanju splošne mature je v spomladanskem roku 2015 pristopilo 162 kandidatov iz oddelkov A, 

B, C, D, E, K in Š ter pet kandidatov iz maturitetnega tečaja. 

Skupno je na šoli v spomladanskem roku opravljalo izpite 191 kandidatov. 

 
Opravljali 

maturo  
Uspešni Neuspešni Odjavljeni 

Zlati 

maturanti 
Vse točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki 

A,B,C,D,E,K,Š 
162 

156  

96,29 % 

6 

3,70 % 
14 7 0 21,13 

Maturitetni 

tečaj 
5 2 3 0 0 0 14,00 

Zunanji 

kandidati 
9+8 7 2 0 0 0  

Poklicna 

matura 
7 2 3 2 0 0  

Skupaj: 191 167 14 16 7 0  

 

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov. Skupno je bilo na šoli izvedeno 

870 izpitov, 545 ustnih izpitov in ocenjenih 318 seminarskih nalog, laboratorijskih vaj oziroma 

projektnih in raziskovalnih nalog.  

Od 162 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2014/2015, jih je izpite 

uspešno opravilo 156 ali 96,29 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 6 ali 3,70 %, en kandidat je bil 

neuspešen pri treh predmetih, dva pri dveh, ostali trije pa pri enem predmetu. Splošno maturo je 

opravljalo 9 zunanjih kandidatov, 7 jih je bilo pri tem  uspešnih. 7 kandidatov je uspešno opravilo tako 

imenovani peti predmet poklicne mature. 

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije 

in jo opravili, je v povprečju  21,13 točk (slovensko povprečje je 20,14 točk.)  

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 7 kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 

30 do 34 točkami. 
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Seznam zlatih maturantov: 

  Priimek Ime Razred Št. točk 

1. Žagar Tjaša 4.A 33 

2. Košiček Rok 4.B 32 

3. Luzar Neja           4.A 32 

4. Udvanc Karin 4.A 30 

5. Lavrič Urša 4.A 30 

6. Jurečič Ana 4.A 30 

7. Bobnar Alenka 4.D 30 

 

Na jesenskem roku splošne mature je celotno maturo prvič opravljalo 11 kandidatov, ki so uspešno 

zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2014/2015, od tega so bili 4 uspešni. Celotno maturo sta 

ponovno opravljala dva kandidata, uspešen je bil eden. Popravne izpite je opravljalo 8 kandidatov, 2 

sta bila uspešna. Štirje kandidati so izboljševali ocene. 6 je bilo zunanjih kandidatov in ena kandidatka 

je opravljala maturo kot 21-letnica. Skupno je bilo na šoli v jesenskem roku 32 kandidatov.  

Matura v spomladanskem in jesenskem roku je potekala brez zapletov in kršitev. Na Gimnaziji Novo 

mesto je splošno maturo v obeh rokih opravljalo 173 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2014/2015, od tega je bilo 163 uspešnih (94,2 %) in 10 neuspešnih (5,8 %).  

Šolska maturitetna komisija je izrazila zadovoljstvo ob rezultatih, doseženih na splošni maturi v obeh 

rokih. 

Bernarda Tomažič 

  

Zlati maturanti z ravnateljico, foto: Simon Hočevar 
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Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali 

natečajih 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Natečaj Obrazi prihodnosti 

Alja Suljić 
Erika Kum 
Lara Radkovič 
Luka Petravič 
Ema Koncilija 

2. d 
1. a 
2. b 
2. d 
2. c 

priznanje 

Natečaj Z domišljijo na 
potep 

Erika Kum 1. a priznanje (izid knjige) 

Natečaj Zgodba za najboljši 
scenarij 

Laura Pust 4. d 1. mesto 

Cankarjevo tekmovanje Miha Tavčar 2. a zlato Cankarjevo priznanje 

Državno matematično 
tekmovanje 

Jakob Jurij Snoj 3. d 
2. mesto in 2. nagrada er 
vrstitev na olimpijado 

Uroš Prešern 3. d 5. mesto 

Državno tekmovanje iz 
logike 

Luka Kunej 1. a zlato priznanje 

Domen Mohorčič 1. a zlato priznanje 

Jakob Höfferle 1. b zlato priznanje 

Jan Strajnar 2. k zlato priznanje 

Jakob Jurij Snoj 3. d zlato priznanje 

Uroš Prešern 3. d zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 
razvedrilne matematike 

Jakob Höfferle 1. b 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrado 

Liza Mirtič 2. d 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrado 

Uroš Prešern 3. d 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrado 

Luka Umek 1. d zlato priznanje 

Tjaša Okleščen 3. d zlato priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

FIRST Championship, FLL 
World Competition 

Lan Jelen 
Luka Kunej 
Domen Mohorčič 
Tinkara Moretti 
Larisa Grubič 
Rem Grobelšek 
Mark Batagelj 
Larsen Cundrič 
Ed Hasanović 

1. a 
1. a 
1. a 
1. b 
1. c 
1. d 
1. e 
1. e 
1. e 

zlato priznanje in uvrstitev na 
mednarodno tekmovanje 

Državno tekmovanje Bober Jakob Jurij Snoj 3. d 2. mesto in srebrno priznanje 

Mednarodna matematična 
olimpijada 

Jakob Jurij Snoj 3. d pohvala 

Srednjeevropska 
matematična olimpijada 

Jakob Jurij Snoj 3. d bronasta medalja 

Državno tekmovanje iz 
znanja angleščine 

Aljaž Pavišič 3. b srebrno priznanje 

Državno tekmovanje iz 
znanja nemščine 

Lina Jerele 2. d zlato priznanje 

Luka Arh 3. k srebrno priznanje 

Barbara Krivec 3. b srebrno priznanje 

XIV. državno srednješolsko 
tekmovanje mladih 
zgodovinarjev 
 

Jan Bartol 
Klemen Kovač 
Tilen Matkovič 

3. c 
4. d 
4. e 

bronasto priznanje 

Državno tekmovanje iz 
geografije 

Neja Luzar 4. a zlato priznanje 

Tekmovanje iz poznavanja 
sladkorne bolezni 

Tanja Topič 1. b zlato priznanje 

Barbara Jaklič 2. c zlato priznanje 

Tjaša Čukajne 2. b zlato priznanje 

Tekmovanje iz znanja 
biologije 

Barbara Jaklič 2. c zlato Proteusovo priznanje 

Anja Lukan 2. c zlato Proteusovo priznanje 

Uroš Prešern 3. d zlato Proteusovo priznanje 

Domen Kulovec 3. a zlato Proteusovo priznanje 

Anamarija Primc 3. b zlato Proteusovo priznanje 

Neja Luzar 4. a zlato Proteusovo priznanje 

Ana Šenica 1. a zlato Proteusovo priznanje 

Tavčar Miha 1. a zlato Proteusovo priznanje 

Marzel Djuranovič Lucija 2. d zlato Proteusovo priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Olimpijada mladih 

raziskovalcev I-SWEEEP 
Aleš Zupančič 4. e srebrna medalja 

Preglovo tekmovanje iz 
znanja kemije 
 

Jakob Höfferle 1. b zlato priznanje 

Nastja Medle 1. b zlato priznanje 

Tristan Kovačič 3. a zlato priznanje 

Uroš Prešern 3. d zlato priznanje 

Klemen Kovač 4. d zlato priznanje 

Žan Zakošek 1. b srebrno priznanje 

Barbara Jaklič 2. c srebrno priznanje 

Luka Vranješ 3. c srebrno priznanje 

Kemijska olimpijada 
Uroš Prešern 2. d bronasto priznanje 

Klemen Kovač 4. d udeležba 

Krkine nagrade 

Aleksandra Mikić 
Laura Pust 
Klemen Kovač 

3. d 
3. d 
3. d 

Krkina nagrada 

Tilen Tori 
Petra Bajec 

3.c 
3.d 

Krkina nagrada 

Aleš Zupančič 
Ema Butara 

4.e 
3.a 

Krkina nagrada 

Državno tekmovanje iz 
znanja fizike 

Uroš Prešern 3. d zlato priznanje in 2. nagrada 

Jon Škerlj 2. a srebrno priznanje 

Državno tekmovanje iz 
znanja naravoslovja 

Barbara Jaklič 2. c zlato priznanje in 3. mesto 

Jon Škerlj 2. a srebrno priznanje 

Bianca Colarič 2. b srebrno priznanje 

Nastja Medle 1. b srebrno priznanje 

Naravoslovna olimpijada 
(EUSO) 

Barbara Jaklič 2. c bronasta medalja 

Državno srečanje mladih 
raziskovalcev 

Aleš Zupančič 
Ema Butara 

4. e 
3. a 

zlato priznanje 

Nikolaj Candellari 
Simon Iskra 

3. d 
3. d 

zlato priznanje 

Aleš Zupančič 4. e zlato priznanje 

Aleksandar Bordelius 3. a bronasto priznanje 

Jakob Piletič 4. k bronasto priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Evropa v šoli 

Tinkara Moretti 1.b 
2. mesto na državni ravni na 
fotografskem natečaju 

Lučka Žnidaršič 2.d 
1. mesto na državni ravni na 
likovnem natečaju 

Tara Štravs Duvjak 1.c 
3. mesto na državni ravni na 
likovnem natečaju 

Satin Papež 3.d 
2. mesto na državni ravni na 
literarnem natečaju 

Ema Koncilija 2.c 
1. mesto na državni ravni na 
video natečaju 

Videomanija Ema Koncilija 2.c nagrada Ne me sekirat 

Gymnasium 

Miha Brodarič 
Grega Bajc 
Gašper Štepec 
Luka Špojlar 

3. a 
3. a 
3. a 
3. a 

uvrstitev v polfinale (3. mesto) 

Košarka - dijakinje 

Ema Leskovšek 
Živa Jerman 
Aleksandra Mikić 
Katja Cesar 
Zala Lavrič 
Lorena Mikić 
Nika Koračin 
Ida Vrščaj 
Anja Špoljar 
Aleksandra Krošelj 

4. e 
4. š 
4. d 
3. d 
2. d 
2. š 
1. c 
1. c 
1. š 
1. š 

3. mesto 

Badminton - ekipno 

Nastja Stovanje 
Sebastijan Miklič 
Urban Herman 
Ema Cizelj 

2. š 
4. š 
3. š 
2. š 

2. mesto 

Badminton - posamezno 

Ema Cizelj 
 

2. š 3. mesto 

Jan Van Den Broek 
 

4. c 1. mesto - nekategorizirani 

Nastja Stovanje 2. š 3. mesto 

Atletika - skok v daljino Jerca Petrovič 4. d 3. mesto 

Streljanje z zračno puško - 
posamično 
 

Nuša Hudoklin 
 

3. d 
 
 

1. mesto 
 
 

Streljanje z zračno puško - 
ekipno 

Nuša Hudoklin 
Manca Troha 
Manica Perko 

3. d 
1. d 
4. b 

2. mesto 

Alpsko smučanje - ekipno, 
nekategorizirane 

Katarina Malenšek 
Barbara Jaklič 
Maja Čič 
Norma Resnik 

2. a 
2. c 
3. a 
4. e 

1. mesto 
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Seznam prejemnikov priznanj in priznanj z nagrado  

Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

1. Angela Jakljič 1. A priznanje 

2. Lan Jelen 1. A priznanje z nagrado 

3. Erika Kum 1. A priznanje 

4. Luka Kunej 1. A priznanje z nagrado 

5. Luka Lenart 1. A priznanje 

6. Domen Mohorčič 1. A priznanje z nagrado 

7. Ana Šenica 1. A priznanje z nagrado 

8. Matjaž Bevc 1. B priznanje 

9. Ana Čuk 1. B priznanje 

10. Jakob Höfferle 1. B priznanje z nagrado 

11. Nastja Medle 1. B priznanje z nagrado 

12. Tinkara Moretti 1. B priznanje z nagrado 

13. Jošt Rudman 1. B priznanje 

14. Tanja Topić 1. B priznanje z nagrado 

15. Blaž Vovko Bučar 1. B priznanje 

16. Žan Zakošek 1. B priznanje 

17. Larisa Grubič 1. C priznanje z nagrado 

18. Nika Koračin 1. C priznanje z nagrado 

19. Nadina Kosinac 1. C priznanje z nagrado 

20. Ida Vrščaj 1. C priznanje z nagrado 

21. Rem Grobelšek 1. D priznanje z nagrado 

22. Tara Štraus Duvnjak 1. D priznanje z nagrado 

23. Manca Troha 1. D priznanje z nagrado 

24. Luka Umek 1. D priznanje z nagrado 

25. Mark Batagelj 1. E priznanje z nagrado 

26. Larsen Cundrič 1. E priznanje z nagrado 

27. Ed Hasanović 1. E priznanje z nagrado 
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Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

28. Ela Šerbec Turk 1. K priznanje 

29. Zala Kink 1. Š priznanje 

30. Aleksandra Krošelj 1. Š priznanje z nagrado 

31. Lara Lapanje 1. Š priznanje 

32. Anja Špoljar 1. Š priznanje z nagrado 

33. Eva Beg 2. A priznanje 

34. Katarina Malenšek 2. A priznanje z nagrado 

35. Jon Škerlj 2. A priznanje 

36. Miha Tavčar 2. A priznanje z nagrado 

37. Domen Bukovac 2. B priznanje 

38. Evgenija Burger 2. B priznanje 

39. Bianka Colarič 2. B priznanje 

40. Tjaša Čukajne 2. B priznanje 

41. Eva Novljan 2. B priznanje 

42. Jan Robida 2. B priznanje 

43. Ema Štukelj 2. B priznanje 

44. Nik Gabrič 2. C priznanje 

45. Barbara Jaklič 2. C priznanje z nagrado 

46. Kristina Jordan 2. C priznanje 

47. Ema Koncilija 2. C priznanje z nagrado 

48. Anja Lukan 2. C priznanje z nagrado 

49. Jana Medle 2. C priznanje 

50. Lina Jerele 2. D priznanje 

51. Zala Lavrič 2. D priznanje z nagrado 

52. Lucija Marzel Djuranovič 2. D priznanje 

53. Liza Mirtič 2. D priznanje z nagrado 

54. Alja Suljić 2. D priznanje z nagrado 

55. Špela Turk 2. D priznanje 
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Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

56. Živa Vidic 2. D priznanje 

57. Lučka Žnidaršič 2. D priznanje z nagrado 

58. Tara Pleško 2. K priznanje 

59. Andraž Prus 2. K priznanje 

60. Jan Strajnar 2. K priznanje z nagrado 

61. Ema Cizelj 2. Š priznanje z nagrado 

62. Živa Čopi 2. š priznanje 

63. Lorena Mikić 2. Š priznanje z nagrado 

64. Nastja Stovanje 2. Š priznanje z nagrado 

65. Grega Bajc 3. A priznanje 

66. Aleksandar Bordelius 3. A priznanje 

67. Ema Butara 3. A priznanje 

68. Maja Čič 3. A priznanje z nagrado 

69. Andreja Dobrovoljc 3. A priznanje 

70. Tristan Kovačič 3. A priznanje z nagrado 

71. Domen Kulovec 3. A priznanje z nagrado 

72. Klara Kočevar 3. B priznanje 

73. Primož Petan 3. B priznanje 

74. Anamarija Primc 3. B priznanje 

75. Nace Gorenc 3. C priznanje 

76. Lenart Merlin 3. C priznanje 

77. Natalija Sitnikova 3. C priznanje 

78. Nikolaj Candellari 3. D priznanje z nagrado 

79. Katja Cesar 3. D priznanje z nagrado 

80. Nuša Hudoklin 3. D priznanje z nagrado 

81. Simon Iskra 3. D priznanje z nagrado 

82. Nina Jazbec 3. D priznanje 

83. Valentina Kragelj 3. D priznanje 
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Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

84. Tjaša Okleščen 3. D priznanje 

85. Satin Papež 3. D priznanje z nagrado 

86. Lija Plantan 3. D priznanje 

87. Uroš Prešern 3. D priznanje z nagrado 

88. Jakob Jurij Snoj 3. D priznanje z nagrado 

89. Manca Tori 3. D priznanje 

90. David Vodopivec 3. D priznanje 

91. Lena Zatežič 3. D priznanje 

92. Manja Može 3. E priznanje 

93. Lea Pavlin 3. E priznanje 

94. Anja Grilc 3. Š priznanje 

95. Urban Herman 3. Š priznanje z nagrado 

96. Sara Homan 3. Š priznanje 

97. Stella Krsnik 3. Š priznanje 

98. Urška Radojčič 3. Š priznanje 

99. Pia Bedene 4. A priznanje 

100. Urban Burkat 4. A priznanje 

101. Ana Jurečič 4. A priznanje 

102. Urša Lavrič 4. A priznanje 

103. Neja Luzar 4. A priznanje z nagrado 

104. Ana Novljan 4. A priznanje 

105. Simon Stanojevič 4. A priznanje z nagrado 

106. Karin Udvanc 4. A priznanje z nagrado 

107. Tjaša Žagar 4. A priznanje 

108. Katja Bajuk 4. B priznanje 

109. Jan Kastigar 4. B priznanje 

110. Nastja Kastigar 4. B priznanje 

111. Kaja Kolenc 4. B priznanje 
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Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

112. Rok Košiček 4. B priznanje 

113. Lea Lamovšek 4. B priznanje 

114. Janja Murn 4. B priznanje 

115. Manica Perko 4. B priznanje z nagrado 

116. Katarina Slapšak 4. B priznanje 

117. Andraž Žbogar 4. B priznanje 

118. Sara Berkopec 4. C priznanje 

119. Janja Blažič 4. C priznanje 

120. Tjaša Grilc 4. C priznanje 

121. Benjamin Medle 4. C priznanje 

122. Manca Mohar 4. C priznanje 

123. Ana Penca 4. C priznanje z nagrado 

124. Tilen Tori 4. C priznanje 

125. Laura Tratnik 4. C priznanje 

126. Jan Tršinar 4. C priznanje 

127. Jan van den Broek 4. C priznanje z nagrado 

128. Uroš Zoretič 4. C priznanje 

129. Petra Bajec 4. D priznanje 

130. Klemen Kovač 4. D priznanje z nagrado 

131. Klemen Kovač 4. D nagrada odličnosti 

132. Aleksandra Mikić 4. D priznanje z nagrado 

133. Jakob Aljaž Padevski 4. D priznanje 

134. Jerca Petrovič 4. D priznanje z nagrado 

135. Laura Pust 4. D priznanje 

136. Damjan Vovk 4. D priznanje 

137. Tajda Božič 4. E priznanje 

138. Žan Hrovat 4. E priznanje 

139. Rok Klobučar 4. E priznanje 
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Zap. št. Ime in priimek Razred Priznanje 

140. Aleksej Knap 4. E priznanje 

141. Amadeja Lamovšek 4. E priznanje 

142. Ema Leskovšek 4. E priznanje z nagrado 

143. Katja Ponikvar 4. E priznanje 

144. Norma Resnik 4. E priznanje z nagrado 

145. Svit Šmajdek 4. E priznanje 

146. Aleš Zupančič 4. E priznanje z nagrado 

147. Janez Nemanič 4. K priznanje 

148. Jakob Piletič 4. K priznanje z nagrado 

149. Uroš Topić 4. K priznanje z nagrado 

150. Živa Jerman 4. Š priznanje z nagrado 

151. Sara Karlovšek 4. Š priznanje 

152. Pia Kink 4. Š priznanje 

153. Ina Kruljac 4. Š priznanje 

154. Nina Kuhar 4. Š priznanje 

155. Sebastijan Miklič 4. Š priznanje z nagrado 

156. Tjaša Rudman 4. Š priznanje 

157. Urška Žlajpah 4. Š priznanje 

158. Jan Avsenik 4. D priznanje z nagrado 

159. Jan Zupančič 4. A priznanje z nagrado 

160. Miha Mazovec 4. A priznanje z nagrado 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2014/2015 smo slovenščino poučevali: 

 Vladka Korošec, 

 Natalija Petakovič, 

 Suzana Krvavica, 

 Saška Horvat, 

 Tina Furlan Turk, 

 Jernej Golobič, 

 Renata Nose. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Dan jezikov. 

Oktober Predstava Postani obcestna svetilka. 

November Izmenjava s Škofjo Loko, predstava Pavla nad prepadom, predstava Trubar in 
drugi trubadurji slovenske kulture, filma Vloga za Emo in Igre lakote, 
Akademija znanja. 

December Cankarjevo tekmovanje (šolsko), proslava ob državnem prazniku, predstava 
Upor ni človek, Akademija znanja. 

Januar Izid Stezic, Cankarjevo tekmovanje (področno), predstava Tak si, predstava 
Kruh, Akademija znanja. 

Februar Dan materinščine, obeležitev kulturnega praznika (radijska igra), musical 
Sugar, predstava Čefurji raus, filma Teorija vsega in Whiplash. 

Marec Cankarjevo tekmovanje (državno), izmenjava s Škofjo Loko, predstava Zločin 
in kazen, predstava Figurae Veneris Historie, film Igre imitacij. 

April  Izmenjava z Mariborom (MB-NM, NM-MB), predstava Škofjeloški pasijon, 
film Še vedno Alice. 

Maj  Izid Stezic, predstava Jaz, Batman, razstava Novo mesto – tisočletje na 
okljuku Krke, film Brezčasna Adaline, projektni teden. 

Junij  Predstava Jugoslavija, moja dežela, proslava ob državnem prazniku. 
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Matematika in informatika 

V šolskem letu 2014/2015 smo matematiko poučevali: 

 Jernej Ban, 

 Alojzija Hržica, 

 Andreja Mohorčič, 

 Mojca Rangus, 

 Vanja Popov, 

 Bernarda Tomažič, 

 Kristina Zakrajšek. 

V šolskem letu 2014/2015 sva informatiko poučevala: 

 Barbara Strnad, 

 Simon Hočevar. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Šolsko tekmovanje iz logike, preverjanje znanja matematike za prvi letnik. 

Oktober Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. 

November Državno tekmovanje iz logike, državno tekmovanje iz razvedrilne 
matematike, Bober – šolsko tekmovanje v računalništvu. 

December FLL – trening tekme robotov. 

Januar FLL – regijsko tekmovanje, Bober – državno tekmovanje v računalništvu. 

Februar FLL – državno tekmovanje. 

Marec Mednarodni matematični kenguru, med razredno tekmovanje S kengurujem 
na pico.  

April  Regijsko matematično tekmovanje, državno matematično tekmovanje, FIRST 
Championship – FLL World Competition. 

Maj  PMP-matematika, priprave na maturo. 

Junij Promocija programa FLL, lego robotov in Gimnazije Novo mesto po OŠ in 
vrtcih v okviru PT. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2014/2015 smo angleščino poučevali: 

 Barbara Maznik, 

 Janez Gorenc, 

 Verena Potočnik, 
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 Maja Hren, 

 Mirjam Skube, 

 Vasja Jakše. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Dan jezikov, diagnostični test za 1. letnike. 

Oktober Šolsko tekmovanje iz angleščine. 

November Obisk ameriškega diplomata, akademija znanja. 

December Akademija znanja. 

Januar Predstavitev Škotske. 

Februar Regijsko tekmovanje iz angleščine. 

Marec Državno tekmovanje, gledališka predstava An Ideal Husband, literarni 
natečaj. 

April  FLL. 

Maj  Priprave na maturo, projektni teden. 

Junij  Ekskurzija v London. 

 

Nemščina 

V šolskem letu 2014/2015 smo nemščino poučevale: 

 Eva Starič, 

 Nataša Sekula Zupančič, 

 Andreja Retelj (do 24. 10. 2014), 

 Elsa Louis (od 3. 11. 2014 dalje), 

 Vasja Jakše. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September 17. 9. 2014 – podelitev diplom DSD I. 
18. in 24. 9. 2014 – poskusni pisni izpit DSD II. 
24. in 25. 9. 2014 – izmenjava z Bad Radkersburg-om (pri nas). 
26. in 29. 9. 2014 – obeležitev Evropskega dneva jezikov. 

Oktober Jezikovni tabor Celovec (20. – 24. 10. 2014) 
delavnice za DSD I za 1. letnike (1. sklop) 

November 19.11.2014 - poskusni ustni izpit DSD II. 
Igrivi dan v organizaciji Goethe inštituta (LJ, 19.11.2014) – predstavitev 
didaktičnih igric narejenih v okviru projekta GI (mentorica A. Retelj). 
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December 2. 12. 2014 – DSD II pisni izpit. 
8. 12. 2014 – predtekmovanje za tekmovanje iz znanja nemškega jezika 
delavnice za DSD I za 1. letnike (2. sklop). 
16. in 17. 12. 2014 – ustni izpiti DSD II. 

Januar 8. 1. 2015 – šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika. 

Februar 11. 2. 2015 – državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika (Murska Sobota). 

Delavnice DSD I za prve letnike (3. sklop). 

Marec 2. 3. 2015 – bralno tekmovanje EPI-Lesepreis 
5. 3. 2015 – poskusni ustni izpit DSD I 
10. 3. 2015 – pisni izpit DSD I 
11. 3. 2015 – bralno tekmovanje Pfiffikus 
13. in 14. 3. 2015 – izmenjava z Bad Radkersburg-om (pri njih) 
17. in 18. 3. 2015 – ustni izpiti DSD I 
V sklopu pouka – priprave na šolsko tekmovanje Jugend debattiert 
international. 

April  V sklopu pouka in dodatne priprave za tekmovalce – priprave na šolsko 
tekmovanje Jugend debattiert international. 

Maj  6. 5. 2015 – šolsko tekmovanje za Jugend debattiert international 
delavnice DSD I za 1. letnike (4. sklop). 
19. 5. 2015 – podelitev DSD II diplom. 

Junij  4.–7. 6. 2015 - ekskurzija v Stuttgart, Frankfurt in Nürnberg. 

 

Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2014/2015 smo poučevali: 

 Tea Ribič (španščino in francoščino), 

 Verena Potočnik (francoščino), 

 Saša Horvat (francoščino), 

 Marko Kastelic (latinščino). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Dan jezikov – jezikovne tržnice (francoščina, španščina, latinščina). 

Oktober Šolsko tekmovanje iz znanja francoščine. 

November Akademija znanja – francoščina, latinščina. 
Izmenjava s klasično gimnazijo Škofja Loka. 

December Akademija znanja – francoščina, latinščina. 

Januar Akademija znanja – francoščina, latinščina. 

Marec Izmenjava s špansko srednjo šolo v Španiji. 
Epi lectura – španska bralna značka. 
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Tekmovanje iz latinščine. 

April  Izmenjava s špansko srednjo šolo v Sloveniji. 

Izpiti DELF. 

Izmenjava s škofijsko klasično gimnazijo Martina Slomška. 

 

Zgodovina 

V šolskem letu 2014/2015 smo zgodovino poučevali: 

 Zoran Poredoš, 

 Suzana Malnar, 

 Nevenka Malnarič Brulc, 

 Polonca Kukec. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Oktober 1. del internega dela mature (Zoran – IMP ZGO). 

November 1. del internega dela mature (Suzana – MT ZGO). 

December Razprava o Predlogu spremembe šolskega reda oz. podeljevanju pohval, 
priznanj, nagrad. 

Januar Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine. 

Februar 2. del internega dela mature (IMP in MT). 

Marec Državno tekmovanje iz znanja zgodovine. 

April  Potrditev seznama izbranih učbenikov za šolsko leto 2015/16, ocenjevanje 
raziskovalnih nalog s področja ZGO na regijskem srečanju mladih 
raziskovalcev, medpredmetna ekskurzija po poteh Visoške kronike. 

Maj  Timske ure. 

Junij  Timske ure, ekskurzija IP ZGO. 

 

Geografija 

V šolskem letu 2014/2015 smo geografijo poučevali: 

 Marko Arnuš, 

 Polonca Kukec, 

 Robert Šupe. 
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Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Avgust Šola v naravi za dijake 1. š v Nerezinah – priprava in izvedba pouka ter 
terenskega dela v šoli v naravi. 

September Evropski dan jezikov – ljubezenska poezija v hrvaškem in srbskem jeziku. 
Priprava in izvedba terenskih vaj za dijake 2. letnika v Bohinju. 

Oktober Priprava in izvedba strokovne ekskurzije s terenskim delom za dijake IMP 
geografija 2 v Belo krajino.  
Priprava in izvedba strokovne ekskurzije v okviru OIV v Banja Luko in 
Sarajevo. 

November Organizacija predavanja: Prostovoljstvo v Malaviju. 
Vzorni nastop v okviru projekta Bralna pismenost (ZRSŠ): Ukrajina.  
Akademija znanja 1 – Afrikaans (2 ponovitvi). 
Akademija znanja 1 – Japonska (3 ponovitve). 
Priprava in izvedba strokovne ekskurzije s terenskim delom za dijake IMP 
geografija 1 v Postojnsko jamo. 
Priprava in izvedba predstavitev ekskurzij po Sloveniji (dijaki 4. letnikov za 
dijake 3. letnikov). 

December Akademija znanja 2 – Afrikaans (1 izvedba) 
Akademija znanja 1 – Japonska (2 ponovitvi). 

Januar Akademija znanja 3 – Afrikaans (2 ponovitvi) 
Akademija znanja 2 – Japonska (2 ponovitvi) 

Februar Prispevek ob dnevu materinščine: Triglav – idilični ep (F. S. Finžgar), OIV/Šola 
v naravi v Kranjski Gori; izvedba pouka in terenskih vaj; izvedba šolskega 
tekmovanja iz znanja geografije na dislocirani lokaciji v Kranjski Gori. 
Šolsko tekmovanje iz znanja geografije (10. 2. 2015). 

Marec Mentorstvo Kaji Cvelbar – opazovalna praksa. 
Ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino IMP+MT.  
Organizacija in izvedba regijskega tekmovanja iz znanja geografije (10. 3. 
2015). 

April  Priprave na ekskurzijo po Sloveniji s 3. letniki. 
Državno tekmovanje v znanju geografije (Murska Sobota, 15. 4. 2015). 

Maj  Projektni teden: izvedba delavnice Afrikanščina. 
Projektni teden: izvedba delavnice Šport in socialne veščine v Ratečah. 
Projektni teden: izvedba delavnice Brazilija. 
Priprave na ekskurzijo po Sloveniji s 3. letniki. 

 

Biologija 

V šolskem letu 2014/2015 smo biologijo poučevale: 

 Barbara Bajc Šerovič, 

 Tatjana Durmič, 

 Marija Kočar, 

 Tatjana Bartolj, laborantka. 
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Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Zdravstvena vzgoja za 1. letnik (Zasvojenosti pri mladih). 

Oktober Šolsko tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni. 

November Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Akademija znanja, 
zdravstvena vzgoja za 2. letnik (Zdrava in varna spolnost). 

December Akademija znanja. 

Januar Akademija znanja, šolsko tekmovanje iz znanja biologije. 

Februar Zdravstvena vzgoja za 1. (Stres in samopodoba), 2. (Od stiske do duševne 
motnje) in 3. letnik (Odvisnosti). 

Marec Državno tekmovanje iz znanja biologije. 

April  Regijsko srečanje Mladih raziskovalcev. 

Maj  Projektni teden: tri delavnice. 

Junij  Medpredmetna ekskurzija Krapina - Pišece. 

 

Kemija 

V šolskem letu 2014/2015 smo kemijo poučevale: 

 Janja Pust, 

 Marinka Kovač, 

 Branka Klemenčič, 

 Katarina Sluga, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – tri nagrade in eno priznanje za 
Gimnazijo Novo mesto. Izvedena šola v naravi s 1. b razredom v okviru 
projektu Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev. Koordiniranje dela v 
projektu iGEM. 

Oktober Priprave na EUSO šolsko tekmovanje. 

November Izvedeni dve delavnici v okviru Akademije znanja. Šolsko tekmovanje EUSO. 
Priprava in izvedba naravoslovne ekskurzije za dijake izbirnega predmeta 
kemija ali fizika v 2. letniku. Koordiniranje dela v projektu iGEM. 

December Izvedeni dve delavnici v okviru Akademije znanja Priprave na državno 
tekmovanje EUSO. Priprave za raziskovalne naloge. 
Koordiniranje dela v projektu iGEM. 
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Januar Izvedena ena delavnica v okviru Akademije znanja. Začetek praktičnega dela 
raziskovalnih nalog. Priprave na izbirni test za kemijsko olimpijado. 
Koordiniranje dela v projektu iGEM. 

Februar Priprave na EUSO-olimpijado. Praktično delo z raziskovalnimi nalogami. Delo 
z ekipami v okviru natečaja Junaki prihodnosti. 
Sodelovanje pri informativnem dnevu. 
Koordiniranje dela v projektu iGEM. 

Marec Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja iz znanja kemije Izvedba 
regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
Delo z raziskovalnimi nalogami. 
Koordiniranje dela v projektu iGEM. 

April  Priprave na državno Preglovo tekmovanje. Delo z raziskovalnimi nalogami. 

Maj  Državno Preglovo tekmovanje. Delo z raziskovalnimi nalogami za Krkine 
nagrade. Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. 
Sodelovanje pri pripravi prireditve – Podelitev priznanj Gimnazije Novo 
mesto. 
Koordiniranje dela v projektu iGEM. 

Junij  Končne priprave raziskovalnih nalog za Krkine nagrade. 
Organizacija predavanja ekipe iGEM in koordiniranje dela v projektu iGEM. 

 

Fizika 

V šolskem letu 2014/2015 smo fiziko poučevali: 

 Miha Hadl, 

 Anita Nose, 

 Vinko Sladoljev, 

 Ivan Potočar, laborant. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Pouk fizike in kemije v šoli v naravi (spoznavni tabor) za 1. b. 

November Organizacija in izvedba delavnic na Akademiji znanja za osnovnošolce: 
'Fizika? Fizika!' (tri izvedbe) in Zelena energija (dve izvedbi). 
Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz znanja naravoslovja. 

December Organizacija in izvedba delavnice Zelena energija na Akademiji znanja za 
osnovnošolce (dve izvedbi). 

Januar Organizacija in izvedba delavnice Fizika? Fizika! na Akademiji znanja za 
osnovnošolce (tri izvedbe). 
Sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja. 

Februar Sodelovanje na informativnem dnevu. 

Marec Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz znanja fizike za prve letnike 
Udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja fizike. 
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April  Udeležba na Mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO. 
Udeležba na državnem tekmovanju iz fizike. 
Sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev (mentorstvo in 
ocenjevanje nalog). 

Maj  Organizacija in izvedba dveh delavnic na projektnem tednu: Praktična 
fotografija in Fotografski projekti ter sodelovanje na delavnici Pivce za živce. 
Sodelovanje pri pripravi prireditve Podelitev priznanj Gimnazije Novo mesto. 

September─april: priprave na tekmovanja iz znanja. 

September─april: mentorstvo pri raziskovalni nalogi za fiziko. 

November─maj: OIV izdelovanje fizikalne verižne naprave. 

 

Družboslovje 

V šolskem letu 2014/2015 smo poučevali: 

 Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija), 

 Jana Hosta (psihologija), 

 Špela Debeljak (psihologija), 

 Uroš Lubej (filozofija), 

 Jasmina Žagar (likovno umetnost), 

 Nina Arnuš (sociologija). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Likovni krožek (J. Žagar). 
Gymnasium (N. Arnuš). 
Obisk Žive knjižnice (3. d, 3. k) (N. Arnuš). 
Uvodno predavanje za starše 1. letnikov (J. Hosta). 

Oktober Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Ekskurzija Banjaluka–Jajce–Travnik–Sarajevo (N. Arnuš). 

November Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Gymnasium (N. Arnuš). 
Sproži govorice (MSS). 
Vrtec na obisku (N. Arnuš). 
Obisk tiskovne koference Laibach APT (3. d) (N. Arnuš). 

December Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 

Januar Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Gymnasium (N. Arnuš). 

Februar Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Predavanje Faile Pašić Bišić (N. Arnuš). 
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Izvedba predstavitve šole na informativnem dnevu (Z. Butkovec Gačnik, N. 
Arnuš). 
Trening vrednot s FLL-skupino (Z. Butkovec Gačnik). 

Marec Natečaj Evropa v šoli (J. Žagar, N. Arnuš). 
Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Dejavnosti za MEPI (Š. Debeljak). 

April  Ekskurzija Toskana (J. Žagar). 
Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Delavnice na Kariernem dnevu (Z. Butkovec Gačnik). 
Sodelovanje v ocenjevalni komisiji Gibanje znanost mladini (Z. Butkovec 
gačnik, N. Arnuš). 
Dejavnosti za MEPI (Š. Debeljak). 

Maj  Projektni teden (vsi člani aktiva). 
Natečaj 500 let kmečkih uporov (J. Žagar). 
Likovni krožek (J. Žagar). 
Debatni krožek (N. Arnuš). 
Videomanija (N. Arnuš). 
Dejavnosti za MEPI (Š. Debeljak). 

Junij  Ekskurzija Budimpešta (J. Žagar). 
Likovni krožek (J. Žagar). 
Okrogla miza Multikulti (N. Arnuš). 
Sodelovanje pri šolski proslavi (Z. Butkovec Gačnik, N. Arnuš). 
Dejavnosti za MEPI (Š. Debeljak). 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2014/2015 smo športno vzgojo poučevali: 

 Saša Lavrič, 

 Breda Vovko, 

 Ivan Maričič, 

 Sandi Kostić, 

 Primož Plazar, 

 Jernej Cimperman, 

 Nina Simčič. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Polfinale v odbojki na mivki (M, Ž), planinska tura, finalno tekmovanje v 
odbojki na mivki (Ž), športni dan za 3. letnik, področno ekipno prvenstvo v 
atletiki (M, Ž). 

Oktober Finalno ekipno prvenstvo v atletiki (Ž), ljubljanski maraton, občinsko 
prvenstvo v rokometu (Ž, M), športni dan za 4. letnik, občinsko prvenstvo v 
krosu. 
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November Občinsko prvenstvo v odbojki (M), področno prvenstvo v rokometu (Ž), 
občinsko in področno prvenstvo v odbojki (Ž), občinsko prvenstvo v košarki 
(M) . 

December Občinsko in področno prvenstvo v košarki (Ž), posamično državno prvenstvo 
v šahu (M, Ž), četrtfinale državnega prvenstva v rokometu (Ž), področno 
tekmovanje v badmintonu (M, Ž). 

Januar Četrtfinalno tekmovanje odbojki (Ž), občinsko prvenstvo v nogometu (M, Ž), 
četrtfinalno tekmovanje v košarki (Ž), državno posamično tekmovanje v 
badmintonu (M, Ž), področno prvenstvo v nogometu (Ž), športni dan za 1. in 
4. letnik. 

Februar področno prvenstvo v alpskem smučanju (M, Ž), smučarski in deskarski tečaj 

Marec Polfinalno državno prvenstvo v košarki (Ž), državno prvenstvo v alpskem 
smučanju (M, Ž), polfinalno državno tekmovanje v rokometu (Ž), državno 
tekmovanje v streljanju. 

April  Finale državnega prvenstva v košarki (Ž), državno ekipno prvenstvo v 
badmintonu (M, Ž), občinsko prvenstvo v krosu (M, Ž). 

Maj  Dobrodelni Leo tek, področno in državno posamično tekmovanje v atletiki 
(M, Ž), občinsko prvenstvo v odbojki na mivki (M, Ž), nadomestni športni dan 
za 4. letnik. 

Junij  Športni dan za 3. letnik, športni dan za 2. letnik, športni tabor Osilnica, 
nadomestni športni dan za 1. in 3. letnik. 
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Projekti 

Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev 

Skrb za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela in napredek vsakega posameznika, sledenje novostim 

in posodabljanje programov, pestra ponudba izvenšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre 

medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov. To je tudi razlog, zakaj smo se vključili v projekt 

Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, ki je potekal pod okriljem ZRSŠ in v sodelovanju z Arnesom. 

S pomočjo projekta smo dijakom in profesorjem približali uporabo in prednosti tabličnih računalnikov 

in e-storitev ter v učne procese vpeljali tehnologijo, s katero se dijaki sicer srečujejo vsak dan, pri pouku 

pa do sedaj še ni bila poudarjena in izkoriščena. Projekt se po dveh letih zaključuje. 

Šolski projektni tim 

V šolskem letu 2013/14 smo tim sestavljali: 

 Anita Nose, vodja projekta, fizika, 

 Branka Klemenčič, kemija, 

 Barbara Maznik, angleščina, 

 Andreja Mohorčič, matematika, 

 Andreja Retelj, nemščina, 

 Simon Hočevar, tehnična podpora. 

V šolskem letu 2014/15 so se timu pridružili še: 

 Suzana Krvavica, slovenščina, 

 Jasmina Žagar, likovna umetnost, 

 Polonca Kukec, geografija, 

 Nevenka Malnarič Brulc, zgodovina. 

Tehnični pogoji na šoli in tehnična pomoč 

Na šoli smo nadgradili brezžično omrežje Eduroam – namestili smo nove, zmogljivejše dostopne točke 

po vseh učilnicah, hodnikih in drugih prostorih ter okrepili strežnik. Vsak dijak ima svoj uporabniški 

račun. Ustvarili smo navodila za dostop do brezžičnega omrežja Eduroam. Na šoli uporabljamo spletne 

učilnice Moodle – tudi tu ima vsak dijak svoj uporabniški račun. Dijaki do elektronskih gradiv dostopajo 

tudi prek spletne učilnice. Ves čas jim nudimo podporo pri uporabi tablic in odpravljanju napak. Kupili 

smo dodatno tablico, ki jo uporabljamo kot nadomestno, če gre dijakova tablica v popravilo.  

V prvem letu smo v okviru projekta s tablicami opremili en oddelek prvega letnika, v drugem letu pa 

smo dobili dodatne tablice in opremili tudi en oddelek drugega letnika. Tablice imajo operacijski sistem 

Windows 8. 

Brez dobre tehnične podpore bi bil projekt zelo otežen. Na začetku tako dijaki kot profesorji še nismo 

bili vešči njihove uporabe, zato so začetne ure potekale ob prisotnosti tehnične podpore. S časom smo 

se nekatere tehnične težave naučili odpraviti tudi sami.   

Začetki in izvedene dejavnosti 

Z vpeljevanjem tablic v pouk smo začeli tako, da smo dijake najprej seznanili z osnovami njihove 

uporabe. Zaradi stalne priključenosti dijakov v svetovno omrežje je pomembno, da jih v okviru 
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obveznih izbirnih vsebin ozavestimo o varni rabi interneta. V drugem letu projekta smo začeli nekoliko 

drugače. Organizirali in izpeljali smo tridnevno šolo v naravi z oddelkom, ki je prejel tablice. Šola v 

naravi je bila hkrati tudi spoznavni tabor med vrstniki, kjer so se bolje spoznali med sabo in tudi z novo 

opremo. Dijake smo spremljali trije profesorji, ki smo vključeni v projekt: tehnična podpora, ki je izvedla 

varno rabo interneta in prve spoznavne korake s tablico, ter profesorici kemije in fizike, ki sva izvedli 

že prve timske ure pouka s tablicami.  

Na začetku smo določili in predstavili pravila uporabe tablic kot učnega pripomočka pri pouku in drugih 

šolskih dejavnostih ter ravnanja s tablico. Ta pravila so se med projektom še izpopolnila in končni 

rezultat je nastanek šolskega pravilnika. 

Že na začetku projekta smo se odločili, da dijaki tablice prejmejo v svojo uporabo, kar pomeni, da  jo 

nesejo tudi domov in jo lahko uporabljajo tudi za izvenšolske dejavnosti. Tako so jih bili zelo hitro vešči, 

saj imajo celovito uporabniško izkušnjo, pouk lahko posledično poteka intenzivneje, usmerjeno v snov 

in ne v tehnične težave. 

 Začetni tim profesorjev je začel počasi, a vztrajno vpeljevati novosti, ki jih nudi tablica pri pouku. V 

začetni fazi vključevanja v pouk smo veliko časa namenili pripravi na pouk, iskanju in primerni izbiri 

gradiv ter orodij, učenju uporabe novih orodij, pripravi gradiv … Gradiva zbiramo na enem mestu, v 

svojih spletnih učilnicah, ki smo jih zelo obogatili.  

V času projekta smo nato izvedli vse od nas zahtevane dejavnosti in še veliko več: načrtovanje letne 

priprave z vključevanjem e-vsebin in e-storitev ter različne tehnologije v pouk, načrtovanje priprav na 

tematski sklop in sprotne priprave, spremljavo pouka svetovalcev ZRSŠ, udeležbo na skupnih srečanjih 

vseh učiteljev, udeležbo na srečanjih vodij šolskih projektnih timov, udeležbo na nekaterih IKT uricah 

… Pri pouku fizike je bila izvedena tudi spremljava pouka na daljavo preko spletne konference Vox, ki 

je zaradi dobre pripravljenosti in dobre tehnične pomoči izvrstno uspela.  

Med celotnim izvajanjem projekta smo se člani šolskega tima srečevali, izmenjevali izkušnje, si 

pomagali, med seboj predstavili dejavnosti in e-storitve, ki smo jih uporabljali. Projektni tim na šoli 

predstavlja tudi podporo in pomoč ostalim učiteljem pri vpeljevanju e-vsebin in e-storitev pri pouku. 

Na ravni šole smo predstavili nekatere primere dobre prakse ostalim sodelavcem v okviru posameznih 

aktivov in širše. Nekateri člani tima smo svoje prispevke predstavili tudi na skupnih srečanjih v okviru 

projekta in napisali članke za zbornik e-šolske torbe ter članke v prilogi revije Vzgoja in izobraževanje. 

Pri pouku smo uporabljali predvsem naslednja e-gradiva in e-storitve: 

 E-učbeniki 

 Spletna učilnica Moodle 

 Kliker 

 Nearpod 

 Socrative 

 Padlet 

 Kahoot 

 Microsoft Office (Word, Excel, PPT) 

 Googlove storitve 

 Dropbox 

 LoggerPro, merilniki 

 Nauk 

 E-um 

 Računalo 
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 Spletna računala 

 Geogebra 

 Spletni slovarji 

Konec prvega leta projekta smo izdelali promocijski filmček, v katerem smo predstavili celovito 

uporabo tabličnih računalnikov pri dijakih, to pomeni tako pri pouku kot tudi izven učilnice.  

Zakaj tablice  

Pouk s tablicami je bolj dinamičen, usmerjen predvsem v dijaka in njegovo aktivnost, kar pripomore 

tudi k večji motivaciji. Njihova uporaba omogoča takojšnjo povratno informacijo učitelju. Pri 

vključevanju tablic v pouk se držimo načela zmernosti, ne vedno in ne celo uro, temveč takrat, ko 

tablica prinese dodano vrednost pri pouku. Moramo pa se zavedati, da tehnologija ne more 

nadomestiti učiteljeve razlage in pristne komunikacije med učiteljem in dijakom. 

Kako v prihodnje 

Z zaključkom projekta se delo s tablicami na naši šoli ne bo zaključilo. Tehnologija se vedno po malem 

spreminja, sledenje novostim pa je nujno potrebno, da je učitelj v koraku s časom. Projektni tim na šoli 

bo nadaljeval z dosedanjim delom in poskušal delo s tablicami bolj približati ostalim sodelavcem in jih 

vzpodbujati. Projekt je šoli prinesel tablice, s katerim smo opremili en razred, ki bo nadaljeval z uporabo 

tablic tudi v prihodnjem šolskem letu. Pridobili smo tudi mobilno učilnico s tridesetimi tablicami. Po 

zaključku projekta nam je ostalo ogromno gradiva, ki smo si ga pripravili in ga bomo še naprej 

uporabljali in dopolnjevali. Zelo pomembno je tudi, da imamo podporo na šoli. 

Anita Nose 

 

Delo s tablicami pri pouku, foto: Simon Hočevar 
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Spodbujanje razvoja bralne pismenosti 

V okviru projekta Spodbujanje razvoja bralne pismenosti smo v šolskem letu 2014/15 nadaljevali z 

začrtanimi aktivnostmi v športnih oddelkih in spodbujali razvoj bralne pismenosti na ravni šole. 

Pri delu s športniki so bila naša izhodišča, da imajo dijaki v športnih oddelkih imajo različne ravni bralne 

pismenosti (večina pa nizko raven) in da je kakovostno znanje dijakov pri vseh predmetih mogoče 

doseči z razvijanjem bralne pismenosti pri vseh predmetih. Lani smo jo začeli sistematično razvijati v  

1. š in z delom nadaljevali v 2. š. Na ravni šole smo si začrtali, da bi pri vseh predmetih učitelji izvedli 

vsaj tri ure, pri katerih bi načrtno gojili bralno razumevanje in uporabljali katero od učnih strategij. O 

izvedenem so učitelji poročali na rednih pedagoških konferencah.  

Vseskozi smo člani projektne skupine (Natalija Petakovič, Jernej Golobič, Robert Šupe, Renata Nose in 

Tina Furlan Turk) sodelovali z ZRSŠ. Udeleževali smo se strokovnih srečanj in pripravili dve hospitaciji, 

na katerih je bila poleg članov tima s strani zavoda prisotna Andreja Čuk. Obe hospitirani uri 

(življenjepis pri slovenščini – Jernej Golobič in Ukrajina pri geografiji – Robert Šupe) sta bili kot primera 

dobre prakse predstavljeni učiteljskemu zboru gimnazije na festivalu dobre prakse 23. 6. 2015. 

Od zastavljenih nalog nam ni uspelo, da bi svoje in delo ostalih učiteljev spremljali bolj načrtno.  

V prihodnje bomo vzpostavili nek sistem (npr. skupni dokument v oblaku – npr. Google), v katerega 

bodo učitelji vpisovali ure oz. teme, pri katerih so uporabljali določene učne strategije. Ta dokument 

bi bil hkrati tudi nek nabor idej za učitelje, kako in pri katerih temah bi lahko načrtno gojili bralno 

razumevanje.  

Natalija Petakovič 

 

Obogateno učenje tujih jezikov 3 

To šolsko leto je projekt, ki je potekal več let, stopil v zaključno fazo. Zaradi kadrovskih menjav smo ga 

izvajali samo še pri pouku angleščine, ne pa tudi nemščine in francoščine.  

Tuja učitelja Gilly Roebuck in Noel Fitzer sta sodelovala z domačimi učitelji angleščine. V 4. letnikih je 

bil eden izmed njiju prisoten dve uri na teden, v ostalih letnikih pa enkrat tedensko.  

Pri pouku sta sodelovala na dva načina, in sicer v obliki individualnih ur konverzacije ali timskega 

poučevanja v razredu. Pri individualnih urah so imeli posamezni dijaki kratke, od 10- do 15-minutne 

pogovore s tujim učiteljem (TU). Vsakič so prišli na vrsto drugi dijaki. Pri timskem poučevanju pa je TU 

delal v razredu z domačim. Pri takih urah je bil poudarek na avtentičnem pouku, uporabi avtentičnih 

gradiv, obravnavali smo teme, ki so bile povezane z angleško kulturo, civilizacijo, literaturo itd. 

Poleg pouka sta sodelovala pri nekaterih drugih dejavnostih, npr. športni dnevi, projektni teden, Gilly 

je vodila dramski klub itd. 

Tako domači učitelji kot dijaki smo bili z njunim delom zelo zadovoljni. Dijaki so pohvalili tako 

individualne kot timske ure. V anketi, ki smo jo izvedli, so sporočili, da so veliko pridobili pri 

sporazumevanju in besednem zakladu, večina pa se jih vseeno ni znebila strahu pred pogovarjanjem v 

angleščini. 

Verena Potočnik 
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Akademija znanja 

Tudi v šolskem letu 2014/15 smo na Gimnaziji Novo mesto izvedli projekt Akademija znanja, tokrat že 

tretje leto zapored. Gre za že uveljavljeno in prepoznavno obliko neformalnega izobraževanja, ki je 

namenjeno učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  

Sobotne delavnice na Akademiji znanja so tudi letos izvajali profesorji novomeške gimnazije, v pomoč 

pa so jim bili tudi dijaki, ki so bili asistenti pri izvajanju delavnic. Prenos znanja s pomočjo dijakov je 

tista dodana vrednost, ki našo šolo še bolj približa osnovnošolcem. Delavnice so bile namenjene 

nadarjenim in vedoželjnim učencem, ki so želeli razširiti svoja obzorja, nadgraditi svoje znanje in se v 

gimnazijskih klopeh naučiti česa novega.  

V tem šolskem letu je Akademija znanja potekala na naslednje dneve:  

 četrto soboto v novembru (22. 11. 2014); 

 prvo soboto v decembru (6. 12. 2014); 

 tretjo soboto v januarju (17. 1. 2015). 

Na prvi akademiji so imeli udeleženci možnost izbirati med osmimi predmetnimi področji, na vsaki 

nadaljnji izvedbi pa smo ponudbo razširili za še po eno področje, tako da je bila januarska ponudba 

najbogatejša; udeleženci so lahko izbirali kar med desetimi predmetnimi področji. Kar štiri delavnice 

(lani sedem) so bile nove oz. so imele prenovljene vsebine. 

 

PREDMETNO 

PODROČJE 
NASLOV DELAVNICE IZVAJALCI 

AFR Afrikaans - Afrikanščina Robert Šupe 

ANG A piece of cake! Maja Hren 

BIO Od celice do organa 
Tatjana Durmič, Barbara Bajc Šerovič, 

Marija Kočar 

FIZ Martin Krpan Miha Hadl 

FRA Pa še malo po francosko… Verena Potočnik, Elsa Louis, Tea Ribič 

GEO Japonska – dežela vzhajajočega sonca Polonca Kukec 

KEM - FIZ Zelena energija Branka Klemenčič, Anita Nose 

KEM - LIK Polimeri Marinka Kovač, Jasmina Žagar 

LAT Zdravnik, kako? Marko Kastelic 

SLO - ŠVZ Skriti zaklad Suzana Krvavica, Saša Lavrič 
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Pri biologiji so se učenci učili seciranja in priprave preparatov, pri fiziki pa so izvajali zabavne poskuse. 

Na delavnici o zeleni energiji so se poučili o obnovljivih energijskih virih, spoznali pa so tudi, kako se 

povezujeta kemija in umetniško ustvarjanje. Pri francoščini so se naučili osnov jezika in spoznali, kaj je 

tipično za Francoze, pri latinščini pa so se seznanili s temeljnimi latinskimi pojmi in preučili nekaj 

opravičil, receptov in izvidov, lahko pa so se seznanili tudi z afrikanščino, kar je posebnost naše 

Akademije znanja. Pri geografiji so spoznavali deželo vzhajajočega sonca ter pripravljali tradicionalne 

japonske jedi, lahko pa so se odpravili tudi na lov za izgubljenim zakladom in odkrivali znamenitosti 

Novega mesta. Prepričani smo, da se je za vsakega od učencev našlo kaj zanimivega. 

 
November 

(ponovitve) 

December 

(ponovitve) 

Januar 

(ponovitve) 

Skupaj 

udeležencev 

NOV 

Skupaj 

udeležencev 

DEC 

Skupaj 

udeležencev 

JAN 

Skupaj 

udeležencev 

 

AFR 2 1 2 26 14 22 62 

ANG 2 2 2 38 27 30 95 

BIO 2 3 3 20 44 55 119 

FIZ 3 0 1 20 0 7 27 

FRA 3 2 2 37 37 24 98 

GEO 3 2 2 45 30 39 114 

KEM-FIZ 2 2 0 19 24 0 43 

KEM-LIK 1 1 2 7 16 31 54 

LAT 3 2 2 29 28 24 81 

SLO - ŠVZ 3 3 3 38 44 53 135 

skupaj 2015 24* 18* 19* 93** 87** 95** 275 

skupaj 2014 18* 21* 27* 81** 98** 125** 304 

*seštevek pomeni število izvedenih delavnic v posameznem roku Akademije znanja 

**vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah, zato spodnja vrstica ni seštevek udeležencev po delavnicah, 

ampak 1/3 seštevka 

Število predprijav: V predprijavnem postopku smo zabeležili 387 prijav, delavnice pa je obiskalo le 

275 otrok, kar je le 71 % zbranih predprijav. Ker smo želeli sprejeti vse napovedane učence, smo 

celoten projekt zastavili predimenzionirano, saj je bil osip 30 %. V primerjavi s preteklim šolskim letom 

smo imeli skoraj 10 % manj udeležencev. 

Število izvedenih delavnic: Izvedli smo 61 delavnic z 10 predmetnih področij, med najbolj obiskanimi 

so bile delavnice SLO-ŠVZ, BIO in GEO. Lansko šolsko leto smo izvedli 66 delavnic z 10 predmetnih 

področij. Število letošnjih izvedenih delavnic je za 7,5 % nižje od lanskega, kar pomeni, da so bile 

delavnice letos nekoliko bolj polne. 

Na naš poziv se je v šolskem letu 2014/15 odzvalo 32 osnovnih šol z Dolenjske, Bele krajine in iz Posavja, 

kar je 3 več kot lansko oz. 11 več kot prvo leto: 

 OŠ Adama Bohoriča Brestanica, 

 OŠ Boštanj, 

 OŠ Bršljin, 

 OŠ Brusnice, 
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 OŠ Center, 

 OŠ Dolenjske Toplice, 

 OŠ Dragatuš, 

 OŠ Drska, 

 OŠ Grm, 

 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica, 

 OŠ Krmelj, 

 OŠ Metlika, 

 OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 

 OŠ Mirna Peč, 

 OŠ Mokronog, 

 OŠ Otočec, 

 OŠ Podzemelj, 

 OŠ Prevole, 

 OŠ Raka, 

 OŠ Sava Kladnika, 

 OŠ Stopiče, 

 OŠ Šentjanž, 

 OŠ Šentjernej, 

 OŠ Šentrupert, 

 OŠ Škocjan, 

 OŠ Šmarjeta, 

 OŠ Šmihel, 

 OŠ Trebnje, 

 OŠ Tržišče, 

 OŠ Vavta vas, 

 OŠ XIV. Divizije Senovo, 

 OŠ Žužemberk. 
 
Pri izvedbi prijavnega postopka so nam pomagali svetovalni delavci na osnovnih šolah, ki so poskrbeli 
za zbiranje prijav. Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah po lastni izbiri, zanje pa smo izdelali 
individualizirane urnike. Vsakemu učencu smo omogočili udeležbo na prvih treh izbranih delavnicah.  
Evalvacijo Akademije znanja smo izvedli s pomočjo anonimnih spletnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili 

udeleženci in njihovi mentorji pred zaključkom Akademije znanja. 

Vtisi mentorjev: 

»Delavnice so dobrodošle za osnovnošolce, saj z veseljem učenci pridejo in so polni lepih vtisov. Vsi 

učenci so bili navdušeni in težko bi izbrali le tri najboljše.« 

»Priporočala jo bom našim nadarjenim in pridnim učencem, saj tako dobijo nova znanja na zanimiv 

način in obenem se jim tako gimnazija približa in jo (tudi profesorje) spoznavajo preko aktivnosti.«  

»Vidijo srednjo šolo, spoznajo nove reči, vse skupaj pa poteka zelo sproščeno in zabavno. Dobijo 

vpogled v to, kaj bodo delali v življenju, teorija je postavljena v prakso, kar pri pouku dostikrat manjka.« 

»Upamo, da boste delavnice organizirali tudi naslednje leto. Dragoceni so drugačni pristopi, ki jih v 

delavnicah ponujate.« 

Odgovori udeležencev na vprašanje, zakaj bi Akademijo znanja priporočili svojim vrstnikom:   

 Ker je zabavna in nudi veliko znanja. 

 Bilo je zelo v redu, saj smo šli na to, kar nas zanima. 

 Ker od tega odneseš veliko znanja in se zelo zabavaš. 

 Ker je zelo poučna in izveš, kaj se bo dogajalo, če se vpišeš v gimnazijo. (Nastja) 

 Ker je zelo zabavno, fajn je bilo. Najbolj mi je bila všeč kemija, saj smo delali stvari, ki jih v šoli 
običajno ne. (Gloria) 

 Ker ti razložijo veliko zanimive snovi in ti podajo informacije za nadaljevanje šolanja. 

 Akademija znanja ti odpre veliko novih znanj in je zelo zabavna. Zanimivo je, da sodelujejo tudi 
dijaki gimnazije, ki so zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Profesorji so tudi zelo zabavni. (Zala 
Kulovec) 

 Bilo je super, izvedeli smo veliko novega in zanimivega. Nekaterih stvari nismo vedeli, nekatere 
so se nam zdele smešne. V glavnem, bilo je lepo. (Tamara Glas) 

 Ker od tega lahko veliko odneseš in ti je tudi pri pouku potem lažje, ker so delavnice poučne in 
zabavne. 
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 Akademijo znanja bi svojim vrstnikom priporočila zato, ker je super način spoznavanja svojih 
bodočih profesorjev (če greš kasneje na to šolo) in bodočih sošolcev. Prikazujejo vsaj približno, 
kaj lahko pričakujemo od srednje šole in predmetov v njej. Delavnice so zabavne, zanimive in 
profesorji ter učenci, ki pomagajo, so prijazni. (Patricia Ovniček) 

 Akademija znanja mi je bila všeč, saj smo spoznali kar nekaj novih stvari. Vrstnikom jo bi 
priporočila zato, ker na njej tudi dobro spoznaš šolo. 

 Ker je zelo v redu, veliko znanja pridobiš. Vsi so super, priporočala bi jo vsem! 

 Priporočila bi, ker so delavnice zelo zanimive in primerne, če iščete šolo, še posebej če iščete 
splošno gimnazijo. Pa ker spoznaš profesorje na tej šoli. 

 Ker te Akademija znanja seznani z predmeti in snovmi, ki se jih lahko učiš na gimnaziji Novo 
mesto. 

 Všeč mi ne bilo, ker sem dobila vpogled v pouk na gimnaziji. 

 Bilo je zelo poučno, naučila sem se mnogo novih stvari, spoznala sem nove učitelje, način dela 
v srednji šoli in zelo rada se bom vrnila. Akademijo znanja bi priporočila vsem znanja željnim 
otrokom. 

 Bilo mi je vse skupaj zelo všeč. zanimivo, poučno, bilo je zelo prijetno. Z veseljem bi se še kdaj 
udeležila teh delavnic. :) (Mia) 

 Akademija znanja je super! Veliko se naučiš, spoznaš nove ljudi, izveš še ogromno stvari o šoli 
... 

 

Polonca Kukec 
 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

Dejavnost se izvaja od meseca marca 2015 dalje in še traja. V projekt je trenutno vključenih 11 dijakov 

prvih letnikov. Dejavnost poteka na več ravneh in različnih področjih. Področja so: rekreativni šport, 

prostovoljstvo, veščine in odprava. Za področje odprav jih pripravljamo skozi treninge, kjer spoznavajo 

načine in pomen orientacije ter topografije, prvo pomoč, transport ponesrečenca, postavitev bivakov, 

šotorov, ureditev šotorišča, priprava hrane in kurišča, ekologija in še mnogo drugih veščin. Za ostala 

področja imajo ostale odrasle inštruktorje, ki spremljajo njihov napredek in sledenje k cilju. Udeleženci 

programa imajo tudi svoje mentorje na šoli, ki so vez med inštruktorji in dijaki. 

Na eni izmed delavnic,  
foto: Polonca Kukec 

Uporabljali so tudi tablice, foto: Polonca Kukec 
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Trenutno je odziv dober in dober glas se že  širi naprej. Imamo nekaj logističnih težav, vendar upam, 

da jih bomo v naslednjem letu uspeli premostiti. Projekt ni tekmovalne narave. 

Primož Plazar 

Metis – E-storitev za zgodnje zaznavanje učnih težav 

Projekt se izvaja od oktobra 2014 in je trenutno v fazi razvijanja e-storitve. Naslednje šolsko leto bo 

namenjeno testiranju in implementaciji. Nosilec projekta je Institut »Jožef Stefan« (IJS). Gimnazija 

Novo mesto je v vlogi partnerske šole. Partnerski šoli sta še Mednarodna podiplomska šola Jožefa 

Stefana in Osnovna šola dr. Vita Kraigherja.   

Člani projektne skupine 

Zlatka Butkovec Gačnik – vodja, Mojca Lukšič, Anita Nose in Vasja Jakše 

O projektu 

Ker se v slovenskih šolah na srednji in višji oz. visoki stopnji srečujemo z razmeroma visokim osipom 

dijakov in študentov med šolanjem, IJS v sodelovanju s partnerskimi šolami razvija nov sistem Metis, ki 

bo kot nadgradnja že obstoječega procesa izboljšal zgodnje odkrivanje in zaznavanje težav posameznih 

učencev v učnem procesu. Ta e-storitev bo na podlagi indikatorjev učnega uspeha identificirala učence 

s povečanim tveganjem za težave v izobraževalnem procesu, podatke posredovala razrednikom in 

svetovalni službi, ki bodo nato lahko na podlagi pogovora z učencem izdelali program ukrepov za 

izboljšanje učnega uspeha. Ta program oz. ukrepe za izboljšanje uspeha in njihovo izvajanje bo lahko 

dijak tudi sam spremljal preko mobilnega telefona, tablice ali domačega računalnika (brezplačna 

aplikacija Metis), ki bodo služili kot vmesnik za posredovanje opomnikov, pohval, spremljanje napredka 

in doseganja ciljev programa. Izvajanje individualiziranega programa bosta tako spremljala oba: dijak 

in svetovalna služba oz. razrednik. 

Sistem Metis bo imel dve nalogi: 

 zaznavanje težav (z analizo indikatorjev učnega uspeha, ki so dostopni v informacijskih sistemih 

šole) in identifikacija učencev z učnimi težavami oz. učencev, za katere obstaja tveganje za 

neuspeh; 

 pomoč pri odpravljanju težav (sistem bo pomagal razredniku ali svetovalnemu delavcu in 

učencu pri sestavi in izvajanju individualiziranega programa za odpravljanje težav, postavljanju 

ciljev ter doseganju le-teh).  

Pripravljalni trening v naravi, foto: Primož Plazar 
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V tem šolskem letu smo analizirali naše potrebe, določili indikatorje neuspešnosti dijakov in kritične 

točke pri teh indikatorjih. Da bo sistem lahko napovedoval uspešnost dijakov, pa bomo znotraj šole 

morali biti ažurni pri vpisovanju podatkov v eAsistent in nekatere vpise poenotiti, da jih bo sistem 

prepoznal. Da bomo to dosegli, za avgust načrtujemo izobraževanje učiteljskega zbora. 

Zlatka Butkovec Gečnik 

Raziskava PISA 2015 

Slovenija skupaj z državami OECD in partnerkami vsake tri leta izvaja Program mednarodne primerjave 

dosežkov učencev PISA (Programme for International Student Assessment). PISA je najbolj odmevna 

mednarodna raziskava bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnih dijakov oz. učencev. 

V raziskavi PISA 2015 sodeluje 71 držav. Tokrat je bilo poudarjeno področje merjenja naravoslovna 

pismenost. Celotna raziskava je potekala s pomočjo računalnikov, tudi izpolnjevanje spremljajočih 

vprašalnikov. 

Mednarodna raziskava PISA 2015 (Program mednarodne primerjave dosežkov učencev) je na naši šoli 

potekala 24. 3. 2015. V raziskavo je bilo vključenih 30 naključno izbranih dijakov naše šole, ki so rojeni 

v koledarskem letu 1999. Raziskava je potekala pod nadzorom dveh zunanjih izvajalcev v učilnicah 003 

in 004.  

Mojca Rangus 

Raziskava TIMSS 

Dijaki četrtih letnikov so letos sodelovali v mednarodni raziskavi TIMSS, ki je bila izvedena 14., 15. in 

19. maja 2015 na naši šoli. Testiralo se je znanje iz matematike in fizike na višji zahtevnostni stopnji in 

testiranje je služilo tudi kot preverjanje znanja pred bližajočo maturo. Dijaki so se z rezultati seznanili 

individualno preko gesel, ki so jih prejeli na testiranju, uradni skupinski rezultat in dosežek glede na 

druge sodelujoče pa bomo prejeli kasneje. 

Sodelujoči razredi in skupine: 4. a, 4. b, 4. c, 4. e in maturitetna skupina za fiziko. 

Sodelujoči profesorji: Jernej Ban, Miha Hadl, Mojca Rangus, Andreja Mohorčič. 

Koordinatorica raziskave: Andreja Mohorčič 

Andreja Mohorčič 

Evropski dan jezikov 

Evropski dan jezikov smo obeležili z dvema dogodkoma. V petek, 26. septembra 2014, je na šoli 

potekala jezikovna tržnica, na ekranu pred zbornico pa je tekla projekcija ljubezenske poezije, v 

ponedeljek, 29. septembra 2014, pa smo organizirali okroglo mizo z naslovom Moji dve materinščini.  

Ponedeljkova jezikovna tržnica je potekala 7. in 8. šolsko uro in je bila namenjena dijakom 1. letnika, 

na njej pa so na kratkih 15-minutnih delavnicah prisluhnili predstavitvam in raznolikosti vseh jezikov, 

ki jih poučujemo in govorimo na naši šoli: slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini, španščini, 

latinščini in ruščini. Reševali so različne kvize o Franciji, Španiji in o posebnostih slovenščine. Učili so se 

peti po špansko, zapisati svoje ime v ruski cirilici, spoznavali so se z latinskim izvorom imen, igrali so se 

družabne igre v nemščini in seznanili so se s posebnostmi znakovnega jezika. Vsaka delavnica je 

potekala v svoji učilnici, jezike pa so predstavljali tako dijaki kot tudi učitelji. 

Nemščino so predstavljali dijaki 2. a in 2. b razreda z didaktičnimi igricami, ki so jih izdelali pod 

mentorstvom Andreje Retelj in z njimi sodelovali na natečaju Goethejevega inštituta. Dijaki so na 
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delavnici preko iger ponavljali in se učili nemških glagolov in besedišča. Slovenščino so pod 

mentorstvom Jerneja Golobiča predstavljali 4 dijaki iz 1. a. Tema bil sleng. Latinščino so pod 

mentorstvom Marka Kastelica predstavljali dijaki iz 2. k in 3. k. Pokazali so uporabnost latinščine v 

vsakdanjem življenju. Ruščino je predstavljala Natalija Sitnikova, dijakinja 3. c razreda. Ruščina je njen 

materni jezik, dijakom na delavnici pa je predstavila pisavo, naučili so se nekaj osnovnih besed, na 

koncu pa jim je še prebrala odlomek iz knjige. Angleščino sta predstavljala Gilly Roebuck in Noel 

Fitzpatrick. Španščino so pod mentorstvom Teje Ribič predstavljale dijakinje iz 2. c. Na delavnici so 

govorili in peli po špansko ter poskušali značilne jedi. Francoščino so pod mentorstvom Saške Horvat 

predstavljali dijaki iz 3. d, 2. k in 3. k. Reševali so kviz, spoznavali kulturo in osnovne fraze v francoščini. 

Znakovni jezik pa je predstavljala Špela Debeljak. Na delavnici so dijaki spoznali posebnosti jezika 

gluhih. 

Na računalniškem ekranu v 1. nadstropju je ves dan tekla projekcija izbora ljubezenske poezije v 

hrvaškem in srbskem jeziku, ki jo je pripravil Robert Šupe. 

V ponedeljek so na okrogli mizi za naslovom Moji dve materinščini nastopili dijaki, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, v pogovoru s Suzano Krvavica pa so spregovorili, kako doživljajo svojo večjezičnost. 

Nastopili so Jon Matoshi, 1. b  Osmanbašić, 1. b, Lucija Lucie Laubry, 1. d, Natalija Sitnikova, 3. c, Filip 

Kostić, 3. d in Jan van den Broek, 4. c. Okrogla miza je bila namenjena dijakom 2. letnika. 

Oba dogodka sta doživela dober odziv, predvsem pa so bile dijakom všeč petkove delavnice, ki so na 

kratek in zanimiv način predstavile posamezne jezike. 

Okrogla miza, foto: Simon Hočevar Ruščina, foto: Ema Koncilja 

Ponedeljkove delavnice, foto: Ema Koncilija Delavnice, foto: Ema Koncilija 
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Vasja Jakše 

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse  

Pedagoško prakso je opravljalo 10 študentov. Samo ena od praktikantk ni bila naša dijakinja. Za vsakega 

študenta sem pripravila načrt glede na smernice posameznih fakultet. Poleg opazovanja in izvajanje 

pouka sem v načrt vključila še predstavitev šole, pogovor pri ravnateljici in predstavitev dela v 

svetovalni službi. Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in v njih vključevala študente. 

Za vsakega posameznika sem glede na smernice opravljanja pedagoške prakse, ki so se razlikovale 

glede na smer študija, skupaj z mentorjem izdelala načrt poteka pedagoške prakse. Vsak načrt je bil 

odprt za dodatne dejavnosti, ki so se v času prakse odvijale na šoli. Kot koordinator sem sodelovala s 

fakulteto, študenti, mentorji, svetovalno službo in ravnateljico. 

Študentje so glede na rezultate evalvacijskega vprašalnika z opravljeno pedagoško prakso zelo 

zadovoljni. Mentorji niso dobili evalvacijskega vprašalnika (načrt za drugo leto), iz pogovorov pa je bilo 

razbrati, da so s takim načinom dela zadovoljni in jim pomeni razbremenitev. 

ZAP. ŠT. PRIIMEK IME ŠTUDENTKE SMER ŠTUDIJA MENTOR 

1.  Radež Jerica psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

2.  Vukojević Rosana slovenistika Saška Horvat 

3.  Alapović Srđan športna vzgoja Sandi Kostič 

4.  Oberč Simona pedagogika Anica Kastelec 

5.  Novak Barbara angleščina, nemščina Vasja Jakša 

6.  Rudman Mija matematika Jernej Ban 

7.  Cvelbar Kaja slovenistika Suzana Krvavica, Robert Šupe 

Delavnice, foto: Ema Koncilija 
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Zlatka Butkovec Gačnik 

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in 

Posavja 

Mladinsko raziskovalno delo na šolski, regionalni in državni ravni je oblika ob šolskih in izvenšolskih 

dejavnosti, s katero mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično 

vrednost ter se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. S tem si mladi utrdijo zaupanje vase, 

v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati 

svoja mnenja, razvijajo določene spretnosti, pomembne za življenje in kritično razmišljanje poleg tega 

pa razvijajo zdrav tekmovalni duh ter se navajajo in usposabljajo za učinkovito predstavitev znanja. O 

svojem delu imajo možnost razpravljati s strokovnjaki in jih javno predstaviti, projekte se naučijo 

izvajati v obliki zaokroženih elaboratov. Profesorji na naši šoli namenjajo spodbujanju mladinsko 

raziskovalnega dela velik pomen, pri čemer jih podpira tudi vodstvo naše šole.  

3. 4. 2015 smo na Gimnaziji Novo mesto že četrto leto zapored izvedli regijsko srečanje mladih 

raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Mladi raziskovalci iz osnovnih in srednjih šol so se 

predstavili s šestnajstimi raziskovalnimi nalogami. 

Vse naloge so se uvrstile na državno srečanje, ki je potekalo po dvokrožnem sistemu. V prvem krogu 

člani posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne naloge ter nato 

izberejo do šest najboljših nalog za osnovne šole in za srednje šole po posameznih področjih. Izbrane 

naloge se uvrstijo v drugi krog srečanja. Nalog, ki se ne uvrstijo v drugi krog, njihovi avtorji na državnem 

srečanju ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot poslušalce.  

Iz naše regije se je v drugi krog uvrstilo pet srednješolskih in pet osnovnošolskih nalog. Zaključni del 

državnega srečanja je bil v ponedeljek, 18. 5. 2014, v Murski Soboti. V kategoriji osnovnih šol sta bili 

8.  Klinc Mateja slovenistika Suzana Krvavica 

9.  Saratlija Ivana sociologija Nina Arnuš 

10.  Žerak Urška psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

Otvoritev srečanja, foto: Simon Hočevar Uvodni nagovor mladih raziskovalcev in mentorjev, foto: 
Simon Hočevar 
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dve nalogi nagrajeni z zlatim priznanjem, tri naloge s srebrnim in tri naloge z bronastim priznanjem. V 

kategoriji srednjih šol so bila podeljena tri zlata, dve srebrni in tri bronasta priznanja. 

V zadnjem tednu v septembru 2014 je v Varšavi na Poljskem potekalo že 26. tekmovanje mladih 

znanstvenikov Evrope. Slovenijo so predstavljali trije dobitniki zlatega priznanja z državnega 

tekmovanja mladih raziskovalcev v letu 2013. Aleš Zupančič, dijak Gimnazije Novo mesto, se je 

predstavil z nalogo Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek in osvojil 2. mesto. 

Branka Klemenčič, Nevenka Malnarič Brulc 

Rastem s knjigo 

Gimnazija Novo mesto že od vsega začetka v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki omogoča 

dijakom 1. letnikov obisk v najbližji splošni knjižnici. Uradni začetek projekta v šolskem letu 2014/2015 

je 8. september 2014, mednarodni dan pismenosti.  

Priprava na obisk knjižnice 

Izkušnje kažejo, da je najbolje, če sodelovanje v projektu Rastem s knjigo SŠ 2014 in s tem dogovarjanje 

v splošnih knjižnicah prevzamemo na šolah šolski knjižničarji. Sami namreč dobro poznamo delovanje 

knjižnic, zato lahko dijake dobro pripravimo na obisk. Projekt Rastem s knjigo SŠ 2014 smo izvedli v 

okviru knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). Za vsako skupino posebej smo se s knjižničarjem v splošni 

knjižnici dogovorili za program obiska v knjižnici, da je bil obisk čim bolj po meri dijakov, skladen z 

njihovimi interesi in potrebami. Dogovor vključuje vnaprejšnjo pripravo dijakov na obisk v splošni 

knjižnici. Za obisk smo pripravili vseh 167 dijakov prvih letnikov in z obiskom specialne knjižnice za vsak 

razred porabili 5 šolskih ur. KIZ smo izvajali konec septembra 2014. Pri pripravi obiskov smo upoštevali 

različne bralne izkušnje in interese dijakov ter njihovo raven knjižničnega in informacijskega znanja. 

Obisk poteka po dogovorjenem urniku 

Predstavitev splošne knjižnice obsega predstavitev organizacije, storitev in poslovanja knjižnice ter 

informacije o vrsti knjižnice in njenem namenu: 

 uvodna, splošna predstavitev, ki je odvisna od tega, ali so dijaki že kdaj obiskali to splošno 

knjižnico (po izkušnjah preteklih let in generacij so mnogi že včlanjeni); 

 članstvo (kaj potrebujemo ob vpisu, knjižnični red); 

 prireditve in dejavnosti; 

Ocenjevalna komisija in poslušalci,  
foto: Simon Hočevar 

Aleš Zupančič pri predstavitvi, foto: Simon Hočevar 
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 uporabniški servisi, čitalniško gradivo. 

Drugi del je namenjen spodbujanju motivacije za leposlovno branje. Po dogovoru sem dijake vnaprej 

pripravila na obisk knjižnice, v knjižnici pa smo izvedli iskrivo izmenjavo mnenj, v kateri dijake 

potrjujemo kot bralce in poznavalce književnosti (mdr. jih vprašamo, če berejo e-knjige ali literaturo 

na bralnikih, kakšne so njihove izkušnje z linearnim in digitalnim branjem). Obenem spretno izpeljemo 

naslednje: 

 kratek pogovor o pomenu branja leposlovja v sodobnem informacijskem obdobju; 

 povprašali smo jih, koliko utegnejo ob učenju brati leposlovje in kaj radi berejo; 

 na kratko smo jim predstavili avtorico Suzano Tratnik in njeno ustvarjalnost; 

 predstavili smo njeno darilno knjigo Ime mi je Damjan (z motivacijskim programom). 

Zelo pomembno je, da dijaki doživijo obisk splošne knjižnice kot zanimiv in privlačen, da skupno 

srečanje zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico, motivirani za branje.  

Albina Simonič 

Delo šolskega razvojnega tima Gimnazije Novo mesto v šolskem 

letu 2014/15 

Šolski razvojni tim je bil že peto leto krovni spremljevalec in koordinator sprememb na šoli.  

Vloga članic ŠRT:  

 Branka Klemenčič, vodja ŠRT, članica šolskega tima pilotnega projekta Uvajanje in uporaba e-

vsebin in e-storitev; 

 Natalija Petakovič, pomočnica ravnateljice, vodja šolskega tima pilotnega projekta Bralna 

pismenost; 

 Nevenka Malnarič Brulc, koordinatorica projektnega tedna, članica šolskega tima pilotnega 

projekta Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev; 

 Nataša Sekula Zupančič, članica šolskega tima projekta Obogateno učenje tujih jezikov 3; 

 Anita Nose, vodja šolskega tima pilotnega projekta Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev; 

 Mojca Lukšič, ravnateljica, vodja aktivov razrednikov, članica skupine za uvajanje koncepta za 

delo z nadarjenimi, članica šolskega tima pilotnega projekta Bralna pismenost. 

Sestajale smo se ob ponedeljkih, 3. šolsko uro v pisarni vodstva šole. 

V tem šolskem letu smo:  

 pripravili načrt dela za šolsko leto 2014/2015; 

 nadaljevali z zastavljenim delom in začetim procesom uvajanja sprememb; 

 posodobili e-izkaznice zaposlenih na Gimnaziji Novo mesto 

 pripravili in izvedli projektni teden za dijake 1., 2. in 3. letnika; 

 izvedli evalvacijo in samoevalvacijo dela (ocenjevanje dela v oddelčnih skupnostih, počutje na 

šoli …); 

 rezultate evalvacij predstavili na konferencah učiteljskega zbora in jih objavili v spletni zbornici; 
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 podpirali dejavnosti projektnih timov (obogateno učenje tujih jezikov, uvajanje koncepta dela 

z nadarjenimi učenci, E- torba, Bralna pismenost); 

 učitelje spodbujali h kolegialnim hospitacijam in kritičnemu prijateljevanju; 

 sodelovali pri fleksibilni organizaciji pouka v 1. Š in 2. Š oddelku splošne gimnazije; 

 podpirali profesionalni razvoja članov UZ in organizirali strokovna izobraževanja; 

 organizirali in izvajali tutorsko pomoč za razvijanje digitalne kompetence pri učiteljih (i-tablice, 

spletna učilnica, i-tabla …); 

 izvedli 6. šolski festival dobre prakse; 

 predstavili primer dobre prakse na zaključni konferenci ob zaključku projekta Posodabljanja 

gimnazij; 

 pripravili in izvedli delavnice za učiteljski zbor (zbiranje predlogov za obeležitev 270-letnice 

Gimnazije Novo mesto). 

Članice ŠRT 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

V šol. letu 2014/15 smo izpeljali vse načrtovane obvezne kulturne dejavnosti. Ogledali smo si predstave 

različnih žanrov v različnih kulturnih ustanovah. Izbrali smo uprizoritve, ki so povezane z učnim 

načrtom, pa tudi didaktične in aktualne predstave. Pri urah slovenščine smo dijake pripravili na ogled, 

vsako predstavo pa smo nato tudi analizirali.  

1.  letnik: 

 Andrej E. Skubic: PAVLA NAD PREPADOM, gledališka predstava v izvedbi Slovenskega 

mladinskega gledališča v KC Janeza Trdine Novo mesto (11. 11.  2014 ob 12.30) 

 kulturni dan v Ljubljani: muzikal SUGAR v MGL Ljubljana (10. 2. 2015 ob 17.00) 

 Vinko Möderndorfer: JAZ, BATMAN, gledališka predstava v izvedbi Prešernovega gledališča 

Kranj v KC Janeza Trdine Novo mesto (5. 5. 2015 ob 10.00) 

2. letnik: 

 TRUBAR IN DRUGI TRUBADURJI SLOVENSKE KULTURE, predstava skupine Jararaja v KC Janeza 

Trdine Novo mesto (26. 11. 2014 ob 10.00: 2. B, 2. C, 2. D, 2. Š; ob 12.00: 2. A) 

 Goran Vojnović: TAK SI, gledališka predstava v izvedbi  SiTi Teater BTC in Kreker v KC Janeza 

Trdine Novo mesto (26. 1. 2015 ob 10.00) 

 kulturni dan v Ljubljani: muzikal SUGAR v MGL (10. 2. 2015 ob 17.00)  

3. letnik: 

 POSTANI OBCESTNA SVETILKA (Srečko Kosovel), SNG Nova Gorica v KC Janeza Trdine Novo 

mesto (16. 10. 2014 ob 12.30) 

 Goran Vojnović: ČEFURJI RAUS!, gledališka predstava v izvedbi Dejmo stisnt teater, Gledališče 

Glej, No history v KC Janeza Trdine Novo mesto – medpredmetna povezava s sociologijo 

(2. 2. 2015 ob 12.30) 

 celodnevni kulturni dan v Ljubljani: ogled razstave ali parlamenta in gledališka predstava 

ZLOČIN IN KAZEN v SMG Ljubljana (3. 3. 2015, začetek predstave ob 17.00) 

4. letnik: 

 Beton Ltd.: 16 mm: Upor ni človek, predstava v APT Novo mesto (8. 12. 2014 ob 20.00: 4. A, 

4. B, 4. K, 4. Š; 9. 12. 2014 ob 20.00: 4. C, 4. D, 4. E) 

 Richard Bean: KRUH, gledališka predstava v izvedbi  Slovenskega ljudskega gledališča Celje v 

KC  Janeza Trdine Novo mesto (13. 1. 2015 ob 12.00) 

 kulturni dan v Ljubljani: gledališka predstava FIGURAE VENERIS HISTORIE v SNG Drama 

Ljubljana (11. 3. 2015 ob 17.00) 

Dodatna predstava za 2. in 3. K (izbirno za 4. K): 

 Škofjeloški pasijon, ogled pasijona v Škofji Loki (11. 4. 2015 ob 20.00) 
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Nadomestna predstava za zamudnike na kulturnem dnevu v Ljubljani: 

 Goran Vojnović: JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA, gledališka predstava v SNG Drama Ljubljana 

(11. 6. 2015 ob 17.00) 

Nadomestna dejavnost za zamudnike na predstavah v Novem mestu:  

 razstava NOVO MESTO – TISOČLETJE NA OKLJUKU KRKE v Dolenjskem muzeju v Novem 

mestu (22. 5. 2015 ob 14.00 ali 9. 6. 2015 ob 14.00) 

 

 

Suzana Krvavica 

Športni dnevi 

Športni dan za 1. letnik – Jurčičeva pot  

V četrtek, 18. 9. 2014, smo izvedli športni dan za 1. letnike. Dijaki so prehodili pot od Višnje Gore do 

Muljave. Na Muljavi so si ogledali predstavitveni film ter imeli vodeni ogled domačije. Za nalogo so 

imeli izpolnitev pripravljenih delovnih listov, ki so bili v spletni učilnici športne vzgoje, vsak razred pa je 

imel delavni list tudi s seboj na poti, da so sproti beležili pomembne znamenitosti. Vsi dijaki so brez 

težav in zapletov uspešno opravili zadane naloge. 

Z igralcema Bojanom Emeršičem in Jernejem Šugmanom po 
predstavi Jugoslavija, moja dežela, foto: Nadina Kosinac 
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Zimski športni dan za 1. letnik 

Dijaki 1. letnika so si na zimskem športnem dnevu, 27. 1. 2015, izbrali aktivnosti, na katerih so želeli 

sodelovati. V lepem vremenu so se pohodniki odpravili na Trško goro. Smučarji so šli smučat v Kranjsko 

goro, kjer so cel dan uživali v dobri smuki. Največ udeležencev je odšlo na kopanje in plavanje v 

Termalno riviero na Čatežu. Tudi skupina plesalcev, ki so plesali v Plesnem studiu Novo mesto, je uživala 

ob učenju koreografij jazz baleta in hip hopa.  

Medpredmetni športni dan – Orientacija za 2. letnik 

V sredo, 17. 06. 2015, in v četrtek, 18. 06. 2015, smo z dijaki vseh drugih letnikov izvedli zanimiv športni 

dan. Po skupinah, ki so jih dijaki poljubno sestavili, so se odpravili na pot po okolici Novega mesta. Na 

štartu, ki je bil na gimnazijskem igrišču, so dobili navodila, liste z nalogami in zemljevid poti. Med samo 

potjo so jih čakale tudi tri obsežnejše postaje, kjer so se izkazali z znanjem iz fizike, kemije in geografije. 

Po približno 17 km dolgi poti so se nekateri bolj, nekateri manj utrujeni vrnili na gimnazijsko igrišče, 

kjer smo skupaj pregledali liste z nalogami in določili končni skupni čas orientacijskega teka. 

Letošnji plesalci, foto: S. Lavrič S Trške gore, foto S. Kostić 

Na plavanju, foto: B. Vovko 
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Planinska tura za 2. letnik 

V septembru smo v treh izmenah izvedli tridnevno planinsko turo na Komno skupaj z vajami iz 

geografije v Bohinju kot obvezni del OIV za vse dijake drugih letnikov. Udeležili so se je vsi dijaki razen 

nekaterih, ki so bili zdravstveno opravičeni. 

Po vzponu do Doma na Komni smo drugi dan opravili turo do Triglavskih jezer in nazaj, izbirno pa se je 

skupina dijakov povzpela na Tičarico (2071 m nadmorske višine), kar je sicer uspelo le tretji skupini, ki 

je imela srečo z vremenom. Zadnji dan smo hodili po Komni in se povzpeli do Bogatinskega sedla, na 

poti nazaj pa opravili gimnazijski planinski krst. Sledil je spust v dolino do Savice in zadovoljen povratek 

domov. Čeprav vse skupine niso imele lepega vremena, so dijaki kljub naporom in nekaj žuljem spoznali 

vso lepoto visokogorja in planinarjenja. 

 

 

 

Reševanje nalog, foto: Tea Lajkovič Na poti, foto: Tea Lajkovič 

Terenske vaje v Bohinju, foto: Tea Lajkovič Triglavsko jezero, foto: Tea Lajkovič 



Šolska kronika 2014/15 OIV – obvezni del 

 

Gimnazija Novo mesto 60 

Športni dan za 3. letnik – Igre z žogo in pohod  

V torek, 30. 09. 2014, je bil organiziran športni dan za 3. letnike.  Tekmovanja so potekala na 

gimnazijskem igrišču, na Loki in na igrišču OŠ Center. Namen športnega dne je bil medrazredno 

tekmovanje. Dijaki so se pomerili v nogometu in košarki, dijakinje pa v odbojki. Dijaki, ki se niso odločili 

za tekmovanje, so odšli na pohod na Gorjance. 

Športni dan za 3. letnik – Različne športne vsebine na prostem 

V začetku junija smo s pomočjo PAC SPORTA organizirali tradicionalni športni dan za dijake tretjega 

letnika v Bohinju. Pod Skalco smo plezali, veslali v kanujih po jezeru in opravili kolesarsko turo po novi 

kolesarski cesti do Bohinjske Bistrice in nazaj. Dijaki in učitelji spremljevalci smo pod vodstvom njihovih 

inštruktorjev z velikim navdušenjem izvajali vse dejavnosti.  

Ostali pa so v Beli krajini opravili pohod na Mirno goro in naprej do smučišča na Gačah in ravno tako 

preživeli lep dan. 

Športni dan za 4. letnik – Igre z žogo in pohod  

V petek, 03. 10. 2014, je bil organiziran športni dan za 4. letnike.  Tekmovanja so potekala na 

gimnazijskem igrišču, na Loki in na igrišču OŠ Center. Namen športnega dne je bil medrazredno 

Borba za žogo, foto: Vita Maksl Nogometni turnir, foto: Vita Maksl 

Veslači, foto: Uroš Prešern Pohod na Mirno goro, foto: Saša Lavrič 
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tekmovanje. Dijaki so se pomerili v nogometu in košarki, dijakinje pa v odbojki. Dijaki, ki se niso odločili 

za tekmovanje, so odšli na pohod na Gorjance.  

Zimski športni dan za 4. letnik 

Zimski športni dan je potekal 21. 01. 2015. Smučarji in deskarji so vijugali na Krvavcu, ljubitelji drsanja 

so svoje spretnosti preizkušali na Bledu, kjer jih je sprejela Ledena dvorana Bled. Dijaki so drsanje 

zaključili s sprehodom po Bledu ter obvezno kremno rezino oz. kremšnito. Rateče so gostile naše 

navdušene smučarje tekače. Slednjim je šlo tako dobro, da so se povzpeli celo do Planice in si ogledali 

skakalnice. Preostali dijaki so odšli v Tamar na zimski pohod, kjer so izkusili zimsko idilo v osrčju gora. 

Aktiv športne vzgoje 

 

Š-jevke so zmagovalke odbojkarskega turnirja v 4. letniku, foto: Marko Arnuš 

Zimske radosti, foto: Sandi Kostić 
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Državljanska kultura 

Pri načrtovanju in pripravi vsebin za OIV Državljanska kultura sem izhajala iz ciljev, ki so opredeljeni v 

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2014/2015 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

 22. 9. 2014 – Živa knjižnica (3. k, 3. d); 

 10. 11. 2015 – tiskovna konferenca skupine Laibach v APT (3. d); 

 25. 11. 2015 – Sproži govorice (3. a, 3. b); 

 2. 2. 2015 – gledališka predstava Čefurji raus! (vsi 3. letniki); 

 25. 2. 2015 – predavanje Faile Pašić Bišić (vsi 3. letniki); 

 16. 6. 2015 – okrogla miza MULTIKULTI (vsi 3. letniki); 

 september, maj in junij 2015 – delavnice EU (3. a, 3. b, 3. c, 3. k); 

 skozi celo šolsko leto so dijaki v uvodnem delu ure na kratko predstavili aktualne družbene 

dogodke, poleg tega pa smo obeležili nekatere mednarodne dneve in jih aktualizirali. 

Cilji so bili doseženi tudi v sklopu posameznih predmetov (predvsem sociologije) in v okviru nekaterih 

delavnic projektnega tedna. 

Živa knjižnica 

22. septembra 2014 so se dijaki 3. k in 3. d udeležili žive knjižnice, ki jo je organiziralo DRPD Novo 

mesto. Metoda Žive knjižnice skozi neposredno izkušnjo sooči bralca ali bralko z lastnimi predsodki in 

stereotipnimi predstavami. Knjige v Živi knjižnici so namreč predstavnice in predstavniki različnih 

manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki in ki so 

pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice. Živa knjižnica je sredstvo, s 

katerim preko inovativne metode aktivnega, tudi medkulturnega dialoga ozaveščamo in izobražujemo 

o vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Trideset 

živih knjig posameznikov in posameznic, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki, je v osebnih 

pogovorih z obiskovalci knjižnice delilo svoje občutke, razmišljanja, izkušnje in informacije o svoji 

osebni okoliščini, na podlagi katere so že bili žrtve stereotipov in predsodkov. Pogovori, ki so v 

povprečju trajali od petnajst do trideset minut, so potekali na štiri oči, z njimi pa so žive knjige 

ozaveščale o vrednotah, človekovih pravicah in spodbujale razpravo o predsodkih in stereotipih, s 

katerimi se sooča širša družba (https://www.facebook.com/DRPDNM/posts/557445784383566; 

dostopno: 29. 6. 2015). 

Dijaki so bili nad živo knjižnico izjemno navdušeni, o čemer zgovorno pričajo njihovi vtisi. 

Vtisi dijakinj:  

 »Včerajšnja ura sociologije je potekala na malo drugačen način. Dijaki 3. d smo čas (namesto 

redne ure sociologije, ki bi jo sicer imeli v razredu) preživeli v Hiši kulinarike, kjer smo v okviru 

projekta Živa knjižnica imeli možnost pogovora z zanimivimi osebami (muslimanka, darovalka 

organov po smrti, gej, prekerna delavka, lezbijka, priseljenka, nekdanja begunka, koristnik 

psihiatričnih storitev, Rom, Albanka, queer feministka, študentka s cerebralno paralizo, oseba, 

ki je zbolela za rakom, mati samohranilka …). Jaz sem si izbrala muslimanko in tako izvedela 

veliko zanimivih stvari, dobila sem odgovore na zastavljena vprašanja in razbila stereotipe o 

njihovi veri. Bil je prijeten in sproščen pogovor, ki sva ga morali prehitro zaključiti. Zdi se mi, 

da bi moralo biti takšnih projektov, kot je Živa knjižnica še mnogo več. Ljudje imamo pogosto 
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določene predsodke in napačna mnenja do nekaterih skupin ljudi. Zato menim, da je ta projekt 

zelo dober za odkrivanje in spoznavanje realnosti o različnih ljudeh in temah.« 

(Satin Papež, 3. d)  

 »Mislim, da je Živa knjižnica izjemno pomemben projekt, saj omogoča mladim interakcijo z 

ljudmi, ki jih sicer ne bi imeli nikoli priložnosti spoznati. Sama sem spoznala queer feministko. 

Po koncu pogovora sem dobila popolnoma novo predstavo o družbi in o njenem razumevanju 

posameznikov. V pičlih 15 minutah sem pridobila ogromno znanja in željo, da bi o tem izvedela 

še več. Priporočeni sta mi bili 2 knjigi, ki ju bom z veseljem in zagotovo prebrala. Splošni vtis je, 

da je to enkratna in nenadomestljiva izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovila.« 

(Barbara Povše, 3. k) 

Sproži govorice 

25. novembra 2014 so dijaki 3. a in 3. b v okviru OIV Državljanska kultura sodelovali v projektu Sproži 

govorice. Mojca Mikac in Martin Lenarčič sta pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije v obeh razredih 

izvedla 3-urni delavnici, ki sta bili vsebinsko vezani na strukturirani dialog in participacijo mladih v 

družbi. Dijaki so na delavnici izrazili svoje želje po spremembah na različnih področjih družbenega 

življenja (gospodarstvo, ekonomija, štipendije, brezposelnost, zaposlovanje, infrastruktura, promet, 

povezovanje fakultet s podjetji, šolstvo ipd.). Dijaki so med drugim tudi opredelili, kdo nosi 

odgovornost za posamezna področja in kakšna je njihova lastna odgovornost pri reševanju problemov. 

Dijakom je bilo dinamično vzdušje na delavnici všeč in ob koncu so gotovo spoznali pomen 

angažiranega delovanja posameznika in njegove aktivne državljanske drže pri tem. 

Čefurji raus! 

2. februarja 2015 so si dijaki vseh 3. letnikov v okviri Državljanske kulture ogledali gledališko predstavo, 

in sicer monokomedijo Čefurji raus! Predstavo je po romanu Gorana Vojnovića dramatiziral in režiral 

Marko Bulc. Marka Đorđića v predstavi odigra Aleksandar Rajaković – Sale. 

Dijakom je bila predstav večinoma zelo všeč. Kar nekaj dijakov si je pred predstavo (ali pa po predstavi) 

ogledalo tudi film, nekateri pa so prebrali roman, marsikoga pa je k branju spodbudila ravno gledališka 

predstava. Predstavo smo predebatirali pri pouku sociologije v vseh tretjih letnikih in jo povezali z 

obravnavano temo Posledice stikov med različnimi kulturami (multikulturnost, migracije, asimilacija, 

integracija). Pred predstavo smo v razredu prebirali odlomke iz romana in proučili demografsko 

situacijo Fužin. 

Sproščeno vzdušje v 3. a, foto: Mojca Mikac Delovno vzdušje v 3. b, foto: Mojca Mikac 
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Predavanje Faile Pašić Bišić 

V torek, 25. februarja 2015, je bilo za vse dijake 3. letnikov (v okviru Državljanske kulture) organizirano 

predavanje Faile Pašić Bišić, ki je spregovorila o medkulturnem dialogu, islamu, predsodkih, 

stereotipih. Večina dijakov je izrazila pozitivna stališča do predavanja.  

Vtisi dijakov: 

 »Predavanje je bilo zame zelo poučno, saj sem tekom njega pridobil veliko novih znanj, ki so v 

meni še dodatno spodbudila kulturni relativizem. Gimnazijski učni načrt sicer premalo 

poudarja pomen spoznavanja kultur in splošnih globalnih problemov širom sveta, le-tega pa 

naša gimnazija s tovrstnimi predavanju spretno dopolnjuje.« 

(Nace, 3. c) 

 »Predavanje se je dotaknilo mnogo pomembnih in problematičnih tem, katerim po mojem 

mnenju posvečamo premalo pozornosti. Kljub temu da sem ateistka, mi je bilo predavanje zelo 

blizu. Všeč mi je mentaliteta širjenja dobrega, dobrega odnosa do sebe in drugih. In četudi nam 

je pokrivanje z ruto nekaj tujega, se mi zdi spoštovanja vredno, da Pašićeva sledi svojim 

prepričanjem in načelom. Jaz pri sebi že nekaj časa poskušam aplicirati tako širjenje pozitivne 

energije in sprejemam ljudi ne glede na to, kdo so, od kod so, v koga verjamejo, od kod 

prihajajo in kako se oblačijo. Zdi se mi, da nam je zelo lepo prikazala, kako so zaradi zlorabljanja 

vere s strani določenih posameznikov pripadniki islama stigmatizirani in da so si religije v svojih 

temeljih zelo podobne, spodbujajo pozitiven odnos do sebe in sveta okoli sebe. Namesto, da 

smo sprti zaradi razlik, bi se lahko bolj povezali in širilo dobro po svetu.« 

(Ingrid, 3. b) 

 »Predavanje Faile Pašić Bišić je bilo zelo zanimivo in poučno. Dobili smo namreč vpogled v nam 

ne tako bližnjo muslimansko kulturo, se podrobno seznanili z njeno osebno življenjsko izkušnjo 

in humanitarnim ter izobraževalnim delom na tem področju. Povedala nam je marsikaj 

koristnega, nam zapela tradicionalno turško pesem in razblinila mit o muslimanskih ženskah. 

Poleg tega je nekaterim razrahljala dotedanje predsodke in stereotipe ter jim svojo kulturo 

predstavila v novi, boljši luči.« 

(Nastja in Pia, 3. k) 

Predavanje Faile Pašić Bišić, foto: Uroš Prešern Klepet po predavanju, foto: Uroš Prešern 
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Okrogla miza Multikulti 

16. 6. je 7. in 8. šolsko uro v gimnazijskem atriju potekala okrogla miza z naslovom Multikulti, na kateri 

so se predstavili gostje različnih kultur. Organizirali smo jo v sodelovanju z Društvom za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto v okviru Tedna kultur, udeležili pa so se je dijaki 3. letnika in nekaj 

zunanjih obiskovalcev.  

Gostje okrogle mize so bili: Andreja Luštek z DRPD Novo mesto, Adnan Merdanović, imam islamske 

skupnosti v Novem mestu, Habibe Smajilović, dijakinja 5. letnika trgovske šole, Marija Zagorc, dipl. 

psihologinja, zaposlena na DRPD, Snežana Blagojević, evropska prostovoljka na DRPD, in Florentina 

Ramadani, dijakinja 2. letnika zdravstvene šole, smer bolničarka. Z gosti se je pogovarjala prof. Suzana 

Krvavica.  

Andreja Luštek je predstavila programe DRPD, povezane s tujci oz. nacionalnimi skupnostmi v Novem 

mestu in integracijo. Imam Adnan Merdanović je predstavil delovanje in organiziranost islamske 

skupnosti v Novem mestu in Sloveniji, ostale gostje pa so z nami delile izkušnje o tem, kako se počutijo 

pri nas mladi iz različnih kultur, kateri stereotipi, ki jih slišijo o sebi, jih zabavajo, kako se učijo 

slovenščino ter ohranjajo materinščino in drugo.  

Dijaki so se tudi aktivno vključili v pogovor in se s toplim aplavzom poslovili od sodelujočih. 

Vtisi dijakov 3. k: 

 »Okrogla miza Multikulti je bila zelo zanimiva. Gostje iz držav bivše Jugoslavije so nam nazorno 

predstavili svoje življenjske zgodbe, včasih povezane tudi z nenaklonjenostjo prebivalcev 

Slovenije, kamor so se morali preseliti zaradi težkih življenjskih razmer.« 

 »Zanimivo je bilo, da so na okrogli mizi sodelovali ljudje iz različnih kultur in različnih 

generacij.« 

 »Okrogla miza Multikulti me je navdušila, ker smo v dveh urah slišali zanimive zgodbe tujcev 

in ljudi, ki z njimi delajo. Bolj ko spoznavamo različne kulture, lažje sprejemamo tujce in njihove 

običaje.« 

 »Naučili smo se, da ne smemo imeti predsodkov, saj smo vsi ljudje.« 

 Spoznali smo, kako je lahko družba krivična in hkrati prijazna. 

 

Gostje okrogle mize (ga. Andreja Luštek - DRPD), foto: Satin 
Papež 

Imam Adnan Merdanović, foto: Satin Papež 
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Nina Arnuš 

Knjižnična in informacijska znanja 

KIZ je obvezen za vse dijake. Zajema 15 ur v štirih letih šolanja, izvaja se kot obvezni del OIV in v okviru 

dodatnih timskih medpredmetnih povezav. Pri predmetnem področju KIZ je poudarjena raba 

knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za 

dejavno preživljanje prostega časa z branjem estetskih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do 

intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov. Knjižnično-informacijska znanja izvaja 

knjižničarka samostojno ali skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Cilji s predlaganimi vsebinami 

opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi jo obvladal vsak prebivalec za vstop v svet 

informacij, in možnosti za njeno razvijanje. Pomembni sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami 

knjižnic, ki omogočajo aktivno vključevanje v vseživljenjsko učenje, družbeno dogajanje v skladu z 

zahtevami družbe in zanimanji posameznika. Vsebine se poučujejo v predmetni učilnici, knjižnici, 

specializirani računalniški učilnici ali zunaj šole, tj. v drugi knjižnici, muzeju itd. 

Primerno je delo v dvojicah in skupinah. Pri porazdelitvi določenih nalog je dobro upoštevati dijakove 

interese. Pri skupinskem delu upoštevamo poleg interesov tudi sposobnosti, da bo motivacija večja in 

bo uspešen oz. nagrajen tudi manj sposoben dijak. Knjižničar naj bo učiteljev konzultant pri preverjanju 

knjižničnih informacijskih spretnosti in znanja. V tem šolskem letu smo realizirali 6 šolskih ur v vseh 

prvih letnikih. (Op.: 3 ure zajemajo projekt Rastem s knjigo). 

V podporo razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti se dijaki 1. letnikov vključujejo v 

Nacionalni projekt Rastem s knjigo SŠ 2014/2015. Projekt razpisuje več inštitucij, njegov namen pa je 

dijake prvih letnikov motivirati za branje ter spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. Projekt 

se realizira tako, da dijaki prvega letnika obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Po programu, ki ga 

izvedejo splošne knjižnice, vsak dijak prejme knjižno darilo. Letos smo Knjižnico Mirana Jarca obiskali v 

septembru. Dijaki so poleg sodelovanja v projektu, spoznali celoten sistem delovanja splošne knjižnice 

in se imeli možnost tudi včlaniti. Poleg splošne knjižnice pa smo dnevu dodali še obisk specialne 

knjižnice na Kapitlju ali Evangeličanske cerkve na Grmu. 3 šolske ure, kolikor sta trajala obiska, se 

štejejo k obveznemu delu OIV. 

Albina Simonič 

 

Habibe Smajilović poje sevdalinko, foto: Satin Papež Florentina Ramadani, foto: Satin Papež 
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Zdravstvena vzgoja 

Cilji vzgoje za zdravje v srednji šoli so posredovati dijakom znanja za dosego in vzdrževanje zdravja in 

zdravega načina življenja. Dijaki prvih letnikov so imeli pod vodstvom strokovnega delavca 

Zdravstvenega doma Novo mesto predavanje in delavnico na temo Zasvojenosti pri mladih. Pogovarjali 

so se o razlogih za prekomerno opijanje, kajenje marihuane itd. in o posledicah uživanja nedovoljenih 

substanc. Imeli so tudi delavnico Stres in samopodoba. 

Dijaki drugih letnikov so imeli predavanje mladih zdravnikov oz. študentov medicine o zdravi in varni 

spolnosti. 

Za dijake drugih letnikov smo pripravili tudi delavnico Od stiske do duševne motnje, ki so jo izvajali 

člani društva Ozara. 

Dijaki tretjih letnikov pa so imeli predavanje Tonija Kočevarja o odvisnostih. 

Barbara Bajc Šerovič 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

Pri načrtovanju in pripravi vsebin za OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilje sem upoštevala cilje, ki so 

opredeljeni v katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2014/2015 so bile izvedene naslednje vsebine: 

 22. 9. – delavnica v izvedbi društva Ključ za 2. letnik (Proti trgovanju z ljudmi); 

 22. 12. – predstavitev medicinske odprave v Ugandi za 2. in 3. letnik (Klara Krvavica, Živa 

Gradecki in Marko Kastelic); 

 25. 2. – predavanje Faile Pašić Bišić za 2. in 3. letnik (medkulturni dialog, toleranca ...); 

 v okviru sociologije so si dijaki 3. letnika ogledali film Smehljaji. 

Cilji so bili doseženi tudi v sklopu drugih predmetov in v okviru nekaterih delavnic projektnega tedna. 

Suzana Malnar 

Učenje učenja 

Učenje učenja je program obvezne ponudbe šole v okviru OIV vsebin. Že vrsto let ga izvajamo za vse 

dijake 1. letnika z namenom pomoči pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo.  

Predavanje v obsegu treh šolskih ur smo izvedli že v septembru, in sicer od 22. do 26. 9. 2015. Preostali 

del predavanj smo izvedli med letom v dogovoru z razredniki. Na uvodni uri smo se pogovarjali o 

razlikah med življenjem učenca in dijaka in kakšne spremembe v povezavi z učenjem lahko pričakujejo. 

Delo je večinoma potekalo izkustveno, saj so dijaki preko vprašalnikov in učnih listov spoznavali pomen 

vseživljenjskega učenja, odkrivali so svoj učni tip in kakšen je njihov stil zaznavanja informacij iz okolja. 

Ugotavljali so, kaj je značilno za posamezne učne tipe ljudi in kako se kaže na področju učenja, 

pomnjenja, koncentracije in komunikacije. Dijaki so odkrivali svoja močna in šibka področja, urili so se 

v postavljanju ciljev, spoznavali delovanje spomina in učnih blokad, seznanili so se tudi s priročniki o 

učinkovitem učenju. Odzivi dijakov na izvedene delavnice so bili dobri, pokazali so zanimanje za vsebine 

s področja učinkovitega učenja. 

Anica Kastelec 
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Medpredmetna ekskurzija za 4. letnik 

Tretji in četrti teden septembra so dijaki 4. letnika opravili tradicionalno tridnevno ekskurzijo po 

Sloveniji. Letošnja izvedba pa je organizacijsko in izvedbeno popolna novost. Dijaki so namreč v 

spomladanskem času (ko so bili še v 3. letniku) pripravili načrte ekskurzij. Vsak oddelek je imel za nalogo 

pripraviti celovit program tridnevne ekskurzije po Sloveniji, ki je obsegal načrtovanje poti, prevoza, 

nočitev, hrane, aktivnosti, ogledov, vsebinskih zadolžitev ipd. Načrtovanje je bilo delno vodeno s strani 

razrednikov in koordinatorja ekskurzij Marka Arnuša.  

Programi ekskurzij so bili izjemno raznoliki in pestri. Nekateri razredi so se odpravili proti vzhodu do 

Prekmurja, drugi proti zahodi na morje in Kras, tretji celo v zamejsko Avstrijo in Italijo. Dijaki so prek 

organizacije potovanje in same izvedbe spoznavali zahtevnost medsebojnega sodelovanja in iskanja 

kompromisov za skupni cilj, posebnosti komuniciranja in poslovanja s podjetji ter neizogibnost 

prevzemanja odgovornosti. Po povratku z ekskurzij je vsak oddelek pripravil video in/ali slikovno 

predstavitev ekskurzije, ki so jih v novembru predstavili 3. letnikom kot izhodišče za njihovo 

načrtovanje v tekočem šolskem letu. 

Tokratna prva izvedba ekskurzije v tovrstni organizacijski in izvedbeni obliki je bila evalvirana s strani 

dijakov in profesorjev spremljevalcev. Izkazalo se je, da ima takšna ekskurzija veliko prednosti v smislu 

krepitve socialnih veščin, odgovornosti in avtentičnosti, vendar tudi nekaj slabosti. Zaključki iz evalvacij 

so bili temelj za delno modifikacijo poteka načrtovanja ekskurzij. 3. letniki so v tem šolskem letu imeli 

enako nalogo kot njihovi predhodniki, vendar je bilo načrtovanje ekskurzij v posameznih razredih 

koordinirano s strani profesoric Nevenke Malnarič Brulc in Polonce Kukec ter profesorja Marka Arnuša. 

Načrtovanje je potekalo v vnaprej določenih in v urnik vnesenih terminih. Zanimivost tovrstnega 

načrtovanja je bilo usmerjanje razredu lastne skupinske dinamike, ki je vnovič omogočila pripravo 

raznovrstnih programov ekskurzij za september 2015. 

 

 

 

Pri Lectarju v Radovljici - učili smo se izdelovati lectova srca,  
foto: Polonca Kukec 

Na Glavnem trgu v Celovcu,  
foto: Polonca Kukec 
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Marko Arnuš 

 

 

 

  

Učna ura o Srečku Kosovelu, foto: Polonca Kukec 
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OIV – po prosti izbiri 

Cankarjevo tekmovanje 

Naslov letošnjega tekmovanja je bil Izročilo knjige. Dijaki so prebirali romana z vojno tematiko. Za 1. in 

2. letnik je bila izbrana knjiga Prežihovega Voranca Doberdob, ki se vsebinsko navezuje na 1. svetovno 

vojno. Dijaki 3. in 4. letnika pa so prebirali roman Vitomila Zupana Menuet za kitaro, ki opisuje dogodke 

iz 2. svetovne vojne. Pogovori o knjigah in analiza dodatne literature so potekali v šolski knjižnici. Na 

šolsko tekmovanje se je prijavilo 36 dijakov, 18 iz prve in 18 iz druge skupine. Tekmovanje je bilo 

4. 12. 2014 na šoli, na področno tekmovanje se je iz prve skupine uvrstilo 9 dijakov, iz druge pa 7. 

Področno tekmovanje je potekalo 22. 1. 2015 na osnovni šoli v Trebnjem. Iz prve skupine so štirje dijaki 

prejeli srebrno priznanje. To so: Tjaša Recelj, Anja Kvartuh, Miha Tavčar in Katja Štefanič. Prvi trije so 

se uvrstili na državno tekmovanje. V drugi skupini sta srebrni priznanji dobila Miha Brodarič in Andreja 

Dobrovoljc. Miha se je uvrstil tudi na državno tekmovanje. Državno tekmovanje se je odvijalo 

28. 3. 2015 v Ljubljani. Miha Tavčar, dijak 2. a razreda, je prejel zlato priznanje. 

Na tekmovanje se je na začetku prijavilo več dijakov, ki so kasneje prenehali z branjem, ker jih knjigi 

nista pritegnili zaradi težke tematike. 

Tina Furlan Turk 

Tekmovanje iz logike 

25. 9. 2014 je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovalo je 121 dijakov, ki so prejeli 62 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo kar 15 dijakov naše šole. Ti dijaki so: iz 1. letnika Luka 

Kunej, Luka Umek, Jan Predrag, Domen Mohorčič, Jakob Höfferle in Tara Štraus Duvnjak; iz 2. letnika 

Karmen Zupančič, Tjaša Čukajne in Jan Strajnar; iz 3. letnika Jakob Jurij Snoj, Uroš Prešern, Petra Luzar 

in Natalija Sitnikova; iz 4. letnika pa Karin Udvanc in Ana Novljan. 

Udeleženci državnega tekmovanja slikani 
pred OŠ Šiška, foto: Tina Furlan Turk 
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8. 11. 2014 je potekalo državno tekmovanje iz logike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Dijaki 

so osvojili 6 zlatih priznanj. Zlato priznanje so dobili: Luka Kunej in Domen Mohorčič iz 1. a, Jakob 

Höfferle iz 1. b, Jan Strajnar iz 2. k ter Jakob Jurij Snoj in Uroš Prešern iz 3. d. 

Vanja Popov  

Matematično tekmovanje  

19. 3. 2015 se je odvijalo šolsko tekmovanje iz matematike, poznano po imenu Mednarodni 

matematični kenguru. Tekmovalo je kar 211 dijakov, ki so prejeli 71 bronastih priznanj. Najboljši so bili 

Domen Mohorčič iz 1. letnika, Evgenija Burger in Barbara Jaklič iz 2. letnika, Aljaž Berus iz 3. letnika in 

Benjamin Medle iz 4. letnika. Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 46 dijakov naše šole. 

Zmagovalci tekmovanja S kengurujem na pico so dijaki 1. a. Želimo jim dober tek. 

1. 4. 2015 je v Brežicah potekalo regijsko matematično tekmovanje. Udeležilo se ga je 43 dijakov naše 

šole, dobili pa so 28 srebrnih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov. To so: Jakob 

Höfferle, Ana Šenica in Tara Štraus Duvnjak iz 1. letnika, Jan Strajnar in Matej Bajec iz 2. letnika ter Uroš 

Prešern, Jakob Jurij Snoj in David Vodopivec iz 3. letnika. Prvo mesto v regiji so osvojili Ana Šenica (1. 

a, vse točke), Jan Strajnar (2. k) in Matej Bajec (2. c). 

18. 4. 2015 je bilo v Kranju državno matematično tekmovanje. Udeležilo se ga je 7 naših dijakov, 5 pa 

jih je prejelo zlato priznanje. Dobitniki so: Jakob Jurij Snoj iz 3. d (2. mesto in 2. nagrada), Uroš Prešern 

iz 3. d (5. mesto), Ana Šenica iz 1. a (12. mesto), David Vodopivec iz 3. d (17. mesto) in Tara Štraus 

Duvnjak iz 1. d (33. mesto). 

Dijak Jakob Jurij Snoj iz 3. d se je uvrstil na Mednarodno matematično olimpijado. To je res vrhunski 

dosežek, saj se je iz cele Slovenije uvrstilo le šest tekmovalcev, ki so se celo leto pripravljali na to 

tekmovanje. Pravila za izbor so zelo stroga. Dijaki so morali opraviti tri izbirne teste, doseči izjemen 

rezultat na državnem tekmovanju, poleg tega pa še opraviti cel kup domačih nalog. 

Matematični aktiv 

Uspešni gimnazijci na matematičnem tekmovanju, foto: Mojca Rangus Jakob Jurij Snoj, olimpijec, foto: 
Mojca Rangus 
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Mednarodna matematični olimpijadi 

Na Tajskem je v času 8.–15. 7. 2015 potekala 56. mednarodna matematična olimpijada. Na tekmovanje 

se je uvrstilo 6 najboljših matematikov v državi, med njimi tudi naš dijak Jakob Jurij Snoj. Za svoj 

dosežek je prejel pohvalo, kar je izjemen uspeh. 

Vanja Popov  

Srednjeevropska matematična olimpijada 

Jakob Jurij Snoj je ponovno dosegel velik uspeh v Kopru, kjer je od 25. do 31. 8. 2015 potekala 

Srednjeevropska matematična olimpijada. V posamičnem tekmovanju je dosegel bronasto medaljo. 

Saša Lavrič 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

9. 10. 2014 se je odvijalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tekmovalo je 106 dijakov, ki so 

prejeli 34 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 14 dijakov naše šole, ki so prejeli 

srebrno priznanje. To so: iz 1. letnika Domen Mohorčič, Luka Umek, Klara Kočman in Jakob Höfferle, iz 

2. letnika Eva Vovko, Liza Mirtič in Karmen Zupančič, iz 3. letnika Ana Medic, Uroš Prešern, Anja Fink, 

Tjaša Okleščen in Jakob Jurij Snoj, iz 4. letnika pa Ana Novljan in Benjamin Medle. 

29. 11. 2014 je potekalo državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, kjer so naši dijaki dosegli 

izjemen uspeh: Jakob Höfferle iz 1. b, Liza Mirtič iz 2. d in Uroš Prešern iz 3. d so osvojili 1. mesto, zlato 

priznanje in 1. nagrado. Zlato priznanje pa sta prejela še Luka Umek iz 1. d in Tjaša Okleščen iz 3. d. 

Nagrajencem čestitamo. 

Matematični aktiv 

S Kengurujem do znanja 

Z dijaki prvih in drugih letnikov smo se dobivali ob torkih po pouku in reševali različne matematične 

naloge. Najprej smo šli čez naloge iz šolskih tekmovanj in se posvetili geometrijskim konceptom in 

nalogam iz teorije števil. Kasneje smo reševali zahtevnejše naloge iz regijskih in državnih tekmovanj s 

poudarkom na dobrih zapisih in argumentaciji. Dejavnost je obiskovalo od dva do deset dijakov, 

nekateri so dosegli lepe rezultate, vse pa nas je družilo veselje do reševanja. 

Andreja Mohorčič 

Jakob z ravnateljico in razredničarko, foto: Simon 
Hočevar 
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Dopolnilni pouk matematike 

Dopolnilni pouk za 1. c, 1. e in 2. b 

Na začetku šolskega leta smo se dogovorili, da bomo v razredih, kjer poučujemo, imeli dopolnilni pouk. 

Zato smo imeli na začetku nekaj organizacijskih težav pri iskanju skupnih prostih ur in prostih učilnic. 

Dopolnilni pouk po pouku ni bil izvedljiv, ker je večina dijakov vozačev. Realizirali smo 30 ur. Program 

je bil namenjen dijakom, ki so potrebovali pomoč in dodatno razlago. Največkrat smo se dobili, ko smo 

pri pouku obravnavali zahtevnejše vsebine. To snov sem še enkrat razložila. Največ dijakov se je 

udeleževalo dopolnilnega pouka pred pisanjem kontrolnih nalog, najbolj zagnani so bili dijaki prvega 

letnika, ostali manj. V prvem letniku smo največ časa porabili za računanje z ulomki, algebrskimi ulomki, 

procentnim računom, absolutno vrednostjo in linearno funkcijo. Dijaki drugega letnika pa so se največ 

ukvarjali s skalarnim produktom, funkcijami, zlasti kvadratno funkcijo, kompleksnimi števili ter kotnimi 

funkcijami. Dijaki so s svojimi vprašanji oblikovali vsebino ure. 

Lojzka Hržica 

Dopolnilni pouk za 2. c, 2. k, 3. b, 4. d in 4. š 

Dopolnilni pouk je potekal celo šolsko leto, in sicer tedensko enkrat do dvakrat. Udeleževali so se 

pretežno dijaki drugih in četrtih letnikov. Ti dijaki so posledično bili tudi pri pouku uspešnejši. 

Vanja Popov 

Dopolnilni pouk za 1. Š, 2. Š in 3. E 

Dopolnilni pouk je potekal skozi celo šolsko leto po dogovoru, predvsem v tednih pred kontrolnimi 

nalogami. Namenjen je dijakom vseh oddelkov, ki jih učim. Udeleževali so se ga dijaki s slabšim znanjem 

in tisti, ki so dalj časa manjkali. Dijaki so zastavljali vprašanja, še enkrat sem jim razložila učno snov, 

nato pa smo reševali naloge. Večinoma sem naloge reševala jaz pred tablo, občasno pa so jih reševali 

tudi dijaki. V šolskem letu 2014/15 sem izvedla 42 ur dopolnilnega pouka. Dijaki so bili z dopolnilnim 

poukom zadovoljni, edina težava je bil termin, saj smo imeli različne urnike, dijaki (predvsem vozači) 

pa težko ostanejo v šoli po 8. šolski uri, tako da smo se največkrat dobili 1. ali 8. uro. 

Katarina Zakrajšek 

Dopolnilni pouk za 1. d, 3. d, 3. š, 4. b in 4. c 

Dijaki so se dejavnosti udeleževali le občasno, po potrebi, predvsem pred kontrolnimi nalogami. Imeli 

so številna vprašanja glede razumevanja matematične snovi in glede reševanja posameznih nalog. 

Najprej sem jim razložila snov, nato pa smo se pogovorili o načinu učenja matematike v povezavi s 

posamezno temo. Predstavila sem jim različne možne poti reševanja matematičnih nalog , nato pa smo 

skupaj rešili nekaj nalog. Dijaki so bili zadovoljni in pri uri matematike so tudi pokazali svoje znanje. 

Mojca Rangus 

Računalniško tekmovanje Bober 

Letošnje šolsko leto je na šoli prvič potekalo računalniško tekmovanje Bober. Šolskega tekmovanja se 

je udeležilo 11 dijakov. Pred tekmovanjem so dijaki z mentorjem imeli priprave na tekmovanje, kjer so 

reševali naloge in probleme, primerne za tekmovanje. Šolsko tekmovanje smo v računalniški učilnici 
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izvedli v sredo, 12. 11. 2014. Dijaki so naloge reševali na računalniku, pri sebi so lahko imeli samo bel 

list papirja in svinčnik. Dijaki so bili razvrščeni v kategorije po letnikih. 8 dijakov je doseglo bronasto 

priznanje. Domen Mohorčič, ki je dosegel 12 točk od 15, in Jakob Jurij Snoj, ki je dosegel kar vse možne 

točke, sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo v soboto, 17. januarja, na Fakulteti za 

računalništvo in informatiko v Ljubljani. Domen Mohorčič se državnega tekmovanja zaradi istočasnosti 

drugih tekmovanj ni mogel udeležiti. Jakob Jurij Snoj pa je na državnem tekmovanju osvojil drugo 

mesto v kategoriji tretjih letnikov in prejel srebrno priznanje. 

Simon Hočevar 

Priprava dijakov 3. letnikov na tekmovanje iz znanja angleščine 

IATEFL 

Dejavnost smo izvajali predvidoma enkrat tedensko do regijskega tekmovanja, ki je bilo februarja v 

Novem mestu. Redno se je priprav udeleževalo 3–5 dijakov, občasno tudi več. 

Cilji priprav so bili priprava dijakov na tekmovanje, poglobitev znanja jezika in nadgradnja snovi 

rednega pouka. Dijaki so se seznanili s tipi tekmovalnih nalog, ki obsegajo različne naloge bralnega 

razumevanja in rabe jezika (besedotvorje, raba časov ipd.). Nekaj časa smo namenili obravnavi 

tematskega sklopa poznavanja britanske kulture. Letošnja tema je bila Oscar Wilde in obdobje nove 

romantike (fin de siecle) v britanski in irski književnosti.  

Šolsko tekmovanje smo izvedli oktobru. Pet najboljših dijakov se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, 

dva naprej na državno, kjer je Aljaž Pavišič dobil srebrno priznanje. 

Maja Hren 

Angleška gledališka skupina – Drama Group 

Namenjena je vsem. Srečevali smo se v telovadnici enkrat tedensko po eno šolsko uro. Sodelovalo je 

12–16 učencev. Upam, da jih bo naslednje šolsko leto več, idealno bi bilo, če bi se lahko število aktivnih 

udeležencev podvojilo. Dijaki so se lahko pridružili skupini skozi celo leto, vedno smo se skušali 

prilagoditi dijakovim obveznostim. Cilj gledališke skupine je bil ustvariti varno ustvarjalno okolje, kjer 

so dijaki lahko izrazili občutke skozi jezik. Pridobili so na samozavesti in kreativnosti, seveda pa se je 

dvignil tudi nivo jezika. Med igranjem vlog so morali dijaki izbirati in uporabljati jezik in ton, ki je 

ustrezal določenemu liku in situaciji. Gledališka ura je bila sestavljena iz naslednjih delov: uvodne 

sprostitve, usmerjanja pozornosti, npr. s pomočjo meditacije in senzibilizacije, ter improvizacije in 

uporabe poezije ali drugih literarnih oblik kot odskočne deske za dejavnosti. 

Ukvarjali smo se z raziskovanjem gledaliških likov in vključevanjem emocij. Dijaki so se preizkusili v 

improvizaciji, nemih slikah, mimiki, monologih, skupinskem branju in delali posamično, v parih, v 

manjših skupinah ali kot del celotne skupine. Dijaki so imeli priložnost spoznati, da je v gledališču 

pomembnejši proces kot končni izdelek ali produkt in da skupina ni tekmovalna ampak sodelovalna in 

podporna. 

Gilly Roebuck 
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Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine je potekalo 8. 1. 2015. Udeležilo se ga je 12 dijakov, 6 iz drugega 

letnika in 6 iz tretjega. Iz 2. letnika se je Lina Jerele edina v tej kategoriji uvrstila na državno tekmovanje, 

Bianka Colarič pa je prejela bronasto priznanje. Iz 3. letnika sta se Luka Arh in Barbara Krivec uvrstila 

na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje je potekalo 11. 2. 2015 na Ekonomski šoli Murska Sobota. Na tekmovanju je Lina 

Jerele iz 2. d osvojila zlato priznanje, Barbara Krivec iz 3. b in Luka Arh iz 3. k pa srebrno. 

Vasja Jakše 

Bralna značka Epi Lesepreis 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na šoli v okviru aktiva nemščine organizirali tekmovanje za bralno 

značko EPI Lesepreis. Tekmovanje smo izvedli za dijake od 1. do vključno 3. letnika. Dijaki so po 

razpisanem seznamu založbe prebrali po dve knjigi, tekmovalo je skupaj 31 dijakov, od teh jih je 12 je 

doseglo ustrezno število točk za zlato priznanje, 16 dijakov je prejelo srebrno priznanje, 3 dijakinje pa 

so prejele priznanje za sodelovanje.  

Prejemniki zlatega priznanja so: Žan Žvar (1. k); Ana Šenica, Nika Kirn, Tea Košmerl (1. a); Evgenija 

Burger, Bianka Colarič (2. b); Natalija Sitnikova in Veronika Pucelj (3. c); Luka Špoljar, Lea Gornik (3. a); 

Ana Kambič, Klara Kočevar (3. b).  

Eva Starič 

Nemška jezikovna diploma (DSD) 

Pouk DSD 1 in DSD 2 

V šolskem letu 2014/15 je dodatne ure nemščine kot priprave na DSD od 1. do 4. letnika obiskovalo 

okoli 80 dijakov. Priprave za 1. letnik so v obliki popoldanskih blokov enkrat mesečno izvajale 

profesorice nemščine: Vasja Jakše, Elsa Louis, Nataša Sekula Zupančič in Eva Starič. V 2. letniku so 

priprave potekale v okviru izbirnega predmeta pod vodstvom Eve Starič. Namesto nemške programske 

učiteljice je priprave za DSD 1 in DSD 2 v 3. in 4. letniku izvajala upokojena profesorica Nuša Rustja. 

Dijaki 3. letnika so imeli dve dodatni uri nemščine tedensko, dijaki 4. letnika pa štiri ure, hkrati so imeli 

na voljo tudi individualne ure za konzultacije. Prof. Eva Starič je koordinirala delo za DSD 1, prof. Nuša 

Rustja pa za DSD 2. Dejavnosti DSD, jezikovni tabor Celovec, nabavo učnih gradiv in revije vitamin.de 

je delno financirala nemška stran. 

Izpita DSD 2 in DSD 1 

Izpit DSD 2 (raven znanja B2/C1): 2. 12. 2014 so potekali pisni izpiti, 16. in 17. 12. 2014 pa ustni izpiti 

DSD 2. Predhodno so potekali poskusni izpiti DSD 2 (pisni 18. in 24. 9. 2014, ustni pa 19. 11. 2014). 

Izpite je opravljalo 15 dijakov. 14 dijakov si je prislužilo diplomo, eden pa certifikat. Diplomo na ravni 

C1 je prejelo 10 dijakov, na ravni B2 pa 4.  

Izpit DSD 1 (raven znanja A2/B1): V šol. letu 2014/15 smo že drugič izvedli izpite DSD 1. Opravljali so 

jih dijaki 2., 3. in 4. letnika. Najprej so potekali poskusni izpiti (pisni 28. 1. in 4. 2. 2015, ustni pa 5. 3. 

2014). Pisni izpit je potekal 10. 3. 2015, ustni pa 17. In 18. 3. 2015. Izpit je letos opravljalo 34 

kandidatov, vsi so izpit opravili. Diplomo na ravni B 1 si je prislužilo 31 kandidatov, trije pa na ravni A2.  



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 76 

Podelitev diplom DSD 1 in DELF 

17. 9. 2014 je na šoli potekala svečana podelitev jezikovnih diplom DSD 1 za nemščino in DELF za 

francoščino. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, dr. Reinhard Zühlke, 

koordinator za program DSD v Sloveniji, in Mireille Déchelette, ataše za sodelovanje na področju 

francoskega jezika s Francoskega inštituta. 

V šolskem letu 2013/14 2014 so dijaki lahko prvič opravljali diplomo DSD 1 na ravni A2/B1. Uspešno jo 

je opravilo vseh 40 kandidatov, med katerimi so tudi trije učitelji. Diplomanti DSD 1 so: Luka Špoljar, 3. 

a, Maj Bajuk, Ana Kambič, Klara Kočevar, Barbara Krivec, Anamarija Primc, Petra Šmid in Robert Senčar, 

3. b, Luka Arh in Pia Kavšček, 3. k, Pia Bedene, Urban Burkat, Blaž Fabijan, Ana Jurečič, Alja Koračin, 

Neja Luzar, Karin Udvanc, Iztok Zagorc in Tjaša Žagar, 4. a, Tjaša Abazovič, Katja Bajuk, Jan Kastigar, 

Nastja Kastigar, Kaja Kolenc, Rok Košiček, Anže Može, Janja Murn, Katarina Slapšak, Andraž Žbogar in 

Jan Opara, 4. b, Klemen Krevs, Tilen Tori in Uroš Zoretič, 4. c, Tajda Božič, 4. e, Janez Nemanič in Valerija 

Vrščaj , 4. k ter Ina Kruljac, 4. š. Med diplomanti so tudi gimnazijski profesorji Jernej Ban, Tina Furlan 

Turk in Miha Hadl.  

Podelitev diplom DSD 1 smo izpeljali s podelitvijo jezikovnih diplom iz francoščine DELF. Vseh 21 

prijavljenih dijakov jo je na ravneh A1, A2, B1 in B2 uspešno opravilo. Prireditev so z igranjem, petjem 

in recitiranjem popestrili dijaki Gimnazije Novo mesto. 

Podelitev diplom DSD 2 

19. 5. 2015 smo podelili jezikovne diplome DSD 2 že 16. generaciji gimnazijcev. Mednarodno priznana 

diploma potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1 in omogoča študij na kateri koli nemški univerzi. 

Gimnazija Novo mesto je ena od dvanajstih šol v Sloveniji, ki lahko izvajajo te izpite in edina v celotni 

jugovzhodni regiji.  

Diplome sta podelila ravnateljica Mojca Lukšič in koordinator za program DSD v Sloveniji dr. Reinhard 

Zühlke. V svojem nagovoru sta poudarila pomen znanja tujih jezikov, čestitala diplomantom za uspešno 

opravljen izpit in jim zaželela, da bi diplomo in znanje nemščine v življenju čim bolje izkoristili. Hkrati 

sta se zahvalila učiteljem nemščine za izvedbo vseh dodatnih dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem 

izpita.  

Izpit DSD 2 je v tem šolskem letu opravljalo 15 kandidatov, 14 si je prislužilo diplomo, eden pa certifikat. 

Raven C1 je doseglo 10, raven B2 pa 4 kandidati. Diplomo so prejeli: Pia Bedene, Neja Luzar, Karin 

Udvanc, Tjaša Žagar, Ana Jurečič, Ana Novljan, 4. a, Jan Kastigar, Rok Košiček, Andraž Žbogar, Katarina 

Slapšak, 4. b, Tajda Božič, 4. e, Janez Nemanič, 4. k, Ina Kruljac, 4. š in prof. Miha Hadl. Certifikat je 

prejela Alja Koračin iz 4. a. V 16. letih je diplomo DSD 2 prejelo že 247 dijakov.  

Podelitev diplom DSD 1 in DELF, foto: Simon Hočevar Podelitev diplom DSD 2, foto: Simon Hočevar 
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Prireditve, ki so jo s krajšim glasbenim programom popestili Nina Jazbec, Ana Novljan, Primož Petan, 

Manca Tori in Damjan Vovk, so se udeležili tudi drugi dijaki, učitelji, starši in svetovalka ZRSŠ Susanne 

Volčanšek. 

Jezikovni tabor Celovec 

Od leta 2000 organiziramo za dijake, ki želijo opravljati izpit DSD 2, intenzivne priprave v obliki 

jezikovnega tabora. V Celovec se je tokrat odpravila skupina 26 dijakov iz 3. in 4. letnika. Maturanti so 

se pripravljali na izpit DSD 2, tretješolci pa na izpit DSD 1, ki ga izvajamo od šolskega leta 2013/14. Na 

taboru so preživeli pet delovnih in zanimivih dni v spremstvu Else Louis in Nuše Rustja.  

Prvi dan so v skupinah samostojno odkrivali znamenitosti Celovca, zvečer pa na številnih učnih postajah 

vadili bralne strategije. Osrednji del tabora so namenili treningu pisanja spisa na ravni DSD 1 oz. DSD 

2. Vsak dijak je pripravil in predstavil tudi osnutek svoje projektne naloge za ustni izpit. Intenzivno delo 

se je prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot so sprehod do Europaparka, ogled studia ORF, geocaching 

in zabavni zaključni večer s kvizom in igrami. V zaključni evalvaciji so udeleženci ugotovili, da je tabor 

zadetek v polno. 

Dijakinji Katja Trbanc in Lea Gornik iz 3. a sta takole strnili svoje vtise: 

Dijaki tretjih in četrtih letnikov, ki želimo opravljati nemško jezikovno diplomo, smo se s profesoricama 

Elso Louis in Nušo Rustja odpravili na petdnevni jezikovni tabor v Celovec, katerega namen je bila 

intenzivna priprava na izpit DSD 2 in letos prvič tudi na DSD 1.    

Po prihodu v hostel, razdelitvi sob in okusnem kosilu smo se z delovnimi listi v rokah podali na 

odkrivanje Celovca. Popoldne smo se natančno seznanili z našim celotedenskim planom dela, po večerji 

pa smo se z metodo učnih postaj učili, kako iz teksta izluščiti bistvo in pomembne podatke. 

V torek dopoldan smo se dijaki v dveh skupinah učili pisanja pisnega sestavka, popoldne pa prek učnih 

postaj interpretirali grafike, razvijali argumenatcijsko shemo in pisali povzetke različnih izjav. Po večerji 

smo vsi skupaj začeli z oblikovanjem svojih predstavitev za ustni del izpita. 

Dijaki tretjih letnikov smo v sredo dopoldne odpisali celotni poskusni pisni del izpita DSD 1 (bralno 

razumevanje, slušno razumevanje in spis), dijaki četrtih letnikov pa so v skupinah oblikovali celotni 

pisni sestavek na določeno temo. Po kosilu smo se vsi skupaj odpravili na ogled studia ORF, kjer smo 

dobili vpogled v nastajanje televizijskih in radijskih oddaj. Po ogledu smo imeli nekaj prostega časa v 

mestu. Dijaki četrtega letnika so opravljali intervjuje za svoje predstavitve, dijaki tretjega letnika pa 

smo imeli čas, da sami podrobneje spoznamo mesto. Hoteli smo si ogledati Minimundus, a ga na žalost 

prenavljajo. Zvečer smo se nato zopet ukvarjali z našimi predstavitvami.  

Četrtkovo dopoldne je bilo v znamenju pisnih sestavkov. Tako tretješolci kot četrtošolci smo pisali spis. 

Po kosilu smo se v skupinah odpravili na geocaching, to je iskanje skritega zaklada. Na določenih 

lokacijah, ki jih je izbral naš geocaching tim, smo s pomočjo zemljevida in zgodbice iskali geocaching 

kartice. Skupine so bile večinoma uspešne, najboljša je našla vse zaklade že v dobre pol ure. Po vrnitvi 

smo se vsi ukvarjali z značilnostmi in kriteriji ustnih predstavitev projekta ter predstavili projektne 

naloge za DSD 1. Zvečer je sledil še družabni večer, kjer so potekale mnoge zabavne igrice in tudi kviz.  
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V petek zjutraj smo pospravili svoje sobe in po zajtrku prisluhnili predstavitvam tem za ustni izpit DSD 2. 

Sledila je še evalvacija celotnega tedna, po kosilu pa odhod do nakupovalnega centra v središču mesta. 

Celovcu smo še zadnjič pomahali v slovo in se nato odpravili nazaj v Slovenijo. 

Nuša Rustja, Eva Starič 

Jugend debattiert international 

Jugend debattiert international (JDI) je projekt, ki ima svoje korenine v Nemčiji, kjer od leta 2001 

poteka pod imenom Jugend debattiert, leta 2005 pa se je razširil čez meje Nemčije in kot JDI poteka v 

8 državah (Češka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Rusija, Ukrajina in Madžarska). V tem koledarskem 

letu je JDI še pilotni projekt, ki ga koordinira Goethe inštitut v Ljubljani, v naslednjem koledarskem letu 

pa bo Slovenija postala 9 država na zemljevidu članic projekta. Projekt na šoli vodiva Elsa Louis in Vasja 

Jakše. 

Gimnazija Novo mesto je bila na podlagi razpisa januarja 2015 izbrana kot ena izmed štirih srednjih šol 

v Sloveniji, na katerih projekt poteka letos. Ostale tri šole so Gimnazija Slovenj Gradec, Gimnazija 

Franca Miklošiča iz Ljutomera in Dvojezična srednja šola iz Lendave. 

JDI povezuje debato med poukom s tekmovanjem za dijake, ki se učijo nemščino na jezikovem nivoju 

B2, kar je stopnja znanja, ki jo pri nas dosegajo dijaki 3. in 4. letnika, ki so bili tudi naša ciljna skupina. 

Skupinska slika pred zmajem, foto: Natalija Sitnikova Evalvacija tabora, foto:  
Natalija Sitnikova 

Na jezikovnem taboru Celovec, foto:  
Natalija Sitnikova 

V studiu ORF, foto: Natalija Sitnikova 
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V tem šolske letu smo projekt izvajali le v dveh razredih: v 3. a, ki ga poučujem jaz, in v 3. b in k, kjer 

poučuje Elsa. 

Projekt poteka na več stopnjah 

1. Trening v šoli, med poukom in nato šolsko tekmovanje: 

Delo v razredu je potekalo od marca do konca aprila. Pri pouku sva debato povezali z učno snovjo, tako 

da so se dijaki učili debatiranja na teme, o katerih smo se pogovarjali – družine, več generacij pod eno 

streho, mladi starši …. Debato sva uvajali po korakih, najprej v zelo okrnjeni obliki, nato sva podaljševali 

čas in govore, dokler nismo prišli do dokončne oblike. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 6. maja 2015, 7. in 8. šolsko uro, sodelovalo pa je 7 dijakov iz obeh 

oddelkov. V prvem krogu so vsi debatirali na trditev »Odpravimo domače naloge«. (Sollen 

Hausaufgaben abgeschafft werden?). Debatirali so v dveh skupinah, dva najboljša iz vsake skupine sta 

se uvrstila v finale, kjer so debatirali na trditev »Marihuano bi morali zakonsko izenačiti z alkoholom«. 

(Soll Marihuana dem Alkohol gesetzlich gleichgestellt werden?). Temi za tekmovanje sta bili vnaprej 

znani, tako da so se nanje dijaki pripravili. 

V prvih dveh debatah so debatirali: 

a) Lea Gornik, 3. a, in Luka Arh, 3. k, na zagovorniški strani ter Katja Trbanc in Luka Špoljar, oba 3. a, na 

strani opozicije.  

b) Aleksandar Bordelius in Grega Bajc, oba 3. a, na zagovorniški strani ter Barbara Doberdrug, 3. b, in 

Lea Gornik, 3. a, na strani opozicije. Lea je debatirala v obeh debatah zaradi lihega števila tekmovalcev. 

 

Na šolskem tekmovanju, Lea in Luka A., foto: Andreja 
Dobrovoljc 

Katja in Luka Š., foto Andreja Dobrovoljc 

Aleksandar in Grega, foto: Andreja Dobrovoljc Barbara in Lea, foto: Andreja Dobrovoljc 
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V finalu so debatirali Lea Gornik in Katja Trbanc na zagovorniški strani ter Luka Arh in Grega Bajc na 

strani opozicije. Najboljša debaterja na šolskem tekmovanju sta bila Luka in Grega, ki sta se tako uvrstila 

na državno tekmovanje. 

2. Druga stopnja pri JDI obsega debatni trening (Siegertraining) za vse zmagovalce šolskih tekmovanj, 

polfinale in državno finale. 

Debatni trening je letos potekal v Ljubljani od 25. do 27. maja 2015. Trening je vodil izkušen debatni 

trener Pavel Bobek z Goethe inštituta Praga. V četrtek, 28. maja, je sledilo polfinale in v petek, 29. 

maja, še finale. Tako delavnice kot tudi obe tekmovanji so potekali v prostorih Hotela Lev v Ljubljani. 

Gregi in Luki se na žalost ni uspelo uvrstiti v finale, sta se pa v tem tednu, ki sta ga preživela v Ljubljani, 

veliko naučila. Takole sta strnila svoje vtise: 

»V torek in sredo so sledila 6 urna predavanja z odmori vsako uro in pol ter kosilom, ki je trajalo dve 

uri. Kljub dolgemu trajanju predavanj ni nikoli bilo dolgočasno, ker je v vsaki vaji vsak imel točno 

določeno nalogo in vaje smo tudi popestrili z različnimi igrami. Predavanja so bila zelo naporna, tako 

da smo se vsak večer vračali čisto izčrpani v hotel in se veselili postelje. Predavanja so meni osebno 

zelo koristila, saj se nisem naučil samo boljšega debatiranja, ampak tudi veliko veščin, ki pridejo prav v 

vsakdanjem življenju, npr. nastopanje pred občinstvom, pravilna drža in mimika telesa, kako govoriti, 

da pritegnemo pozornost, in še veliko več.« Luka Arh 

»Prve tri dni smo se z mentorjem, Čehom Pavlom Bobkom, intenzivno pripravljali na debato. Naučili 

smo se, kaj vse je potrebno za dobro debato, kako poteka in se seznanili z njenimi pravili. Treningi so 

bili zelo intenzivni in tudi naporni, saj so z vmesnimi prekinitvami trajali od jutra pa vse do večera in to 

le v nemščini. V četrtek pa se je začelo zares. Živčni smo ob deseti uri zjutraj končno dočakali žreb dveh 

polfinalov in pozicij, ki smo jih morali zastopati v debati. Debati sta potekali na zelo visoki ravni in kljub 

temu, da se mi ni uspelo uvrstiti v finale, sem bil z nastopom zelo zadovoljen.« Grega Bajc 

3. Potem pa je tukaj še 3. stopnja tekmovanja, in sicer Internationale Finalwoche – mednarodni finalni 

teden, ki bo letos oktobra potekal v Rigi in na katerega bosta odpotovala zmagovalca državnega 

tekmovanja, Grega Ferenc z Dvojezične srednje šole Lendava in Žan Založnik z Gimnazije Slovenj 

Gradec.  

Projekt se nadaljuje tudi v naslednjem šolskem/koledarskem letu, naš cilj pa je, da bi postal del pouka 

nemščine v 3. in 4. letniku, del priprav na izpit DSD 2 kot tudi eden izmed programov v katalogu OIV, ki 

ga bomo ponudile pri nemščini, saj je v razredih, kjer se je izvajal, naletel na dober odziv. 

Vasja Jakše 

Nemški bralni maraton Pfiffikus 

Že šestnajsto leto zapored so se dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja Pfiffikus, ki ga organizira 

Center Oxford. Bralno tekmovanje je letos potekalo v prenovljeni obliki, saj so dijaki lahko tekmovali le 

prek interneta. Prav tako niso več tekmovali v trojkah, pač pa samostojno. Naloge so bile dostopne na 

spletu od 9. do 13. 3. 2015, na naši šoli pa smo tekmovanje izvedli 11. 3. 2015. Pri tekmovanju je 

sodelovalo 1278 dijakov iz 103 šol. 

Tekmovalci so lahko tekmovali na dveh težavnostnih stopnjah. Za tekmovanje na osnovni stopnji so 

morali prebrati knjigi Baron von Münchhausen in Das Geheimis der Statue, na višji stopnji pa so morali 

pokazati poznavanje knjig Der Sandmann in Ein Fall für Tessa.  
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Na tekmovanju so bili uspešni tudi naši gimnazijci. Sodelovalo je 31 dijakov naše šole. Tekmovalci, ki 

so na tekmovanju dosegli med 50 in 84 % točk, so prejeli potrdilo o sodelovanju (15 dijakov). Dijaki, ki 

so osvojili 85 % točk ali več, so za svoje uspešno sodelovanje dobili priznanje (14 dijakov). Priznanje so 

si prislužile Anja Bučič, Patricija Rauh, Taja Skube in Nina Starič iz 1. e, Karmen Grubar, Hana Kastelic, 

Ana Kotar, Tara Pleško, Maja Tisovic, Sandra Vizlar in Jana Žabkar iz 2. k, Klara Kočevar iz 3. b, Natalija 

Sitnikova iz 3. c ter Urška Kek iz 3. k. Najuspešnejši med njimi sta bili Hana Kastelic in Natalija Sitnikova, 

ki sta dosegli vse možne točke.  

Upamo, da bodo mladi bralci tudi v prihodnje radi posegali po nemških knjigah in tako širili svoj besedni 

zaklad in poglabljali znanje nemščine. 

Nataša Sekula Zupančič 

DELF – Diplôme d'études en langue française 

Certifikati DELF so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno dokazuje znanje 

francoskega jezika. Dijaki morajo pokazati ustrezno znanje iz temeljnih jezikovnih spretnosti, kot so 

pisanje, branje, poslušanje (kar predstavlja vse skupaj pisni in skupinski del izpita) in govorjenje (ustni 

in tudi individualni del izpita). DELF je mogoče opravljati na 6 stopnjah: po veljavnih evropskih 

smernicah: A1, A2, B1, B2, na stopnjah C1 in C2 se izpit preimenuje v DALF – Diplôme approfondi de 

langue française. Na šolski ravni se opravlja samo DELF, gre za različico DELF junior (prilagojene 

tematike), DELF B2 pa omogoča vpis na francosko univerzo. 

Možnost opravljanja francoske jezikovne diplome ponuja Gimnazija Novo mesto od šolskega leta 

2012/2013, k izpitu pristopijo lahko ne le dijaki, ki obiskujejo redni pouk francoščine, temveč tudi dijaki 

in profesorji z znanjem jezika, pridobljenim izven šolskega okvira. Izpit je samoplačniški, strošek znaša 

od 35 € (A1) do 50 € (B2).  

Potek dejavnosti v šolskem letu 2014/2015 

Med oktobrom 2014 in aprilom 2015 so dijaki spoznali izpitni format pri sestankih izven rednega pouka. 

Zaradi nenadne spremembe statusa mentorice dejavnosti niso priprave potekale redno in tudi ne v 

okviru rednega pouka, ko je bilo prvotno načrtovano, kar je tudi povzročilo upad vpisa v primerjavi z 

lanskim šolskim letom. Poskusni izpit so dijaki individualno opravili doma, dobili so izpitne pole, ki so 

jih rešili doma in oddali mentorici. Rezultate je mentorica komentirala in dala nasvete pri individualnih 

konzultacijah.  

Pisni del izpita so opravili dijaki 8. 4. (na ravni A2) in 9. 4. (na ravni B1 in B2), ustni del pa 14. in 15. 4. 

Komisijo sta 14. 4. sestavljali izpraševalka prof. Elsa Louis in član prof. Verena Potočnik, 15. 4. pa prof. 

Elsa Louis in prof. Saška Horvat. Diplomo DELF si je prislužilo 10 kandidatov iz 2., 3. in 4. letnika. 

Diplomanti so bili: na ravni A2 Luka Petravič, 2. d, Katja Štefančič, 2. k, Natalija Sitnikova, 3. c, na ravni 

B1 Sara Berkopec in Ana Penca, 4. c, Iva Cirnski in Nina Pergar, 4. d, Jakob Piletič in Manca Škvarč, 4. k, 

na ravni B2 Laura Tratnik, 4. c.  
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Podelitev diplom DELF 

17. 9. 2014 je na šoli potekala svečana podelitev jezikovnih diplom DELF za francoščino in DSD 1 za 

nemščino. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, Mireille Déchelette, 

atašejka za sodelovanje na področju francoskega jezika s Francoskega inštituta, in dr. Reinhard Zühlke, 

koordinator za program DSD v Sloveniji. Prireditev so z igranjem, petjem in recitiranjem popestrili dijaki 

Gimnazije Novo mesto. Slovesna podelitev diplom DELF, ki so jo dijaki opravili 2015, bo potekala 

septembra 2015. 

Elsa Louis 

Španska bralna značka Epi Lectura 

Bralna značka je bila izvedena marca 2015. Udeležile so se je 4 dijakinje drugega in 3 dijakinje prvega 

letnika. Dijaki so morali prebrati dve španski knjigi za določeno stopnjo, nato pa so pisali test. Dve 

dijakinji sta dobili zlato priznanje, 4 dijakinje pa srebrno.  

Menim, da so tovrstne dejavnosti dobre, ker spodbujajo dijake k branju in učenju tujega jezika tudi 

izven okvira pouka. 

Tea Ribič 

Državno tekmovanje iz latinščine 

Državno tekmovanje iz latinščine je v tem šolskem letu izvedla Gimnazija Novo mesto 14. 3. 2015 v 

sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije Slovenije. Skupaj se ga je udeležilo 40 

tekmovalk in tekmovalcev iz šestih gimnazij s klasičnimi oddelki, in sicer s Prve gimnazije Maribor, I. 

gimnazije v Celju, Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Škofijske gimnazije Vipava, Gimnazije Poljane 

in z Gimnazije Novo mesto.  

Za novomeško klasično gimnazijo so tekmovale Nastja Stane, Viktorija Pelko, Sabina Avsenik in Pia 

Kavšček iz 3. k. 

Tekmovalci so se preizkusili najprej v znanju slovnice, temu pa je sledila prevajalska pola ter vprašanje 

esejskega tipa, ki se je nanašalo na znanje latinske književnosti in civilizacije.  

Diplomanti v šolskem letu 2013/2014, podelitev 17. 9. 2014, 
foto: Simon Hočevar 

Ravnateljica Mojca Lukščic, atašejka Mireille Déchelette in 
diplomantka Pia Bedene, foto: Simon Hočevar 
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Najvišje se je uvrstil Matic Kristan, dijak Prve gimnazije Maribor, dobitnik letošnje Sovretove nagrade. 

Naše dijakinje sicer niso dosegle prvih treh mest, a so se uvrstile med prvih deset, za kar jim je potrebno 

čestitati. 

Marko Kastelic 

XIV. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev 

Šolskega tekmovanje, ki smo ga izpeljali 29. 1. 2015, se je udeležilo 112 dijakov. 7. 3. 2015 se je skupina 

treh dijakov kot ekipa Gimnazije Novo mesto udeležila XIV. državnega srednješolskega tekmovanja 

mladih zgodovinarjev (Jan Bartol iz 3. c, Klemen Kovač iz 4. d in Tilen Matkovič iz 4. e razreda). Tema 

tekmovanja: Rimljani na Slovenskem (s poudarkom na Emoni ob 2000 letnici Emone). Tekmovanje je 

potekalo na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, ki ga je pripravila skupaj z Društvom učiteljev zgodovine. 

Sodelovale so gimnazije in strokovne šole (čez 80), ki so tekmovale ločeno. Spremljevalci (mentorji) so 

sodelovali pri popravljanju tekmovalnih pol. Med tekmovanjem je potekal sestanek učiteljev 

zgodovine. Razpravljali smo o problemih, željah, pobudah za naslednje leto … 

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz posamičnega (reševanje pisnih nalog) in skupinskega dela (terenski 

del). Med tekmovalnima deloma so dijakom ponudili različne dejavnosti, npr. obisk Ljubljanskega 

gradu. Na koncu je sledila zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov tekmovanja. Novomeški 

gimnazijci so prejeli bronasta priznanja. 

Zoran Poredoš 

Tekmovanje v znanju geografije 

Šolsko tekmovanje v znanju geografije 

V torek, 10. februarja 2015, je tudi na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju geografije. 

Tekmovanje, že dvajseto po vrsti, je potekalo pod naslovom Kmetijstvo in njegov pomen, saj je 

Generalna skupščina OZN leto 2014 razglasila za mednarodno leto družinskega kmetovanja. 

Na šolsko tekmovanje v znanju geografije se je letos prijavilo rekordno število tekmovalcev, od 71 

prijavljenih pa se je tekmovanja udeležilo 63 dijakov. Ker v tem tednu poteka program OIV Smučanje, 

se je 8 dijakov s tekmovalnimi vprašanji spopadlo kar v Kranjski Gori. V Hotelu Alpina so dijakom 

omogočili prostorske pogoje za izvedbo tekmovanja, za regularnost izvedbe pa je poskrbel Marko 

Arnuš, prof. geografije.  

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju je prejelo 25 dijakov, in sicer: Tin Malenšek, Neja Luzar, 

Rok Željko, Nika Metelko, Brina Biličič, Angela Jakljič, Grega Bajc, Urša Uhan, Pia Bedene, Miha Tavčar, 

Andraž Brezovar, Tjaša Grabnar, Tina Lindič, Jure Janez Markovič, Martin Božič, Andraž Pavec, Sara 

Štubljar, Andraž Pacek, Tanja Topić, Jakob Höfferle, Ana Šenica, Jan Zupančič, Nuša Hudoklin, Lucija 

Lucie Laubry in Blaž Vovko Bučar. 
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Območno tekmovanje v znanju geografije 

V torek, 10. marca 2015, smo na naši šoli organizirali območno tekmovanje v znanju geografije za J in 

JV Slovenijo. Območnega tekmovanja se je udeležilo 59 tekmovalcev: 38 v skupini SŠ A, v kateri so 

tekmovalci z več kot 140 urami geografije, in 19 v skupini SŠ B, v kateri so dijaki z manj kot 140 urami 

geografije. Na tekmovanju so sodelovali dijaki iz Velenja, Celja, Brežic, Krškega, Črnomlja in Novega 

mesta. 

Vsi tekmovalci in mentorji so se najprej zbrali v atriju, kjer jih je v kratkem pozdravnem nagovoru 

sprejela Natalije Petakovič, pomočnica ravnateljice. Dijakom je povedala, da so prišli v Novo mesto v 

pomembnem letu, ko mesto slavi 650-letnico svojega obstoja, ter jim zaželela veliko tekmovalnih 

užitkov in uspehov. 

Postopek tekmovanja in tekmovalna pravila je tekmovalcem in mentorjem pojasnila vodja tekmovanja 

Polonca Kukec. V geografsko obarvanem pozdravu je še posebej poudarila, da je 10. marec, dan 

tekmovanja, tudi rojstni dan Ferdinanda Seidla, geologa, seizmologa, meteorologa in botanika, ki je bil 

profesor na naši šoli, po njem pa se danes imenujeta šolska geološka zbirka in ulica, na kateri stoji naša 

šola. 

Dijaki so najprej odpisali teoretični del, nato so v spremstvu mentorjev odšli na ogled terena na Marof, 

potem pa so se vrnili v šolo in odpisali še terenski del tekmovalnih pol. Po zaključku tekmovanja smo 

dijakom ponudili dve možnosti: lahko so odšli na potep po Novem mestu z delovnimi listi, ki so jih 

pripravile slavistke, ali pa so se v multimedijski učilnici udeležili projekcije filma Razredni sovražnik, ki 

je bil posnet na naši šoli. V tem času so se mentorji sestali pri skupinskem popravljanju tekmovalnih 

pol. 

Našo šolo so na območnem tekmovanju zastopali Neja Luzar iz 4. a, Tin Malenšek in Rok Željko iz 3. a 

ter Nika Metelko iz 2. a. Neja Luzar in Tin Malenšek sta osvojila srebrni priznanji, Neja Luzar pa se je 

uvrstila na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje v znanju geografije 

V Murski Soboti je v torek, 14. aprila, potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije, na katerem je 

našo šolo zastopala Neja Luzar. 20. tekmovanje sta organizirali Gimnazija Murska Sobota in Srednja 

poklicna in tehniška šola Murska Sobota.  

Tekmovalci so se najprej spopadli s testnimi nalogami o kmetijstvu in geografskih procesih, povezanih 

z njim. V drugem delu so se podali na teren, kjer so raziskovali kmetijske dejavnosti, rečno omrežje in 

Utrinki iz šolskega tekmovanja, foto: Polonca Kukec Pri reševanju nalog, foto: Polonca Kukec 
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oskrbo z vodo, rekreacijske in parkovne površine, gozd, mestotvorne in mestoslužne dejavnosti Murske 

Sobote in njen prostorski razvoj. Na tekmovanju je sodelovalo 69 srednješolcev, Neja Luzar pa je 

osvojila zlato priznanje. 

Polonca Kukec 

Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje smo izvedli 29. 1. 2015. Udeležilo se ga 

je 49 dijakov. 24 dijakov je preverjalo svoje znanje o velikih zvereh v Sloveniji, 25 dijakov pa je reševalo 

naloge iz celotnega programa srednješolske biologije. 

Na 15. državno tekmovanje, ki je bilo 21. 3. 2015 v Kopru, se je uvrstilo 14 najboljših. Med slednjimi se 

jih je 6 iz 3. oz. 4. letnika borilo za vstop na mednarodno biološko olimpijado, ki bo letos na Danskem. 

Z rezultati po državnem tekmovanju smo zelo zadovoljni. Anja Lukan in Barbara Jaklič sta dosegli zlato 

priznanje za znanje o velikih zvereh v Sloveniji, Uroš Prešern, Domen Kulovec, Anamarija Primc in Neja 

Luzar pa so dosegli zlato priznanje za znanje iz celotnega programa srednješolske biologije. Uroš 

Prešern se je z odličnim rezultatom uvrstil v ožji izbor za ekipo na letošnji biološki olimpijadi, a se je 

odločil za sodelovanje na kemijski olimpijadi, ki poteka skoraj istočasno.  

Ana Šenica, Miha Tavčar in Lucija Marzel Djuranovič so osvojili srebrno priznanje. 31 dijakov je doseglo 

bronasto priznanje. 

Šolsko tekmovanje, ki poteka pod okriljem Zveze za tehniško kulturo, sem organizirala Tatjana Durmič, 

komisijo tekmovanja pa so sestavljale še ravnateljica Mojca Lukšič ter biologinji Barbara Bajc Šerovič in 

Marija Kočar. 

Biologinje smo pripravljale dijake na šolsko tekmovanje, še dodatno pa smo delale z dijaki, ki so se 

uvrstili na državno tekmovanje. 

Tatjana Durmič 

Zlati biologi z mentoricama (Barbara Bajc Šerovič, Uroš prešern, 
Anja Lukan, Barbara Jaklič, Neja Luzar, Anamarija Primc, Domen 

Kulovec, Tatjana Durmič, foto: Simon Hočevar 
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Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

17. oktobra 2014 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki se ga je udeležilo 45 

dijakov. Na šolskem tekmovanju je 28 dijakov doseglo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje so 

se uvrstili trije, in sicer Barbara Jaklič, 2. c, Tjaša Čukajne, 2. b, in Tanja Topić, 1. c . 

V soboto, 22. 11. 2014, je na Škofijski gimnaziji v Ljubljani potekalo 16. državno tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni. Našo šolo so zastopale tri dijakinje, in sicer Barbara Jaklič, Tjaša Čukajne in Tanja 

Topić. Vse tri so dosegle zlato priznanje. 

Marija Kočar 

Verižna naprava 

V okviru OIV dijaki drugega letnika izdelujejo fizikalno verižno napravo, ki bo del verižnega 

eksperimenta. Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja 

sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, ki jih zgradijo učenci, 

dijaki, študentje in zainteresirani posamezniki. Izdelovanje verižne naprave na naši šoli se nadaljuje v 

naslednjem šolskem letu, ko se bomo udeležili tudi zaključne prireditve, ki je v organizaciji Tehniškega 

muzeja Slovenije, Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ter Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. 

Simon Hočevar, Anita Nose 

Tekmovanje iz astronomije 

Aktiv fizikov je 12. 12. 2014 organiziral in izvedel šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Tekmovanja 

se je udeležilo 10 dijakov. Med njimi so trije prejeli bronasto priznanje, in sicer Evgenija Burger iz 2. b 

ter Jakob Höfferle in Matjaž Bevc iz 1. b. 

Miha Hadl 

Barbara, Tjaša in Tanja v vhodu v gimnazijsko 
stavbo, foto: Marija Kočar 
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Tekmovanje iz fizike 

Aktiv fizikov je 4. 3. 2015 organiziral in izvedel šolsko tekmovanje iz znanja fizike za 1. letnike. To 

tekmovanje, ki je bilo letos drugič, je namenjeno popularizaciji fizike. Tekmovanja se je udeležilo 22 

dijakov. Bronasto priznanje so prejeli Domen Mohorčič, Ana Šenica, Luka Umek, Nastja Medle, Matjaž 

Bevc, Peter Jakob Candellari in Jan Zupančič. 

21. 3. 2015 je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja fizike, ki se ga je udeležilo 32 dijakov naše šole. 

Tekmovalci so se odlično odrezali. Bronasto priznanje so v 1. tekmovalni skupini prejeli Jon Škerlj, 

Barbara Jaklič, Nastja Medle in Domen Mohorčič, v 2. tekmovalni skupini pa Uroš Prešern in Tristan 

Kovačič.  

Uroš Prešern in Jon Škerlj sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je 11. 4. 2015 potekalo v Škofji Loki. 

Uroš Prešern je prejel zlato priznanje in 2. nagrado, Jon Škerlj pa je prejel srebrno priznanje. 

Miha Hadl 

OIV Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

V okviru izbirne dejavnosti OIV smo vse nosilke (Marinka Kovač, Branka Klemenčič in Janja Pust) 

organizirale in izvedle različne dejavnosti, namenjene vsem, ki jih kemija še posebej zanima. Te so: 

 Krkine nagrade in priznanja,  

 izbirni testi in priprave na 47. mednarodno kemijsko olimpijado 2015 v Bakuju, Azerbajdžanu, 

 šolsko in državno tekmovanje iz naravoslovja, 

 priprave na Naravoslovno olimpijado EUSO v Celovcu,  

 priprave in organizacija šolskega tekmovanja in priprave na državno tekmovanje iz kemije za 

Preglova priznanja,  

 organizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev in udeležba na državnem srečanju, 

 mentorstvo raziskovalnim nalogam, 

 sodelovanje na različnih natečajih in projektih. 

Janja Pust 

Preglovo tekmovanje 

Mentorice kemije smo izvedle šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki je potekalo 9. marca 2015. 

Udeležba je bila številčna, saj se je tekmovanja udeležilo 129 dijakov. Tekmovanje je potekalo brez 

težav. Sledilo je popravljanje nalog in tudi tokrat smo imeli kar nekaj odličnih rezultatov. 55 dijakov je 

prejelo bronasto Preglovo priznanje, od njih se jih je 26 uvrstilo na državno tekmovanje.  

Po izbirnem šolskem tekmovanju smo izvajale individualne in skupinske priprave na državno 

tekmovanje, ki se je odvijalo prvič v novi Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer 9. maja, 

2015. Na tekmovanje sta dijake spremljali Janja Pust in Branka Klemenčič. 
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Na fakulteti, kjer se je odvijalo tekmovanje, so se dijaki po razporedili v ustrezne učilnice, mentorji pa 

smo izkoristili čas za izmenjavo mnenj in čakali svoje tekmovalce ter njihove prve komentarje. Naši 

gimnazijci so bili po tekmovanju sicer malo manj zadovoljni od prejšnjega leta, saj je večini, celo našim 

najboljšim kemikom, uvrščenim na kemijsko olimpijado, zmanjkalo časa za reševanje tokrat verjetno 

nekoliko preštevilnih nalog.  

Po njihovih komentarjih smo tako pričakovali malo slabše rezultate od lanskih, a smo bili kljub vsemu 

z njimi lahko zadovoljni. Skupaj so naši tekmovalci osvojili 5 zlatih in 3 srebrne Preglove plakete. 

Zlati dijaki so bili: Jakob Höfferle, 1. b, Nastja Medle, 1. b (oba sta osvojila 12. mesto), Tristan Kovačič, 

3. a (2. mesto), Uroš Prešern, 3. d (5. mesto) in Klemen Kovač, 4. d (13. mesto). 

Med srebrnimi dijaki pa so bili: Žan Zakošek, 1. b, Barbara Jaklič, 2. c, in Luka Vranješ, 3.c. 

Vsi ostali dijaki so že iz šolskega tekmovanja prejeli bronasta Preglova priznanja, skupaj z uvrščenimi 

na državno tekmovanje je vseh dijakov, ki so prejeli bronasta priznanja 45. 

Janja Pust 

47. mednarodna kemijska olimpijada 2015 

Izbirna tekmovanja za udeležbo na kemijski olimpijadi potekajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, pripravljajo in vodijo jih profesorji fakultete, saj nivo kemijskega znanja krepko presega 

srednješolsko snov. Tudi priprave potekajo na fakulteti, a se morajo dijaki nanje šele uvrstiti. Vsaka 

šola lahko prijavi do pet dijakov. 

V tem šolskem letu so se izbirnega testa za udeležbo na pripravah, ki je tokrat prvič potekal v prostorih 

novo zgrajene Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer malce kasneje kot običajno, to je 

23. 1. 2015. Z Gimnazije Novo mesto udeležili naslednji dijaki: Klemen Kovač, 4. d (mentorica Marinka 

Kovač), Tristan Kovačič, 3. a (mentorica Branka Klemenčič), Rok Košiček, 4. b, in Uroš Prešern, 3. d 

(mentorica Janja Pust). 

Naša ekipa na državnem tekmovanju iz kemije, foto: Janja Pust 
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Po uvodnem izbirnem preizkusu znanja so bili vsi štirje med desetimi najboljšimi dijaki iz 3. oziroma 4. 

letnikov ter se s tem uvrstili na priprave, ki so potekale med zimskimi počitnicami, in sicer od 16. do 

19. 2. 2015 na fakulteti in so vsebovale snov fizikalne, organske in analizne kemije. 

5. 3. 2015 je potekal 2. izbirni test, skozi katerega so se prebili trije dijaki, neuspešen je bil le Rok 

Košiček, a je tudi on pokazal izjemno znanje, saj se je uvrstil v zgornjo polovico sodelujočih dijakov. 

Ostali trije, Klemen, Domen in Uroš, so v nadaljnjih pripravah pokazali izjemno prizadevnost ter se do 

maja, ko je bil na vrsti zadnji, 3. izbirni test, intenzivno pripravljali ter reševali zahtevne kemijske 

probleme, ki so jih na fakulteti prejeli od organizatorja tekmovanja.  

Vsi smo nestrpno čakali rezultate zadnjega testa, ki je potekal 6. 5. 2015, ter bili po njihovi objavi zelo 

navdušeni. Med štiri slovenske udeležence kemijske olimpijade sta se uvrstila Uroš Prešern z daleč 

najboljšim rezultatom in Klemen Kovač na četrtem mestu. Malce grenkega priokusa smo imeli vsi le 

zaradi Tristana Kovačiča, ki je na žalost osvojil 'le' 6. mesto ter mu je le nekaj odstotkov zmanjkalo do 

uvrstitve med udeležence olimpijade. 

47. mednarodna kemijska olimpijada je potekala V Bakuju, glavnem mestu Azerbajdžana, 20.–29. 7. 

2015. Na njej je sodelovalo 79 držav iz vsega sveta. Slovenijo je zastopala štiričlanska ekipa, ki sta jo 

vodila profesorja s kemijske fakultete, Darko Dolenc in Andrej Godec. Gimnazija Novo mesto je prvič 

sodelovala s kar dvema dijakoma, Klemnom Kovačem iz 4. d ter Urošem Prešernom iz 3. d, kar je že 

samo po sebi izjemen uspeh. 

Na olimpijadi udeleženci tekmujejo posamično in se potegujejo za zlata, srebrna in bronasta priznanja. 

Tekmovanje obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je bilo tokrat osem kompleksnih 

kemijskih problemov, njihova tematika je zelo široka, teme so večinoma iz vsakdanjega življenja in 

povezane tudi z državo prirediteljico, Azerbajdžanom. V praktičnem delu pa so morali tekmovalci v 

laboratoriju izvesti tri naloge, od zahtevne kemijske sinteze do preučevanja kemijske kinetike. 

 

Dijaki, ki so se udeležili in uspešno opravili s prvim izbirnim testom za 
udeležbo na kemijski olimpijadi, foto: Simon Hočevar 
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V zelo zahtevni svetovni konkurenci je uspelo Urošu Prešernu osvojiti bronasto priznanje, a čestitke 

zagotovo zaslužita oba s Klemnom, saj že udeležba na tako visoko znanstvenem tekmovanju pomeni, 

da sta na poti, da postaneta vrhunska znanstvenika. 

Janja Pust 

44. simpozij za Krkine nagrade in priznanja 

Med nagrajenimi srednješolskimi raziskovalnimi nalogami so bile tokrat kar tri naloge, dve sta nastali 

v aktivu kemije. 

 Kurkuma – Izolacija, identifikacija in preizkušanje njenih zdravilnih učinkovin avtorjev Petre 

Bajec iz 3. d in Tilna Tori iz 3. c. Nalogo sta dijaka pripravljala pod mentorstvom Janje Pust in 

somentorstvom Petre Vovko in Matjaža Retelja. 

 Ibuprofen – Zgodovina ali prihodnost? avtorjev Aleksandre Mikić, Laure Pust in Klemna Kovača 

iz 3. d. Nalogo so izdelali pod mentorstvom Branke Klemenčič in somentorstvom mag. 

Miroslave Abazović. 

Krkino nagrado je prejel tudi Aleš Zupančič skupaj z Emo Butara, ki je pod mentorstvom Tatjane Durmič 

pripravil nalogo Zmanjšanje grenkobe izdelkov v farmaciji. 

Uroš in Klemen, foto: Uroš Prešern Uroš z bronasto medaljo, foto: prireditelj olimpijade 

Nagrajenci z mentoricami in ravnateljico, foto: Arhiv Krke, d. d., Novo mesto 
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Med nagrajenimi je bila tudi naloga Kupec zdravil brez recepta, ki so jo pripravile dijakinje Karin 

Udvanc, Tjaša Žagar in Tina Katič pod mentorskim vodstvom Marinke Kovač ter somentorstvom mag. 

Miroslave Abazović. Naloga je prejela Krkino priznanje. 

Janja Pust 

Raziskovalne naloge 

Mladi so se na letošnjem srečanju mladih raziskovalcev predstavili s šestnajstimi raziskovalnimi 

nalogami, polovica je bila osnovnošolskih in polovica srednješolskih. Gimnazijci so se predstavili s 

petimi nalogami.  

Iz področja kemija in kemijska tehnologija je bila naloga z naslovom Protikorozijska zaščita in 

vrednotenje korozijskih proceso s pametnimi hibridnimi sol-gel prevlekami na železu in jeklu, katere 

avtorja sta bila Nikolaj Candellari in Simon Iskra iz 3. d, (mentorji: Janja Pust, dr. Peter Rodič in prof. dr. 

Ingrid Milošev). Področje farmacije je zastopala naloga Zmanjševanje grenkobe izdelkov v farmacijo, ki 

sta jo ustvarila avtorja Aleš Zupančič iz 4. e ob pomoči Eme Butara iz 3. a pod mentorstvom Tatjane 

Durmič. Področje astronomije ali fizike je zastopala naloga Zlaganje avtorja Aleksandra Bordeliusa iz 3. 

a (mentorica: Anita Nose). Na interdisciplinarnem področju je bila predstavljena naloga dveh dijakov, 

Aleša Zupančiča iz 4. e ter Anje Zupančič s Kmetijske šole Grm in biotehnične gimnazije z naslovom 

Proizvodnja alternativnega goriva iz utekočinjenega odvečnega blata (mentorja: Marija Kočar in prof. 

dr. Albin Pintar). Iz zgodovine pa je Jakob Piletič iz 4. k pod mentorstvom Nevenke Malnarič Brulc in 

Marka Kastelica izdelal in predstavil nalogo VERBA ÆTERNITATIS – CHRONOGRAMMATIA ATQUE 

INSCRIPTIONES NOVÆVRBIS LANDESTROSISQVE.  

Vse raziskovalne naloge so ocenjevalci uvrstili na državno srečanje, ki poteka po dvokrožnem sistemu. 

V prvem krogu člani posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne 

naloge ter nato izberejo do šest najboljših nalog za osnovne šole in za srednje šole po posameznih 

področjih. Izbrane naloge se uvrstijo v drugi krog srečanja. Nalog, ki se ne uvrstijo v drugi krog, njihovi 

avtorji na državnem srečanju ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot 

poslušalce.  

Zaključni del državnega srečanja se je odvijal 18. 5. 2014 na Gimnaziji in srednji poklicni in tehniški šoli 

Murska Sobota. Z Gimnazije Novo mesto so bile letos na 49. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 

na predstavitev povabljene tri naloge: Protikorozijska zaščita in vrednotenje korozijskih procesov s 

pametnimi hibridnimi sol-gel prevlekami na železu in jeklu s področja kemije in kemijske tehnologije, 

naloga Zmanjševanje grenkobe izdelkov v farmacijo s področja farmacije ter naloga Proizvodnja 

alternativnega goriva iz utekočinjenega odvečnega blata z interdisciplinarnega področja.  

Vse tri naloge so prejele zlata priznanja, prvi dve sta osvojili drugo, zadnja pa prvo mesto v svojih 

kategorijah.  

Nalogi Zlaganje in VERBA ÆTERNITATIS – CHRONOGRAMMATIA ATQUE INSCRIPTIONES NOVÆVRBIS 

LANDESTROSISQVE sta bili nagrajeni z bronastim priznanjem. 
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Janja Pust 

Projektna olimpijada mladih raziskovalcev 

Od 8. do 10. maja je v ZDA (Houston, Texas) potekala Projektna olimpijada mladih raziskovalcev I-

SWEEEP. V treh kategorijah (okolje, inženirstvo, okolje) je tekmovalo 668 študentov in dijakov iz 111 

držav sveta. 

V kategoriji energija sta tekmovala tudi Aleš Zupančič iz 4. e Splošne gimnazije NM in Anja Zupančič, 

dijakinja 4. letnika Biotehniške gimnazije Novo mesto. V zelo veliki konkurenci sta v svoji kategoriji 

dosegla srebrno medaljo. 

Marija Kočar 

Simon in Nikolaj z mentorjema, foto: Janja Pust 

Anja in Aleš z mentorico po podelitvi medalj v George Brown 
Convention Centru v Houstonu, foto: dr. A. Pšaker 
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Tekmovanje iz znanja naravoslovja 

25. 11. 2015 smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje iz naravoslovja, v katerem tekmovalci 

tekmujejo iz znanja iz biologije, kemije in fizike. Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov. Na državno 

tekmovanje se jih je uvrstilo kar deset. 

Državno tekmovanje in hkrati izbor tekmovalcev za udeležbo na mednarodni naravoslovni olimpijadi 

EUSO je potekalo 24. januarja 2015 v Ljubljani. Naši dijaki so se na odrezali več kot odlično in pri 

reševanju precej kompleksnih interdisciplinarnih nalog iz kemije, biologije in fizike pokazali vrhunsko 

znanje na vseh treh področjih. Barbara Jaklič iz 2. c je dosegla vrhunski rezultat. S tretjim mestom v 

državi se je uvrstila v olimpijsko ekipo šestih, ki bodo Slovenijo zastopali na EUSO. Ta izjemen uspeh so 

s srebrnimi priznanji dopolnili še Jon Škerlj iz 2. a, Bianka Colarič iz 2. b in Nastja Medle iz 1. b. 

Anita Nose 

Naravoslovna olimpijada EUSO 

V Celovcu je potekala Naravoslovna olimpijada Evropske unije EUSO (European Union Science 

Olympiad) od 26. 4. do 3. 5. 2015 v Celovcu. Slovenijo sta zastopali dve ekipi, sestavljeni iz šestih dijakov 

srednjih šol. V eni izmed ekip je bila tudi naša dijakinja Barbara Jaklič iz 2. c. Domov je prinesla bronasto 

medaljo.  

 

 

 

Udeleženci državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja, foto: Simon Hočevar 
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Anita Nose 

iGEM - International Genetically Engineered Machine 

competition 

Ob zaključku šolskega leta 2013/2014 je Kemijski inštitut povabil dijake srednjih šol k pripravi projektov 

iz področja sintezne biologije. Želeli so oblikovati srednješolsko raziskovalno skupino, ki bo nastopila 

na svetovno prepoznanem tekmovanju iz sintezne biologije, iGEM High School Division 2015. V 

letu 2015 bo tekmovanje iGEM prvič potekalo sočasno na treh ravneh: za študente, doktorande in za 

srednješolce.  

Tematika raziskovalne naloge bo zajemala nove metabolne poti za sintezo biogoriv oziroma 

pridobivanja energije. Po priporočilu Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je bilo na seznamu 

kandidatov za dijaško ekipo kar 28 dijakov, ki so se v preteklih letih izkazali na tekmovanjih iz znanja 

kemije in biologije. Dijaki so se med poletnimi počitnicami udeležili predavanj iz biokemije. Njihova 

naloga je bila v dveh tednih pripraviti predloge reševanja raziskovalnega izziva. Na podlagi njihovih 

predlogov je bilo izbranih osem dijakinj in dijakov tretjih in četrtih razredov s sedmih različnih gimnazij: 

novomeške, kranjske, idrijske, trboveljske, celjske in dveh ljubljanskih. Iz naše šole sta se v ekipo 

uvrstila Domen Kulovec, 3. a, in Aleš Zupančič, 4. e, ki sta se izkazala s pripravo projekta Modifikacija 

Slovenska delegacija na otvoritveni slovesnosti, foto: Dranginis Vytautas 

Bronasta ekipa, foto: Dranginis Vytautas Slovenska delegacija na zaključni slovesnosti, foto: 
Dranginis Vytautas 
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E. coli za proizvodnjo n-butanola iz butanojske kisline. Izbrani dijaki že celo leto pod okriljem Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo in Kemijskega inštituta razvijajo svoj raziskovalni izziv.  

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo omogoča izvedbo raziskovalnega dela in mentorsko pomoč 

pri sinteznobiološkemu delu projekta. Na Kemijskem inštitutu, Laboratorij za okoljske vede in 

inženirstvo, dijakom pomagajo pri delu z bioreaktorji, Katedra za biokemijo Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo pa je prevzela skrb za izvedbo poskusov na ravni DNA in za pripravo gensko 

spremenjenih bakterij. Letošnje srečanje ekip s predstavitvijo rezultatov bo letos potekalo med 24. in 

28. septembrom v Bostonu (ZDA). Tekmovanje je izvrstna priložnost za promocijo mladih, njihovih 

inovativnih raziskovalnih idej in Slovenije kot konkurenčne države na področju znanosti in tehnologije. 

Branka Klemenčič 

Chem Generation – Junaki prihodnosti 

Znanstveno tekmovanje Chem Generation – Junaki prihodnosti je potekalo 12. 1.–30. 3. 2015. Dijaki 

so morali definirati kakršno koli okoljsko težavo v lokalnem okolju ter razviti uporabno znanstveno 

rešitev. Od začetnih 20 dijakov je v tekmovanju ostalo osem dijakov, ki so rešitve razvijali v dveh ekipah. 

Ekipa Tri Ribe (Jakob Marčič, 2. c, Aljaž Penca, 2. c, in Matej Bajec, 2. c) je reševala problem zavržene 

hrane. Mentorica ekipe je bila prof. Marinka Kovač. Ekipa BulB (Eva Novljan, 2. b, Nik Gabrič, 2. c, Miha 

Tavčar, 2. a, Lucija Marzel Djuranovič, 2. d, Kristina Jordan, 2. c) se je lotila dveh težav hkrati, in sicer 

negibanja ter pridobivanja električne energije na alternativen način. Rešitev, ki so jo razvili v prototipni 

fazi, je bila čevelj s piezo kristali, ki so ob človeški hoji proizvajali elektriko, ki bi se lahko pri bolj razvitem 

izdelku shranjevala v telefonsko baterijo. BulB so svojo rešitev sproti testirali tudi pri potencialnih 

kupcih in dobili zadovoljive povratne informacije. Mentor ekipe BulB je bil prof. Janez Gorenc, zelo 

veliko pa je pomagal tudi dr. Marko Pavlin, inženir elektrotehnike. Kot priročnik za razvijanje rešitve v 

skladu s potrebami kupcev so dijaki uporabljali knjigo Delaj vitko Asha Maurje. Ekipa BulB je na koncu 

osvojila nagrado občinstva ter zasedla tretje mesto po izboru strokovne komisije. Dijaki so zelo pohvalili 

dejavnost, saj so se ogromno naučili, ob tem pa tudi zabavali. 

 

Ekipa iGEM Slovenija, foto: 
https://www.facebook.com/hSiGEM?fref=photo 

Predstavitev raziskovalnega dela v Cankarjevem domu, foto: 
https://www.facebook.com/hSiGEM?fref=photo 
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Janez Gorenc 

Aerobika, pilates 

Z dejavnostjo smo pričele v mesecu novembru 2014. Vadba je bila namenjena dijakinjam in 

profesoricam. Na začetku je bilo vključenih 16 dijakinj in dve profesorici. Vadbo smo izvajale v fitnesu 

in v srednji telovadnici ob torkih po pouku. Vadbe so bile izredno pestre in raznolike, vplivale so na 

razvoj moči, vzdržljivosti, gibljivosti, koordinacije, ravnotežja … do stabilizacije trupa in sproščanja 

določenih mišičnih skupin. 

Pri aerobiki smo uporabljale step, elastike, uteži, velike žoge, medicinke, TRX, blazine ... Sestavljale smo 

razne koreografije in jih izvajale po glasbi. 

Pri pilatesu smo se naučile vaje na blazini in na veliki žogi ter ugotavljale, kako vaje delujejo na naš 

organizem. Pri izvedbi smo se učile pravilno dihati, stabilizirati telo in obenem sproščati določene 

mišične skupine. Izvajale smo tudi osnovne vaje iz power joge. 

Ekipa BulB pri razvijanju poslovnega modela, foto: Janez Gorenc 

Mentorica med vadbo, foto: Primož Plazar 
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Za moč in stabilizacijo pa smo pričele z uporabo novega rekvizita, ki se imenuje TRX. Opravljeno je bilo 

15 ur, z vadbo smo zaključile v mesecu aprilu 2015. 

Breda Vovko 

Navijaška skupina 

V akrobatsko skupino je bilo vključenih 8 deklet. Z vadbo smo pričele v mesecu novembru. Vadile smo 

različne gimnastične elemente, akrobatiko pa tudi s pomočjo air gym blazine. Dekleta so se učila razne 

pozicije in tehnike dvigov (lift, elevator, double twist, basket toss twist basket toss toe touch, basket 

toss pop corn, basket toss preaty lady, torch from ground, liberty). Na koncu so izvedle celotno 

koreografijo po glasbi. 

Druga zvrst vadbe pa je bila vadba s cofi. V skupini je bilo 12 deklet. Imele smo 15–20 ur treningov. 

Letos ni bilo priložnosti, da bi nastopali na prireditvah. To nameravamo izvesti v naslednjem šolskem 

letu.  

Breda Vovko 

Akrobatika za vsakogar 

Akrobatiko je letos redno obiskovala 6 dijakov, v glavnem dekleta, pa tudi en fant, ki so bili zelo 

navdušeni za vadbo. Trenirali smo se v šolski telovadnici tedensko po dve šolski uri od novembra do 

aprila. Vadba akrobatike na prožni akrobatski blazini in skokov na mali prožni ponjavi je bila za njih 

rekreacija in dopolnilni šport za njihov osnovni trening. Sodelovali smo predvsem s hip-hop plesalci 

Plesnega studia Novo mesto, ki so akrobatsko znanje uporabili za svoje nastope. 

Za potrebe informativnega dneva smo posneli vadbo akrobatike, ki je bila vključena v predstavitveni 

spot Gimnazije Novo mesto. 

Vadba je bila polna dobre volje in dobrega vzdušja, zato smo sklenili, da z vadbo nadaljujemo v 

prihodnjem šolskem letu. 

Navijaška skupina, foto: Breda Vovko Vadba s cofi, foto: Breda Vovko 
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Ivan Maričič 

Radi tečemo 

V okviru te vsebine smo letos tekli jeseni v Ljubljani na maratonu in se spomladi pripravljali na 

dobrodelni tek LEO v Novem mestu. S tem spodbujamo redno tekaško vadbo za zdrav slog življenja. 

Gimnazijci tekli na LJ maratonu 

Počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto začeli z udeležbo na tekih 19. Ljubljanskega maratona. V 

soboto, 25. 10. 2014, se je 10 dijakov udeležilo šolskega maratona. V čudovitem vremenu so pogumno 

pretekli 4,2 km in ponosno prejeli spominske medalje za spodbudo za ukvarjanje s tekom za zdravje in 

sprostitev čez celo leto. Odlično se je kot tekmovalec izkazal Simon Iskra iz 3. d, ki je zasedel deseto 

mesto v močni konkurenci najbolj vzdržljivih slovenskih srednješolcev. 

V nedeljo, 26. 10. 2014, so dijaki in profesorji tekli 10,21 in 42 km, letos v razmerah indijanskega poletja. 

Premagali so vse težave na progi in vseh 12 je prišlo do cilja. Vsi so bili zadovoljni z opravljenim tekom 

in rezultati v tekmi s samim seboj. Imeli smo tudi prvo dijaško udeležbo v teku na 42 km, ki jo je 

pogumno opravil Žiga Palka iz 4. e. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu. 

Akrobati GNM, foto: Simon Stanojevič Zaključek nastopa v 'špago', foto: Simon Stanojevič 

Ekipa Gimnazije Novo mesto na šolskem teku, 
foto: Ivan Maričič 

Zadovoljne gimnazijke v cilju po pretečenih 4,2 km, foto: 
Ivan Maričič 
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Gimnazijci so tudi letos tekli na Leo teku 

V nedeljo, 17. 5. 2015, so gimnazijci tekli na 5. Dobrodelnem Leo teku na 5 km in 7 km v Portovalu v 

Novem. Teklo je 6 dijakov in profesor, kar nekaj jih je sodelovalo pri organizaciji teka. Med dekleti je 

Evgenija Burger iz 2. b osvojila 1. mesto v teku na 5 km. Udeleženci so združili šport za zdravje in dobro 

počutje z dobrim namenom, saj so tako zbirali sredstva za dvigalo za študenta paraplegika iz Novega 

mesta. 

Ivan Maričič 

Košarka 

Ponujena dejavnost je potekala od sredine oktobra do začetka maja v veliki šolski telovadnici. Ob petkih 

po osmi šolski uri, ko so dijaki odhajali domov utrujeni od napornega šolskega dela, se je zbralo med 

osem in deset košarkarskih navdušencev, ki so si želeli sprostitve, druženja in kanček tekmovanja. 

Igralo se je polni dve šolski uri, včasih pa celo tudi dlje. Dijaki so bili nad dejavnostjo navdušeni in 

zadovoljni. Sam kot mentor sem lahko zelo vesel, da sem imel tako prijetno skupino. 

Sandi Kostić 

Saša v gozdu Portovala, foto: Leo 
klub 

Evgenija na 1. mestu, foto: Leo klub 

Navdušeni košarkarji in košarkarica, foto: Sandi Kostić 
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Nogomet 

Vremenske razmere so bile za to dejavnost letos zelo naklonjene, saj smo večino časa igrali na 

zunanjem igrišču pri OŠ Center. Od sredine oktobra pa do začetka julija je dejavnost redno obiskovalo 

med deset in štirinajst dijakov. Nekateri med njimi so že trenirali nogomet, nekateri pa so utrjevali 

znanje preko igre. Večina časa je bila namenjena igri pet na pet. Sklepam lahko, da so dijaki bili 

zadovoljni s ponujeno dejavnostjo. Upam, da naslednje leto nadaljujemo. 

Sandi Kostić 

Športni tabor za 3. š 

Šola v naravi za tretji letnik športnega oddelka je bila izvedena od 15.–18. 6. 2015 v Ribčevem Lazu 

(Bohinj). V šoli v naravi je sodelovalo 9 dijakov. 

V sklopu šole v naravi so spoznali predvsem dejavnosti, ki jih skozi reden proces pouka na šoli ni 

mogoče izvesti. Izvedli so spust s kajaki (sit on top) po Savi Bohinjki, daljšo krožno planinsko turo v 

deževnih razmerah, zahtevno gorsko kolesarsko etapo z zahtevnim spustom, vožnjo s SUP-deskami ter 

plezanje v naravni steni Pod skalco in igranje na slack-linu. 

Dijaki so se resnično odrezali pri vseh vsebinah. Šola v naravi je bila bistveno napornejša od preteklih 

tovrstnih taborov, ki so bili v Osilnici. Pred vsemi dejavnostmi je bila potrebna precejšnja psihična 

priprava, da so dijaki športniki zmogli celoten napor. Posebnost je bila tudi, da smo za prevoz uporabili 

javna prevozna sredstva, od Novega mesta do Bohinjske Bistrice smo namreč potovali z vlakom. 

Med vsemi dejavnostmi in v prostem času pa smo izvedli tudi številne pogovore in igre socialnih veščin. 

Spoznali so tudi gospoda Ivana, ki živi na Zoisovi graščini in je dijakom povedal veliko zanimivosti o 

kraju samem o življenju barona Zoisa, ob koncu nam je celo lepo zapel. 

 

Ko že misliš, da si na koncu, se najraje kaj zgodi, foto: Primož Plazar Ko premagaš samega sebe, 
foto: Primož Plazar 
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Primož Plazar  

Alpsko smučanje in deskanje/Šola v naravi za 2. š 

Zimovanje gimnazijcev je potekalo med 9. in 14. februarjem v Kranjski Gori. Dejavnosti se je udeležilo 

48 dijakov (14 iz 2. š in 34 v okviru OIV). Nastanjeni smo bili že tradicionalno v hotelu Alpina neposredno 

ob kranjskogorskem smučišču. 

V idealnih zimskih razmerah so dijaki, ki so bili razporejeni v 4 po predznanju homogene skupine 

smučarjev in eno skupino deskarjev, napredovali v smučarskih in deskarskih veščinah na pobočjih 

Vitranca pod vodstvom učiteljev smučanja (Gregor Sikošek, Marko Arnuš), profesorjev športne vzgoje 

(Primož Plazar, Jernej Cimperman, Sandi Kostič) in učiteljice deskanja (Perla Krstič). Smučanje in 

deskanje smo izvajali med 9. in 16. uro z odmorom za kosilo ter v času nočne smuke. Poleg smučanja 

je kot obvezni del šole v naravi za dijake športnega oddelka potekal tudi začetni tečaj teka na smučeh. 

Pod vodstvom profesorja Plazarja in asistenco profesorja Arnuša so dijaki osvojili osnove drsalne 

tehnike teka na smučeh. Izbirno so se lahko teka na smučeh udeležili tudi zainteresirani dijaki (OIV), 

saj je bila letos prvič dejavnost podkrepljena z novo gimnazijsko opremo za tek na smučeh. Najbolj 

vztrajni in drsalno podkovani tekači so (nekateri po dvakrat) opravili mini tekaški maraton od Kranjske 

Gore do planiške velikanke in nazaj. Preostali dijaki so se odpravili na zimski pohod po bližnji okolici 

Kranjske Gore. Ob popoldanskih in nočnih priložnostih prostega časa na smučišču so se mnogi smučarji 

preizkušali v deskanju.  

Na Planini Zajamniki je res lepo, 
foto: Primož Plazar 

Veselje pred odhodom na spust s kajaki, 
foto: Primož Plazar 

Športnice na vrh podkorenske strmine, 
foto: Marko Arnuš 

Brez padca v športu ne gre, foto: Primož Plazar 
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V okviru šole v naravi je poleg obeh zimskih športnih dejavnosti potekal tudi pouk (10 ur) geografije, ki 

so ga dijaki izvajali pod vodstvom profesorja Arnuša v hotelu in začinili s terenskih delom po Kranjski 

Gori. Posebnost letošnjega zimovanja je bila poleg izvedbe pouka za 2. š tudi izvedba šolskega 

tekmovanje iz znanja geografije. Osem dijakov je sinhrono s svojimi sotekmovalci na šoli odpisalo 

tekmovalni poli v prostorih improvizirane učilnice v hotelu. Gimnazijska smučarija se je vnovič odrezala 

brez večjih zapletov in brez poškodb med dijaki. Izvajalci že snujemo načrte za obogateno izvedbo 

dejavnosti tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Marko Arnuš, Primož Plazar 

Šola v naravi – Nerezine 2014 

Tudi letos se je 21 dijakov 1. š še pred uradnim začetkom pouka (27.–31. 8. 2014) udeležilo šole v naravi 

v Nerezinah. Izvajalci šole v naravi smo bili:  

 Jernej Cimperman, prof. ŠVZ – vodja potapljaškega tečaja, 

 Ivan Maričič, prof ŠVZ – asistent potapljaškega tečaja, 

 Breda Vovko, prof. ŠVZ – vodja plavalnega tečaja, 

 Renata Nose, prof. slovenščine – pouk slovenščine, 

 Marko Arnuš, prof. geografije – pouk geografije, asistent plavalnega tečaja, razrednik. 

Dijaki so opravili tečaja plavanja in potapljanja. Zaključek tečajev je bil zaključni potop na dah in plavalni 

maraton. Najgloblji potop je uspel Anžeju Šobarju, ki je z dna na 19 metrov globine prinesel morsko 

kumaro. Vsi dijaki so uspešno preplavali plavalni maraton (približno 1 km), najhitreje je s plavalnim 

podvigom opravil Maj Malenšek. 

Letošnji pouk v šoli v naravi je obsegal pouk slovenščine in geografije. Pri slovenščini so dijaki spoznavali 

Lepo Vido in jo tudi uprizorili. Pri geografiji smo opravili terensko delo po Nerezinah in ugotavljali 

osnovne zakonitosti geografskega sistema raziskovanja. 

Dijaki so opravili še jutranji pohod na Osorščico, medsebojno so tekmovali v odbojki na mivk in košarki 

ter izvajali delavnice socialnih veščin za medsebojno spoznavanje in komunikacijo. 

S(ki)elfi, foto: Lorena Mikič 
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Šola v naravi je potekala v izjemno sproščenem vzdušju in brez poškodb dijakov. Tovrsten tabor s 

športnimi, šolskimi in prostočasnimi aktivnostmi se je izkazala za odlično priložnost za medsebojno 

spoznavanje in oblikovanje razredne skupnosti. 

Marko Arnuš 

Celotna ekipa, foto: Marko Arnuš 

Prijem reševanja iz vode, foto: Marko Arnuš Potapljaški krst, foto: Marko Arnuš 

Potapljaški tečaj, foto: Marko Arnuš Osvajalci Osorščice, foto: Jernej Cimperman 
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Šola v naravi za 1. b 

V letošnjem letu so bili v projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev vključeni tudi dijaki in 

učiteljski zbor 1. b oddelka. Da bi lahko uspešno in nemoteno začeli z uporabo tabličnih računalnikov 

pri pouku in se izognili morebitnim težavam, so se dijaki udeležili šole v naravi v Črmošnjicah. Spremljali 

smo jih profesorici kemije, Branka Klemenčič, in fizike, Anita Nose ter računalničar Simon Hočevar. 

Poleg prijetnega druženja in razvijanja socialnih veščin, je šola v naravi temeljila na medpredmetno 

načrtovanem pouku fizike in kemije s poudarkom na eksperimentiranju in spoznavanju možnosti 

uporabe tabličnih računalnikov pri pouku fizike in kemije.  

Dijaki so se seznanili tudi z varno rabo interneta, kar je izrednega pomena pri vključevanju 

informacijske komunikacijske tehnologije v pouk. Kljub deževnemu vremenu so uspeli raziskati tudi 

gozdno učno pot Divji potok in lepote neokrnjene narave na vzhodni strani Črmošnjic. 

Branka Klemenčič, Anita Nose 

First Lego League 

Gimnazija Novo mesto je v šolskem letu 2014/2015 prvič sodelovala na tekmovanju First Lego League. 

V ekipo, ki se je poimenovala Rising Kelts, se je vključilo 10 dijakov 1. letnikov, devet iz Gimnazije Novo 

mesto in eden iz Šolskega centra Novo mesto (Mark Batagelj, 1. e, Larsen Cundrič, 1. e, Rem Grobelšek, 

1. d, Larisa Grubič, 1. c, Ed Hasanović, 1. e, Lan Jelen, 1. a, Luka Kunej, 1. a, Domen Mohorčič, 1. a, 

Tinkara Moretti, 1. b, ter Luka Škufca). Mentorica projekta je bila prof. Barbara Strnad. 

Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov: robotskega dela, projektnega dela in vrednot. Pri robotskem 

delu so morali dijaki sestaviti robota iz lego kock ter računalniške enote mindstorms ter ga 

sprogramirati za opravljanje vnaprej določenih nalog na posebej za to pripravljenem poligonu. Pri 

projektu, katerega naslov je bil Ves svet je učilnica, so morali dijaki odkriti problem, povezan z 

izobraževanjem, ter najti ustrezno rešitev. Pri vrednotah pa so dijaki morali pokazati, da so usvojili 

vrednote timskega dela in sodelovanja ter medsebojne pomoči. 

Med štiridesetimi slovenskimi ekipami so se Rising Kelts skozi slovensko polfinale in finale z robotom 

Obelix 2 z jasno izkazanim vrednostnim sistemom ter s projektom, ki otrokom pomaga reševati 

govorne napake, prebili na drugo mesto v državi in si tako odprli pot na svetovni kongres organizacije 

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) v St. Louisu, Missouri, ZDA. Za to 

Usmerjen prosti čas, foto: Simon Hočevar Delo s tabličnim računalnikom, foto: Simon Hočevar 
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tekmovanje se je ekipi pridružil še drugi mentor, prof. Janez Gorenc, predvsem za podjetniške vsebine 

ter za angleščino. 

Ekipa se je v St Louisu dobro izkazala ter osvojila nagrado sodnikov za deljenje projekta med predšolske 

otroke in znanja, pridobljenega na FLL-izzivu.  

Janez Gorenc 

Gledališka skupina Goga 

V gledališki skupini Goga je v šolskem letu 2014/2015 sodelovalo 40 dijakov in dijakinj. Srečevali smo 

se vse šolsko leto v gimnazijskih prostorih in v KCJT. Pripravili smo tri prireditve, s katerimi smo obeležili 

državne praznike. 

V mesecu decembru smo skupaj z Mestno občino Novo mesto obeležili državni praznik – dan 

samostojnosti s predstavo Srce je popotnik. Z velikim optimizmom smo se zazrli v prihodnost, saj smo 

poudarili predvsem pozitivne vrednote, na katerih naj bi temeljila naša prihodnost: vero v človeka, 

Rising Kelts v vrtcu, foto: Barbara Strnad 

Predstava Srce je popotnik, foto: Boštjan Pucelj 
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ponos, plemenitost, ljubezen. Tako smo vsaj za nekaj trenutkov z glasbo in pesmijo popeljali javnost 

od malodušja in vsakdanjih skrbi. Prvič se je predstavil tudi gimnazijski orkester. Za javnost smo 

nastopili 22. decembra, za gimnazijce pa 23. decembra. Odzvali smo se tudi povabilu, da bi nastopili v 

Mokronogu in Dolenjskih Toplicah, a do realizacije zaradi vremenskih razmer oz. zasedenosti in 

odsotnosti dijakov, ki so igrali v orkestru, ni prišlo. 

V mesecu februarju smo obeležili kulturni praznik po šolskem radiu. Poudarek je bil na ljubezenski temi 

Prešernove poezije. 

V mesecu maju pa smo se odzvali vabilu Mestne občine Novo mesto in Dolenjskega muzeja in obeležili 

dan osvoboditve Novega mesta in dan upora proti okupatorju s proslavo Ena sama pesem – ena sama 

svoboda. Nastopili smo 8. maja na vrtovih Dolenjskega muzeja. 

Dijaki in dijakinje gledališke skupine Goga so tudi v tem šolskem letu pokazali veliko prizadevnosti, saj 

jim je ob rednem šolskem delu uspelo uresničiti cilje, ki so si jih postavili. S svojo ustvarjalnostjo so tudi 

tokrat navdušili občinstvo. 

Vladimira Korošec 

Pevski zbor 

Čez celo leto so potekale vaje pevskega zbor, in sicer vsak teden 2 šolski uri. Cilj je bil pripraviti muzikal, 

vendar zaradi dodatnih obveznosti dijakov, nismo mogli sestaviti konstantne ekipe, ki bi lahko 

nemoteno delovala. Zato smo februarja spremenili načrt. Na izrecno željo manjšega števila dijakov smo 

vaje ohranili in pripravili kratki program za podelitev priznanj ob koncu pouka za 4. letnike. 

Predstava Ena sama pesem - ena sama svoboda, foto: Boštjan Pucelj Solistka, foto: Boštjan Pucelj 
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Vanja Popov 

Interact klub Gimnazije Novo mesto 

Interact klub Gimnazije Novo mesto deluje pod botrstvom Rotary kluba Dolenjske Toplice. Tajnica 

kluba je bila Mateja Škedelj iz 4. c, predsednik pa Anže Kukenberger. V šolskem 2014/15 so člani kluba 

(večinoma iz 3. in 4. letnikov) izpeljal dve dobrodelni prireditvi, in sicer dobrodelno obdarovanje pred 

novim letom in dobrodelno modno revijo.  

Dobrodelno obdarovanje pred novim letom 

Obdarovanje je potekalo 19. decembra, tik pred božično-novoletnimi počitnicami. Kdor je želel koga 

presenetiti s priložnostnim darilcem, je v sredo, 17., in v četrtek, 18. decembra, lahko za določeno 

osebo pred atrijem naročil darilce v vrednosti 1 ali 2 €. Darilca je Božiček s pomočnikom jelenčkom 19. 

decembra raznosil po razredih. Vse je potekalo anonimno, kar je dalo obdarovanju še poseben čar. 

Zbrana sredstva od prodanih darilc so člani kluba v celoti namenili v šolski sklad.  

Modna pista z namenom 

Interact klub Novo mesto je v petek, 20. marca 2015, ob 19. uri v atriju Gimnazije Novo mesto 

organiziral dobrodelno modno revijo z naslovom 2. Modna pista z namenom.  

Na modni reviji so manekenke in manekeni, večinoma dijaki in dijakinje Gimnazije Novo, predstavili 

kreacije dijakinj, študentk in lokalnih modnih oblikovalcev. Tokrat so se predstavili: Padewsky design, 

Vilinka, Modni salon Ana, Bernarda Gabrijel, Z koncept, Modno šiviljstvo Novak, dijakinji Gimnazije 

Novo mesto Zala Hrastar in Zala Rupar ter študentke NTF: Mateja Holjevac, Ana Janc, Petra Jerič, Anja 

Medle in Mateja Zajc. Za frizure so poskrbeli Anja Barbo, Nataša Tomšič in Matija Vavtar, za makeup 

pa vizažistke Daša Lazar, Neli Blatnik, Maja Komljanec in Kiara Dular, ki so celo popoldne skrbeli za 

popoln videz manekenk. 

Na prireditvi je bilo možno kupiti tudi unikaten nakit ročne izdelave.  

Carry on my wayward soooon ..., foto: Ema Koncilja 
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Modno revijo v nabito polnem atriju gimnazije so s svojo glasbo prijetno popestrili glasbeniki skupine 

EO7M (Eni od sedmih milijard) in DJ Alen Lucič, prireditev pa je povezoval Jure Marolt. Interactovci so 

se s slastnimi mafini zahvalili vsem, ki so s prostovoljnimi prispevki podprli njihovo akcijo. Zbrali so kar 

634,53 evrov, ki so jih namenili Varni hiši v Novem mestu. 

Natalija Petakovič 

Šolsko glasilo Stezice 

V šolskem letu 2014/15 smo na Gimnaziji Novo mesto izdali 2 številki šolskega glasila Stezice, in sicer 

januarja in maja 2015.  

Prvo številko je uredil Uroš Topić, dijak 4. k. Uredniški odbor so sestavljali: Alja Suljič, Lara Radkovič, 

Žiga Krevs in Erika Kum, pri oblikovanju pa so s fotografijami sodelovali Ema Koncilija, Uroš Prešeren in 

Klemen Gorenc. V prvi številki so prevladovali intervjuji z nekaterimi uspešnimi dijaki športniki, pisci 

blogov in novo profesorico, poleg tega pa glasilo vsebuje še esej o modi, kritike filmov in literarne 

prispevke. 

V drugem polletju je urednikovanje Stezic prevzela Alja Suljič, dijakinja 2. d, v uredniškem odboru pa 

sta se ji še pridružili Tjaša Ljubi in Ines Metelko. Od besedilnih vrst je tudi v tej številki še vedno najbolj 

zastopan intervju, na veliko veselje urednice pa je več literarnih prispevkov, predvsem proznih.  

Uredniški odbor Stezic se je odzval na povabilo časopisa Dnevnik in sodeloval na natečaju Obrazi 

prihodnosti. 19 srednjih šol, predvsem gimnazij, je lahko s svojim prispevki pol leta sooblikovalo 

Dnevnikovo prilogo, namenjeno šolstvu. Poleg tega so vse sodelujoče ekipe dobile svojega mentorja s 

časopisne hiše Dnevnik, ki jih je učil, kako napisati in oblikovati dober članek ipd. Na sklepni prireditvi, 

ki je bila 27. maja v Ljubljani, so vse sodelujoče ekipe dobile priznanja in priložnostne nagrade, mlade 

novinarje in njihove mentorje pa je v predsedniški palači sprejel predsednik Republike Slovenije Borut 

Pahor. 

Natalija Petakovič 

Manekenke na gimnazijski modni pisti, foto: Ema Koncilija 
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Obrazi prihodnosti, natečaj časopisa Dnevnik 

Namen Dnevnikovega projekta je bil mlade spodbuditi k razmišljanju o družbi, katere sestavni del so. 

V projektu je sodelovalo devetnajst slovenskih srednjih šol in eno društvo dijakov, skupaj 151 dijakov, 

ki so objavili okoli 120 sijajnih razmišljujočih prispevkov o družbi, katere glasniki so.  

Z Gimnazije Novo mesto so se na Dnevnikovo povabilo k sodelovanju odzvale članice uredniškega 

odbora Stezic, in sicer Alja Suljić, Erika Kum in Lara Radkovič. Fotografije k člankom sta prispevala Ema 

Koncilija in Luka Petravić. Njihov mentor z Dnevnika je bil novinar Aleš Gaube, na šoli pa Natalija 

Petakovič.  

Vsaka sodelujoča šola je prejela priznanje za sodelovanje in praktično nagrado, priznanja in praktične 

nagrade so prejeli tudi vsi sodelujoči dijaki.  

Zaključno srečanje dijaških uredniških ekip, ki so sodelovali v projektu Obrazi prihodnosti časopisa 

Dnevnik, je bilo 27. maja v Lutkovnem gledališču v Ljubljani.  

Srečanje se je nadaljevalo s sprejemom v predsedniški palači pri predsedniku republike Borutom 

Pahorjem. V uvodnem nagovoru je dejal, da se vprašanju o prihodnosti družbe posveča v okviru 

projekta Slovenija 2030: »Kljub temu, da se trudimo s projektom združiti slovenske intelektualne moči, 

ne glede na nazorske in druge poglede, se večkrat vprašam, ali bi morali vanj bolj vključiti mlade. 

Sprašujem se, ali znate in zmorete mladi drugače, bolje tematizirati prihodnost, saj je navsezadnje tudi 

bolj vaša kot naša.« Poudaril je, da je mlada generacija ta hip najbolj ambiciozna in zrela, najbolj 

socializirana z neposredno izkušnjo krize, ki je za nami, in tudi najbolj samozavestna.  

Na pogovor je predsednik Pahor povabil tri izjemne dijake, obraze prihodnosti, ki so predstavili svoj 

pogled na prihodnost mladih. Spregovorili so Miha Hrobat, dijak Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, 

svetovni mladinski prvak v superveleslalomu, Maruša Kerenčič, dijakinja Biotehniškega 

izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, dobitnica bronaste medalje na 

mednarodni naravoslovni olimpijadi v znanju kemije, biologije in fizike, ter Urban Stanič, pianist in dijak 

četrtega letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Gimnazije Bežigrad, dobitnik drugega 

mesta na Evrovizijskem tekmovanju mladih glasbenikov v Kölnu.  

Pogovor in zaključno prireditev je vodil Klemen Bunderla. Srečanje se je zaključilo s skupinskim 

fotografiranjem s predsednikom Borutom Pahorjem in neformalnimi razgovori in izmenjavi mnenj in 

izkušenj. 
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Natalija Petakovič 

Likovni krožek 

Likovni krožek je letos obiskovalo 12 dijakov različnih letnikov, največ iz prvih in drugih letnikov. 

Srečanja so potekala skozi vse leto 9 šolsko uro v četrtek, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se 

pripravljali na posamezne natečaje. 

Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge 

likovne umetnosti. Spoznajo umetnike in njihove stvaritve in tako krepijo estetsko senzibilnost in 

kulturno razgledanost.  

Veliko zabave in inovativnosti je izzvala delavnica oblikovanja gline in delavnica, kjer smo sodelovali s 

šolsko gledališko skupino Goga pri oblikovanju scene ob dnevu državnosti in oblikovanju scene za 

prireditev ob zaključku šole. 

Obrazi prihodnosti s predsednikom Borutom Pahorjem, foto: Nebojša Tejić 

Oblikovanje scene ob Dnevu državnosti, foto : Jasmina Žagar 500 let kmečkih uporov, grad Brežice, 
foto : Jasmina Žagar 
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Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija!; pod okriljem Foruma Ljubljana, 

Zavoda za umetniško in kulturno produkcijo natečaja Evropa v šoli ter Sodelujem, svet oblikujem; 

Jurčičev memorial, pod okriljem Gimnazije Ivančna Gorica; natečaj 500 let kmečkih uporov, pod 

okriljem občine Brežice. 

Ogled različnih likovnih razstav doma je bil manjši projekt likovnega krožka v tem šolskem letu. Ogledali 

smo si razstave v Dolenjskem muzeju in Sokolskem domu, galeriji Simulaker v Novem mestu, v Ljubljani 

v Narodni galeriji razstavo Slikati v Normandiji, odprto razstavo v Tivoliju z naslovom Secesija v Ljubljani 

ter na gospodarskem razstavišču razstavo posvečeno umetniku Daliju. 

Največ težav pri organizaciji programa je nastalo pri oblikovanju primernega dneva in ure za srečanja, 

kajti dijaki so iz različnih letnikov in polno zaposleni z različnimi projekti. Problemi so nastali tudi zaradi 

zasedenosti likovne učilnice, ki je opremljena za ustvarjalno delo, ki ga največ izvajamo prav pri 

likovnem krožku. 

Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanja umetnikov in njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in prijeten videz šole, saj vsako 

leto ob različnih časih okrasimo šolo. 

Jasmina Žagar 

Natečaj Evropa v šoli: »Sodelujem, svet oblikujem« 

V letošnjem šolskem letu je na natečaju Evropa v šoli sodelovalo 13 dijakov z naše gimnazije. Tema 

letošnjega natečaja je bila: »Sodelujem, svet oblikujem«. Dijaki so sodelovali na različni področjih. Na 

literarnem natečaju Miha Brodarič in Satin Papež; na likovnem natečaju Lučka Žnidaršič in Tara Štraus 

Duvnjak; s projektno nalogo so sodelovale Anja Lukan, Staša Pavlin in Patricija Strojin; na fotografskem 

natečaju so sodelovali Tina Lindič, Tinkara Moretti, Laura Medved, Ajda Trlep, Uroš Prešeren; na video 

natečaju pa Ema Koncilija. Dijaki so bili na letošnjem natečaju zelo uspešni in na skoraj vseh področji 

posegli po najvišjih mestih. 

Spodaj so zapisani dosežki naših dijakinj na državni ravni. 

 Video natečaj: Ema Koncilija, 2. c – 1. mesto. 

 Literarni natečaj: Satin Papež, 3. d – 2. mesto. 

 Likovni natečaj: Lučka Žnidaršič, 2. d – 1. mesto. 

Evropa v šoli, foto : Jasmina Žagar Ogled razstav v Ljubljani, foto : Jasmina Žagar 



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 112 

 Štraus Duvnjak Tara, 1. d – 3. mesto. 

 Fotografski natečaj: Tinkara Moretti, 1. b – 2. mesto. 

V petek, 8. maja 2015, je bila v Ljubljani v Pionirskem domu zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli 

s podelitvijo priznanj in nagrad. Program prireditve je povezoval Boštjan Gorenc - Pižama, glasbeni gost 

pa je bil Trkaj. Dijaki z naše šole so se odlično odrezali in na nacionalni ravni posegli po najvišjih mestih. 

Istega dne je v dopoldanskem času v Državnem zboru potekala Slavnostna seja Odbora za zadeve 

Evropske unije ob dnevu Evrope. Na sejo so bili povabljeni vsi učenci in dijaki, ki so v okviru literarnega 

natečaja Evropa v šoli na nacionalni ravni dosegli prva tri mesta. Tako je na slavnostni seji svoj esej 

prebrala tudi Satin Papež. 

Nina Arnuš 

GYMNASIUM.EU 

V radijski debatni oddaji Gymnasium.eu v organizaciji Programa za mlade RTV Slovenije je naša 

gimnazija zelo uspešno sodelovala tudi v tem šolskem letu. V naši ekipi so bili 4 dijaki iz 3. a: Grega 

Bajc, Miha Brodarič, Gašper Štepec in Luka Špoljar. V oddaji je sodelovalo 18 slovenskih srednjih šol. O 

uspešnosti dijakov je v vsaki oddaji odločala strokovna žirija, ki so jo sestavljali trije člani (voditeljica 

oddaje Gymnasium Nadia Petauer ali voditelj Aleš Ogrin; Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne 

Lučka Žnidaršič, Tara Duvnjak Štravs, 
foto: Jasmina Žagar 

Trkaj in fotografija Tinkare Moretti, 
foto: Jasmina Žagar 

Ema Koncilija, foto: Nina Arnuš Satin Papež v DZ predstavi svoj esej, 
foto: Barbara Žejavac 
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Evropskega parlamenta za Slovenijo; novinarka Manica Janežič Ambrožič), poleg tega pa še v manjšem 

deležu glasovi publike, ki so jih dijaki pridobili preko FB-profila Program za mlade.  

24. septembra 2014 so se tako trije dijaki, Grega Bajc, Miha Brodarič in Luka Špoljar, pomerili z dijaki 

Srednje lesarske šole iz Ljubljane in razpravljali o participaciji mladih v politiki. Naši dijaki so bili zelo 

uspešni in se tako prepričljivo uvrstili v drugi krog. 

21. januarja 2015 so se dijaki Grega Bajc, Gašper Štepec in Luka Špoljar pomerili z dijakinjami Srednje 

šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice in razpravljali o genetiki (gensko spremenjenih organizmih) in 

kloniranju. Tudi v drugem krogu so bili zelo uspešni in so se tako uvrstili v polfinale. 

4. marca 2015 so se trije dijaki iz 3. a razreda, Miha Brodarič, Gašper Štepec in Luka Špoljar, v polfinalu 

pomerili z dijaki z gimnazije Kranj in razpravljali o terorizmu. Naši dijaki so v polfinalu sicer izpadli, 

vendar vseeno dosegli 3. mesto med vsemi 16 srednjimi šolami. Dijake najboljših štirih šol so 12. 6. 

2015 povabili v Ljubljano v Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, kjer so jim podelili 

priznanja. Poleg dijakov in njihovih mentorjev so bili na podelitvi priznanj prisotni še vodja 

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta Klemen Žumer, evropski poslanec dr. Igor Šoltes, 

odgovorna urednica Radia Slovenija 1 Darja Groznik, novinarka Manica Janežič, v. d. urednice 1. 

programa Radia Slovenija Jana Bajželj ter voditelja oddaje Gymnasium.eu Nadia Petauer in Aleš Ogrin. 

Podelitev je potekala v sproščenem vzdušju ob pogovoru o evropskih in življenjskih temah. 

Vtis dijaka Mihe Brodariča: 

Oddaja Gymnasium v organizaciji Prvega programa RTVSLO in Informacijske pisarne Evropskega 

parlamenta v Sloveniji se mi je zdela zelo v redu, saj smo se dijaki prvič resnično spoznali z aktualnimi 

temami znotraj EU, s temami, ki so pereče, postavljajo pod vprašaj mnoga samoumevna dejstva in v 

očeh mnogih zbujajo zaskrbljenost. Kot udeleženci oddaje Gymnasium smo se dijaki naučili timskega 

dela znotraj debate, pravega argumentiranja ter javnega nastopanja. Izbrane teme so bile zelo 

zanimive, tako da je vsak enkrat prišel na svoj račun. Menim, da je radijska oddaja odličen način, kako 

vzpodbuditi mlade k aktivnejšemu udejstvovanju in poznavanju Evropske unije. Taki projekti zagotovo 

pozitivno pripomorejo šoli in dijakom samim, saj je to odlična izkušnja za v prihodnje. 

Nina Arnuš 

Videomanija 

Vegova Ljubljana že enajsto leto organizira srednješolski mladinski filmski festival Videomanija pod 

pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo. Na zaključni prireditvi, ki je bila 19. maja 2015, so izmed 63 prijavljenih filmov nominirali 11 

Dijaki v studiu, foto: Andreja Gradišar Podelitev priznanja, foto: Nina Arnuš 
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filmov in izmed teh podelili tri Glavne enakovredne nagrade, dve posebni nagradi Ne me sekirat in 

Mladinsko nagrado. Film naše dijakinje Eme Koncilije (2. c) je bil nominiran med 11 filmov, dijakinja pa 

je dobila nagrado Ne me sekirat. 

Član strokovne žirije Amir Muratović je o Eminem filmu zapisal takole: 

»V dokumentarnem filmu Romi od nekje do nekoč avtorica Ema Koncilija raziskuje odnos 

Novomeščanov do romskega naselja Žabjak. V uvodnem prizoru je naselje posneto od daleč, iz 

vozečega avtomobila, kakor ga vidijo zunanji opazovalci. Te podobe so soočene z iskrenimi in 

neposrednimi izjavami bližnjih sosedov. V osrednjem delu filma pa se približa romskim otrokom v 

Osnovni šoli Grm in z njimi obišče tudi naselje. Na preprost in nevsiljiv način nam odpre pogled z druge 

strani. Dokumentarec je narejen večplastno in si med številnimi igranimi in žanrskimi filmi na tem 

festivalu zasluži posebno pozornost.« (http://www.videomanija.org/, dostopno 25.5.2015) 

Nina Arnuš 

Debatni klub 

Debatni klub sva v šolskem letu 2014/15 vodili Nina Arnuš in Vasja Jakše. V klubu je bilo aktivnih skupno 

8 dijakov – ena dijakinja iz 1. letnika in 7 dijakov iz 2. letnika. Srečanja so potekala tedensko ob petkih, 

od 14.00 do 15.30 (9. in 10. uro), od oktobra do maja. Na srečanjih smo se pripravljali na debatne 

turnirje, se pogovarjali o člankih, ki smo jih prebrali, vadili debatne tehnike. 

Udeležili smo se delavnic za novo debaterje, ki so potekale v sklopu prvega debatnega turnirja 18. 

oktobra 2014 na Gimnaziji Celje - Center. V naslednjih mesecih smo se udeležili tudi debatnih turnirjev: 

 na Gimnaziji Ormož, 15. novembra 2014, kjer je za našo šolo tekmovala ekipa v sestavi Bianka 

Colarič, Evgenija Burger in Eva Lindič. Dijakinje so debatirale v treh krogih, v prvih dveh na 

trditev »NATO bi morali ukiniti.«, v tretjem pa na trditev »Prijatelju/prijateljici bi morali 

povedati, da ga/jo fant/ dekle vara.« 

 na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici 31. januarja 2015, kjer so bile vse trditve impromtu 

(debaterji so debatne trditve izvedeli eno uro pred začetkom debate.). Na turnirju smo 

sodelovali z dvema ekipama: GimNM1 v sestavi Bianka Colarič. Evgenija Burger in Eva Lindič 

ter GimNM2 v sestavi Ajda Blatnik, Tjaša Čukajne in Žiga Serini. 

Dijaki so debatirali o tem, ali bi se diplomiranci po končanem študiju v tujini morali zaposliti v domači 

državi, o prepovedi glasbe, ki poveličuje nasilje nad ženskami, ter o sovražnem govoru na družabnih 

omrežjih. 

Vsi dijaki so bili v debati začetniki, zato so se na turnirjih uvrščali v sredino in niso dosegali visokih 

uvrstitev, so pa na turnirjih dobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile na naslednjih turnirjih. 

Dijakinje, ki so bile aktivne na turnirjih, bodo z debato nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu. 

Vasja Jakše 

Gledališka popotovanja 

Program Gledališka popotovanja je obiskovalo 45 dijakov vseh letnikov, največ drugošolcev. 

V tem šolskem letu smo si ogledali sedem predstav: štiri v sklopu gledališkega abonmaja v Kulturnem 

centru Janeza Trdine v Novem mestu, eno v Anton Podbevšek teatru in dve v Ljubljani. 

Abonma v KC Janeza Trdine: 
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 27. 1. 2015: MI HA IŠ – KDO SI, ČLOVEK?, Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Ljubljana 

in Glasbena agencija allegro (izvajalca Polona Vetrih in Saša Tabaković sta na mednarodni dan 

holokavsta obudila spomin na umorjene Jude v 2. svetovni vojni); 

 9. in 10. 2. 2015: Nina Raine: PLEMENA, Slovensko stalno gledališče Trst (drama o družini, ki 

ima gluhonemega sina); 

 12. in 13. 4. 2015: Vladimir Đurđević: NE STAVI NA ANGLEŽE, Cafe Teater in SiTi Teater BTC 

(aktualna zgodba sodobnega srbskega dramatika o treh prijateljih in zapletenih odnosih med 

njimi); 

 8. 9. 2015: Marko Boh, Marko Bratuš, Aleksandra Ilijevski: LEVAK NA LUNI, Nula Kelvina 

(glasbeno-gledališka predstava o pripetljajih med dvema ljubimcema in vseh fazah 

ljubezenskega odnosa). 

 

18. 11. 2014 smo si v APT Novo mesto ogledali gledališko-plesno predstavo Magdalene Reiter PARS 

PRO WITKACY. Uprizoritev je posvečena poljskemu pisatelju, dramatiku, filozofu, fotografu in slikarju 

Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu. Vrhunski umetniški dogodek smo sklenili s pogovorom z ustvarjalci. 

V Ljubljani smo si ogledali dve žanrsko različni predstavi: 

 11. 6. 2015 dramo Gorana Vojnovića JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA, SNG Drama (predstavo so 

si ogledali tudi zamudniki na kulturnih dnevih v Ljubljani); 

 19. 6. 2015 didaktično plesno predstavo POZOR, HUD PLES 2, VRNITEV LEGEND, Kulturni dom 

Španski borci v Ljubljani, produkcija EnKnapGroup (prireditve so se udeležili dijaki, ki obiskujejo 

Gledališka popotovanja, člani skupine Goga, ustvarjalci Stezic in plesalci). 

Program je vsaj deloma sledil željam dijakov, sicer pa sem poskušala izbrati raznovrstne in kakovostne 

predstave, ki vsebinsko in izvedbeno nagovorijo tudi mladega in kritičnega gledalca. Dijaki so bili na 

predstave pripravljeni, po ogledu pa smo se pogovarjali o vtisih in predstavo analizirali (vsebino, igro, 

režijo, scenografijo, glasbo, sporočilnost, aktualnost …). Pogosto sem bila navdušena nad strokovnim 

spremljanjem in analiziranjem uprizoritev. 

Vesela sem, da številni dijaki Gledališka popotovanja obiskujejo vsa leta šolanja na gimnaziji. To 

dokazuje, da potrebujemo program, ki dijakom organizirano ponuja dodatne kulturne vsebine in jih 

usmerja v kritične ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo z Gledališkimi popotovanji v 

novem šolskem letu nadaljevali. 

Suzana Krvavica 

Na predstavi Pars pro Witkacy v APT Novo mesto, 
foto: Suzana Krvavica 



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 116 

Filmski abonma 

Dijaški filmski abonma je vključeval 7 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil 

Cineplex Novo mesto. Na abonma se je prijavilo 117 dijakov. Filme smo si ogledali ob petkih ob 14.15. 

Izbrala sem en film slovenske produkcije (Vloga za Emo) in šest tujih, po večini nagrajenih filmov (Igre 

lakote, Teorija vsega, Whiplash, Igre imitacij, Še vedno Alice, Brezčasna Adaline). 

Dijaki so bili najbolj navdušeni nad filmoma Igre lakote in Brezčasna Adaline. Opažam pa, da so se 

letošnjih filmskih predstav udeleževali v manjšem številu kot lani, kar pripisujem dejstvu, da so dijaki 

vstopnice kupovali tik pred predstavo. Letos nam namreč Cineplex ni omogočil nakupa celoletne 

abonmajske karta in zato je bila odločitev o obisku predstave stvar trenutnega navdiha. 

Renata Nose 

Vrtec na obisku 

11. novembra 2014 je naš hram učenosti beležil nenavaden obisk. Organizirali smo izmenjavo z vrtcem 

Pedenjped, in sicer s skupino Mavrice in vzgojiteljicama Darjo in Sabino. Otroci so si ogledali geografsko 

učilnico, Marko Arnuš pa jih je z vlakom popeljal po Svetu in Sloveniji. Nato smo se povzpeli še v 

knjižnico, kjer jih je prijazno sprejela naša knjižničarka Albinca, Ana N. (4. a) jim je prebrala pesmico o 

pajkovki Berti iz Novega mesta, Jakob P. (4. k) pa jim je prebral še pravljico o Vili Malini, ves čas so 

otrokom prijazno pomagale dijakinje in dva dijaka iz 1. š. Otroci so se nato še malo okrepčali in si nabrali 

energijo za pot proti vrtcu. Mali obiskovalci bi nam vsem bili lahko za vzgled, pa ne samo zato, ker so 

pri pouku in v knjižnici zelo sodelovali, ampak tudi zato, ker so peš prehodili pot od OŠ Drska (kjer se 

nahaja njihov vrtec) pa do naše gimnazije (in seveda nazaj). Mimoidočim dijakinjam in dijakom pa tudi 

profesoricam in profesorjem so radovedne otroške oči privabile nasmeh na ustnice … 

Nina Arnuš 

Podjetniški krožek 

Krožek je potekal od septembra 2014 do maja 2015 na gimnaziji Novo mesto ter na nekaterih 

šentjernejskih in Ljubljanskih podjetjih ter na Startup Novo mesto v Podjetniškem inkubatorju 

Podbreznik. Redno in občasno je sodelovalo 20 dijakov. Deloma smo delali po programu Lean 

Launchpad Steva Blanka, po učiteljskem priročniku ali po tečaju na spletni šoli Udacity. 

Pri pouku geografije, foto: Urša Lavrič V pravljičnem svetu, foto: Urša Lavrič 
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S tedenskim krožkom smo začeli v drugi polovici septembra, kjer smo spoznali osnove podjetništva. 

Novembra so skoraj vsi člani krožka sodelovali na dijaškem podjetniškem vikendu Startup GimNm, 

bodisi kot udeleženci bodisi kot organizatorji. Zmagala je gimnazijska ekipa v sestavi Domen Bukovac 

in Jan Robida, 2. b, in Blaž Vovko, 1. b.  

Po startup vikendu sta dve dijakinji začeli sodelovati v programu za spodbujanje podjetništva mladih 

Junior Achievement. Zaključili sta ga maja 2015.  

V februarju in marcu 2015 smo organizirali dva podjetniška večera v prostorih StartUP Novo mesto. 

Izvedli smo ga v sodelovanju z debatnim krožkom GimNm.  

Januarja in marca 2015 smo organizirali obiske podjetij, in sicer upravne stavbe Simobila januarja ter 

podjetje Hyb Šentjernej marca. 

V letošnjem šolskem letu sem se kot podjetniški mentor prvič začel vključevati tudi v druge dejavnosti, 

ki jih izvajamo na šoli, in sicer v znanstveni program Chem Generation – junaki prihodnosti ter v First 

Lego League. 

Maja 2015 je z dijaki, ki so sodelovali v podjetniških dejavnostih, Ekonomska fakulteta začela raziskavo, 

ki bo pokazala, kakšen učinek imajo podjetniške vsebine razvijanju njihovih podjetniških kompetenc. 

Dijakom podjetniškega krožka so bile dejavnosti všeč, saj so rekli, da jih povezujejo z realnim življenjem. 

Težko pa jih je bilo motivirati za bolj resno delo, saj so imeli poleg podjetništva še druge dejavnosti, pa 

tudi šolske obveznosti so jih precej obremenjevale. Drug problem so tudi prevozi, saj so mnogi vozači 

in kasneje nimajo ugodnega prevoza. 

Dijaški podjetniški vikend StartUP GimNm 

StartUP GimNm je potekal 7.–9. novembra 2014 na Gimnaziji Novo mesto. Udeležilo se ga je 38 dijakov 

iz sedmih srednjih šol iz Slovenije. Dejavnosti so se začele v petek ob enih z uvodnimi predavanji. 

Predavala je tudi prof. Verena Potočnik. Dijaki so potem predstavili svoje podjetniške ideje, od katerih 

smo izbrali deset najboljših, sestavili time in začeli z delom. Delo je potekalo do kakih treh ali štirih 

zjutraj ter se znova začenjalo ob osmih zjutraj. Dijaki so spali v telovadnici. Med delovnim dnem je bilo 

več predavanj o uporabnih orodjih za startupe. V nedeljo so ekipe v triminutnih pičih predstavile svoje 

delo pred komisijo. Razglašeni so bili zmagovalci, in sicer ekipa Converto, ki so jo sestavljali Domen 

Bukovac in Jan Robida, 2. b, ter Blaž Vovko, 1. b. 

Prvi podjetniški krožek septembra 2014, foto: Luka Picelj 
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Dogodek se je financiral iz donatorskih sredstev, organiziran pa je bil v partnerstvu s StartUp Novo 

mesto, Startup iniciativo Slovenije, Primorskim tehnološkim parkom, Ekonomsko fakulteto Ljubljana, 

Junior Achievement Slovenija, Delaj vitko, časnikom Finance ter podjetjema eŠola in Tomas d.o.o.  

Udeleženci so bili večinoma navdušeni nad dogodkom in bi radi še sodelovali. Tudi organizatorjem je v 

velikem interesu dogodek ponoviti, vendar ne več na tak način. Prvič, dijaki ne morejo več spati na šoli, 

ker jih ponoči ni možno nadzorovati. Drugič, smiselno bi se bilo povezati z drugimi, znanstvenimi in 

tehničnimi izbirnimi vsebinami naše šole, kot so FLL in Chem Generation, saj morajo tudi oni razviti 

uporabne in tržno zanimive rešitve, kar je v bistvu podjetništvo. Verjamem, da bi bil pri njihovem delu 

startup vikend zelo koristen. 

Junior Achievement 

V programu za spodbujanje podjetništva mladih Junior Achievement – Moje podjetje sta letos 

sodelovali dve dijakinji podjetniškega krožka Gimnazije Novo mesto, in sicer Klara Judež in Ana Mihelič, 

3. c. program je potekal na Gimnaziji Novo mesto, končal se je v prostorih Gospodarske zbornice v 

Ljubljani, dijakinji pa sva bili veliko na terenu. Njuno podjetje se je imenovalo Bodi ti, izdelovali pa sta 

unikatne majice ter prevleke za vzglavnike, ki bi bili darila mladoporočencem. 

Njuna dejavnost je vsebovala razvijanje ideje v izdelek, ustanovitev dijaškega podjetja, raziskave trga 

in pogovore s potencialnimi kupci, prodaja izdelkov, izplačevanje plač, likvidacija podjetja ter razdelitev 

dobička. 

Program JA je zelo dober za poučevanje podjetništva, saj dijake prisili, da so aktivni in da se lotijo vseh 

vidikov podjetništva, razvijajo lastnosti, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samozavest, vztrajnost, ter 

se učijo veščin komuniciranja z uporabniki, javnega nastopanja, podjetnosti, ročnih spretnosti, dizajna, 

itd. Naslednje leto bodo vsi dijaki podjetniškega krožka sodelovali v tem programu. 

Težava je seveda motiviranost dijakov, saj je to 'le' obšolska dejavnost, ki absolutno nima prioritete niti 

pred rednim šolskim programom niti pred drugimi dejavnostmi, kot so ples, tečaj nemščine itd. 

Vsekakor sta dijakinji povedali, da ju je njuno podjetje časovno izjemno okupiralo, da pa sta se ogromno 

naučili. Naslednje leto bosta delovali kot mentorici mladim skupinam. 

Skupna slika po koncu StartUP GimNm, foto: Tanja Skok 
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Dva podjetniška večera 

V februarju in marcu 2015 smo v okviru dejavnosti podjetniškega krožka organizirali dva podjetniška 

večera v prostorih Startup Novo mesto. V prvem podjetniškem večeru na začetku februarja so 

sodelovali Peter Bukovec (Lace Nano), Miha Fabjan (Smart Ninja/Startup Novo mesto), Matej Ramuta 

(Smart Ninja), Vladimir Balkučič (eAsistent), Marko Pavlin (Hyb) in Ludvik Ilovar (3Tav). Pogovarjali smo 

se o tem, kaj pomeni odpreti svoje lastno podjetje ter kaj pomeni razmišljati in delovati podjetno. Drugi 

podjetniški večer smo organizirali konec marca, pogovor pa je potekal samo z enim gostom, in sicer 

Radkom Luzarjem, ustanoviteljem in lastnikom podjetja L-tek iz Šentjerneja ter županom občine 

Šentjernej. Govoril je o svoji podjetniški poti ter o tem, kaj je potrebno, da podjetje preživi na trgu in 

uspe. Oba večera smo izvedli v sodelovanju z debatnim krožkom ter s Startup Novo mesto. Oba večera 

je vodila Eva Lindič, dijakinja 2. d. 

  

Razširjena ekipa Bodi ti na Stratup GimNm, 9. 11. 2015, 
foto: Tanja Skok 

Pogovor z Radkom Luzarjem, 28. 3. 2015, 
foto: Lana Hočevar 
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Tako gostom kot dijakom sta podjetniška večera bila v veliko veselje in navdih, saj jih je potem mnogo 

izrazilo željo, da bi vnaprej sodelovale pri podjetniškem krožku. Tudi sodelovanje s Startup Novo mesto 

se je izkazalo kot zelo plodno, saj imajo za izvajanje tovrstnih dogodkov zelo pripraven prostor ter velik 

seznam ljudi, ki jih podjetniške vsebine zanimajo. Podjetniške večere bomo prav gotovo izvajali še 

naprej. 

Janez Gorenc 

Spoznavanje poklicev 

Obzorja mladih so vse bolj raznovrstna in kompetitivna, zato mladi bolj kot kdaj koli prej potrebujejo 

čas za sprostitev, umiritev in počitek, razvedrilo ter socialno in osebno zapolnitev. Raziskave na 

različnih vzorcih mladih v Sloveniji kažejo, da so najpogostejši načini preživljanja prostega časa med 

slovensko mladino pasivni – gledanje televizije, poslušanje glasbe, uporaba računalnika in le delno 

druženje s prijatelji in ukvarjanje s športom. Bolj aktivne, ustvarjalne in prostočasne aktivnosti 

usmerjene na socialno in osebno rast in zapolnitev so relativno manj razširjene in pogoste. Težava 

neaktivnega preživljanja prostega časa se odraža predvsem pri srednješolcih, pri katerih se zaradi 

storilnostnih pritiskov šolanja ravnotežje med prostim in delovnim časom vse bolj ruši. Posledice 

pasivnega in brezciljnega preživljanja prostega časa ter brezperspektivnost zaradi aktualne finančne, 

gospodarske in socialne krize v svetu in pri nas, povzročajo pri mladih občutke osamljenosti, 

depresivnosti in izključenosti iz soodločanja o svojem življenju na lokalni ravni in širše v družbi. Poleg 

naštetega pa se mladi ravno v obdobju srednješolskega izobraževanja soočajo z eno najtežjih odločitev 

v življenju – izbiro pravega študija, ki bo ustrezal njihovim željam in predstavam o nadaljnji poklicni 

poti, kot tudi njihovim osebnostnim lastnostim in sposobnostim.  

Dejavnost Spoznavanje poklicev omogoča dijakom, da na inovativen in aktualen način prek izkustvenih 

delavnic, prostovoljnega dela in obiskom realnih delovnih okolij spoznavajo sebe in poklice, ki jih 

zanimajo. Razlikuje se od dejavnosti, ki potekajo v okviru rednega šolanja in presega dosedanje prakse 

s celostnim pristopom. Dejavnost izkazuje dodano vrednost glede na obravnavani problem, saj dijakom 

poleg delavnic na temo razvoja socialnih veščin in odkrivanja osebnostnih lastnosti omogoča tudi 

obiske v realnih delovnih okoljih z možnostjo opravljanja prostovoljnega dela. Namen tovrstnih obiskov 

je, da dijaki spoznajo določeno delovno področje, se seznanijo s posebnostmi poklica, spoznajo dobre 

in slabe strani poklica, pridobijo informacije o možnostih napredovanja in zaposlitve ter da s 

samorefleksijo ugotovijo, ali izbrani poklic ustreza njihovi prvotni predstavi o poklicu, njihovim 

interesom, željam in osebnostnim lastnostim.  

Dejavnosti Spoznavanje poklicev se je udeležilo 40 dijakov, ki so se seznanili z naslednjimi poklici v 

izbranih podjetjih in organizacijah: 

 pravnik (Okrožno sodišče Novo mesto), 

 novinar (Dolenjski list, Vaš kanal), 

 arhitekt (Arhabitat), 

 defektolog (OŠ Dragotin Kette), 

 logoped in delovni terapevt (Zdravstveni dom Novo mesto, Razvojna ambulanta), 

 stomatolog (ZD Novo mesto, Zobozdravstvene službe), 

 veterinar (JANG, Veterinarska klinika), 

 socialni delavec (DRPD Novo mesto, Varstveno delovni center), 

 zdravnik (Splošna bolnica Novo mesto – Interni in kirurški oddelek), 

 farmacevt (Dolenjske lekarne), 

 fizioterapevt (Fizioterapija Rudolfovo), 
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 arheolog (Dolenjski muzej), 

 specialni in rehabilitacijski pedagog (CUDV Draga, Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Novo mesto). 

 

Dijaki in mentorji v izbranih podjetjih in organizacijah so bili z delavnico izredno zadovoljni. Po besedah 

vseh mentorjev so bili dijaki zanesljivi, vedoželjni in pripravljeni poprijeti za vsako delo. Odziv dijakov 

je bil izredno pozitiven, saj se jih je večina še bolj navdušila nad izbranim poklicem, nekateri pa so 

ugotovili, da izbrani poklic ni to, kar so si prvotno predstavljali, in so bili za tovrstno izkušnjo zelo 

hvaležni. 

Poleg naštetega ima dejavnost tudi dolgoročen in trajnostni vpliv na vključene dijake, saj jim po vseh 

izvedenih aktivnostih ponuja konkretne nasvete glede izbire študija in nadaljnjih kariernih korakov ter 

jih vključuje v socialno mrežo poznanstev in prijateljstev z delodajalci, ki jim bodo izboljšale 

zaposlitvene možnosti po zaključenem študiju, delodajalcem pa omogočile zgoden stik s 

perspektivnimi mladimi dijaki, ki jih zanima njihovo področje dela.  

Petra Škof 

Prostovoljno socialno delo 

V šolskem letu 2014/15 smo nadaljevali s promocijo prostovoljstva med dijaki naše šole. Pridobili smo 

nekaj novih prostovoljcev, več kot polovica je nadaljevala začeto delo preteklih let. Uvodni sestanek in 

predstavitev področij dela ter ustanov smo organizirali 15. oktobra. Prijavilo se je 24 dijakov iz vseh 

letnikov. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela je prostovoljno delo opravljalo 6 dijakov, v Društvu 

življenje brez nasilja sta bili 2 dijakinji, s stanovalci Doma starejših občanov Novo mesto so se družili 4 

prostovoljci. Učno pomoč osnovnošolcem so v okviru Posvetovalnice za učence in starše nudili 4 

prostovoljci, za vrstniško učno pomoč oz. tutorstvo se je letos odločilo 8 dijakov. 

V okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela je že vrsto let aktivna prostovoljka tudi nekdanja 

profesorica Nuša Rustja. Skupaj s tremi dijakinjami enkrat tedensko obišče romske otroke v dnevnem 

centru Brezje. 

Kot eno od strategih šole za zmanjševanje osipa smo pred leti uvedli vrstniško učno pomoč. Tudi to je 

oblika prostovoljnega dela mladih. Razlika je le v tem, da svoj prosti čas ne namenijo posameznikom 

ali skupinam izven šole, ampak se družijo s svojimi vrstniki gimnazijci. Dijaki so nudili učno pomoč pri 

Dijakinje spoznavajo poklic socialnega delavca na Društvu za 
razvijanje prostovoljnega dela, foto: Eva Ličina 

Dijakinje spoznavajo poklic zdravnika v Splošni bolnišnici 
Novo mesto, foto: Sabina Avsenik 
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naslednjih predmetih: matematika, angleščina, fizika in kemija. Ena dijakinja se je celo preizkusila v 

obeh vlogah. Pri enem predmetu je bila tutorka, pri drugem predmetu je bila prejemnica učne pomoči 

druge dijakinje. Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja se je pokazala potreba po novih dijakih tutorjih. 

Pri pridobivanju dijakov za učno pomoč so mi bili v veliko pomoč nekateri profesorji, saj dijake dobro 

poznajo in so jih nagovorili za to obliko pomoči vrstnikom. Tutorji so se izjemno izkazali in dijakom z 

učnimi težavami na preprost in razumljiv način približali učno snov. Med mnogimi so se spletla 

prijateljstva in dijaki z učnimi težavami so pridobili samozavest, zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 

Dijakom prostovoljcem se mentorice v decembru zahvalimo za njihovo humanost in dobrosrčnost. S 

pomočjo DRPD smo tudi letos pripravile srečanje mladih novomeških prostovoljcev Sprosti voljo, ki je 

potekalo 10. 12. 2015 na Centru biotehnike in turizma. Srečanje je tradicionalno organizirano ob 

mednarodnem dnevu prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj, 5. decembru. Dogodka se je 

udeležilo 15 dijakov prostovoljcev naše šole. Dogajanje je bilo sproščeno in zabavno, dijaki so spoznali 

vrstnike z istimi interesi in ostale mlade, ki so aktivni državljani. V ustvarjalnih delavnicah so preko 

različnih medijev mladim sporočali, da prostovoljstvo pomaga svet držati na pravih tečajih. 

V maju smo za dijake prostovoljce in ostale zainteresirane organizirali predstavitev tabora mladih Moč 

humanosti, ki ga že vrsto let organizira OZ Rdečega križa Novo mesto. Tabora se vsako leto udeležijo 

tudi naši dijaki, ki želijo koristno preživeti začetek počitnic in narediti nekaj dobrega za ljudi v svoji 

okolici. 

Ob zaključku šolanja na Gimnaziji Novo mesto smo tudi letos podelili priznanje šole trem dijakinjam, ki 

so bile prostovoljke tri leta. Prva izmed njih je Karin Udvanc, ki je bila tutorka tri leta in je svoje znanje 

matematike nesebično delila z ostalimi. Priznanje sta dobili tudi Manca Mohar in Tjaša Grilc, ki sta bili 

prostovoljki v DRPD, sodelovali sta tudi pri mnogih projektih, kot so Dan za spremembe in razne akcije 

zbiranja humanitarne pomoči. 

  

Gimnazijci na srečanju novomeških prostovoljcev, foto: arhiv 
DRPD 

Romski otroci s pomočjo prostovoljcev govorijo nemško, 
foto: arhiv DRPD 
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Še posebej ponosni smo bili letos, ko smo izvedeli za rezultate natečaja Naj dijak, ki ga organizira 

Dijaška organizacija Slovenije. Ta naziv je dobil Uroš Prešern, fant mnogih sposobnosti, talentov in 

nenazadnje fant dobrega srca in pozitivne energije. Bodoči kemik, ki ga navdušujejo naravoslovni 

predmeti, je vedno pripravljen pomagati ljudem v svoji okolici. Svoje znanje je pripravljen deliti z vsemi 

vrstniki na šoli, če se le obrnejo nanj. Poleg tega že drugo leto enkrat tedensko odhaja v Dom starejših 

občanov, kjer se druži s stanovalci doma. Ravno njegovo prostovoljno delo je pretehtalo, da je bil izbran 

za naj dijaka za šolsko leto 2013/14. Uspeh v šoli prinese dvajset odstotkov točk, uspehi na tekmovanjih 

trideset, točke za prostovoljne dejavnosti pa pomenijo kar polovico vseh. »Dobro je biti pomemben, 

pomembneje je biti dober!« je slogan prostovoljstva, ki ga bomo med dijaki gojili tudi v prihodnje. 

Anica Kastelec 

Športna tekmovanja 

Badminton 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno posamično tekmovanje,  
Brežice, 22. 12. 2014 

Urban Herman  1. mesto 

Jan van den Broek 1. mesto (nekategorizirani) 

Nastja Stovanje 2. mesto 

Sebastijan Miklič 2. mesto 

Ema Cizelj 3. mesto 

Urban Kolenc 3. mesto 

Gašper Krivec 5. mesto 

Bjorn Bračko 7. mesto (nekategorizirani) 

Luka Redek 9. mesto (nekategorizirani) 

Živa Čopi 17. mesto (nekategorizirani) 

Gimnazijska ekipa na državnem tekmovanju, foto: S. Lavrič 
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Področno ekipno tekmovanje,  
Brežice, 22. 12. 2014 

Sebastijan Miklič, Ema 
Cizelj, Nastja Stovanje, 
Urban Herman 

1. mesto 

Državo posamično tekmovanje,  
Medvode, 20. 1. 2015 

Jan van den Broek  1. mesto (nekategorizirani) 

Ema Cizelj, Nastja Stovanje 3. mesto 

Državo ekipno tekmovanje,  
Medvode, 14. 4. 2015 

Sebastjan Miklič, Nastja 
Stovanje, Urban Herman, 
Ema Cizelj 

2. mesto 

 

Košarka – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 1. 12. 2014 

Živa Jerman, Saša Mikić, 
Ema Leskovšek, Zala Lavrič, 
Katja Cesar, Lorena Mikić, 
Nika Koračin, Anja Špoljar, 
Ida Vrščaj, Aleksandra 
Krošelj  
 
Trener: Sašo Rebernik 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 16. 12. 2014 

1. mesto 

Državno prvenstvo (četrtfinale), 
Postojna, 23. 1. 2015 

1. mesto 

Državno prvenstvo (polfinale), 
Novo mesto, 9. 3. 2015 

2. mesto 

Državno prvenstvo (finale), 
Maribor, 8. 4. 2015 

2. mesto 

 

Ženska košarkarska ekipa, foto: Agencija za Šport NM 
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Košarka – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo, 
Novo mesto, 26. 11. 2014 

Tilen Matkovič, Maj Prejec, 
Aleksander Bordelius, Blaž 
Kestner, Gal Bordelius, Anže 
Šobar, Maj Malenšek, Leon 
Rašo, Miha Brodarič, Matija 
Petruna, Žiga Kodelič, 
Timotej Umek 
 
Trener: Sašo Rebernik 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

3. mesto 

 

Rokomet – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo, 
Novo mesto, 16. 10. 2014 

Petra Štukelj, Iva Cirnski, 
Nina Kuhar, Tjaša Okleščen, 
Klavdija Prešeren, Urška 
Žlajpah, Urška Radojčič, 
Stella Krsnik, Živa Čopi, Sara 
Karlovšek, Tjaša Rudman 
 
Vodja ekipe: Primož Plazar 

1. mesto 

Državno prvenstvo (četrtfinale),  
Novo mesto, 18. 2. 2015 

1. mesto 

Državno prvenstvo (polfinale),  
Ajdovščina, 11. 3. 2015 

3. mesto 

Košarkarska ekipa, foto: Agencija za Šport NM 
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Rokomet – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko tekmovanje, 
Novo mesto, 8. 10. 2014 

Leon Rašo, Jan Bevec, Rok 
Željko, Žak Kadunc Predovič, 
Blaž Lampret, Črt 
Bednaršek, David Gruden, 
Maj Prejac, Mark Batagelj, 
Žan Zakošek, Aleksej Knap 
 
Vodja ekipe: Primož Plazar 

3. mesto 

Rokometašice, foto: Agencija za šport NM 



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 127 

 

Nogomet – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo, 
Novo mesto, 14. 1. 2015 

Aleksandra Mikič, Živa Čopi, 
Urška Radojčič, Laura 
Škvorc, Tea Šandor, Nina 
Kuhar,Stella Krsnik, Sara 
Karlovšek, Vita Šandot 
 
Vodja ekipe: Primož Plazar 

2. mesto 

Področno prvenstvo, 
Novo mesto, 29. 1. 2015 

3. mesto 

 

Rokometna ekipa, foto: Agencija za šport NM 

Nogometašice, foto: Agencija za šport NM 
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Nogomet – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko tekmovanje, 
Novo mesto, 6. 1. 2015 

Žan Zakošek, Grega Končar, 
Peter Škrinjar, Patrik 
Horžen, Andraž Fink, Bele 
Sebastjan, Blaž Medle, Nace 
Koprivnik, Jakob Judež, Luka 
Redek, Matevž Smuk, Jan 
Predrag 
 
Vodja ekipe: Sandi Kostić 

3. mesto 

 

Odbojka – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 5. 11. 2014 

Anja Grilc, Pia Kink, Živa 
Čopi, Stella Krsnik, Nina 
Kuhar, Živa Vidic, Lija 
Plantan, Lapanje Lara, Zala 
Kink   
 
Vodja ekipe: Jernej 
Cimperman 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 17. 11. 2014 

2. mesto 

Državno prvenstvo (četrtfinale), 
Novo mesto 20. 1. 2015 

3. mesto 

Nogometna ekipa, foto: Agencija za šport NM 
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Odbojka – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo, 
Novo mesto, 11. 11. 2014 

Jure Plut, Anže Može, Žiga 
Kodelič, Tin Malenšek, Jan 
Strajnar, Anže Murko, Jaka 
Bevc, Gašper Špiler, Jan van 
den Broek, Larsen Cundrič 
 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

3. mesto 

 

Naša pomlajena ekipa, foto: Desa Kapelj Gorenc 

Odbojkarska ekipa, foto: Agencija za šport NM 
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Odbojka na mivki – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Državno tekmovanje (polfinale), 
16. 9. 2014 

Živa Čopi, Stella Krsnik, Lija 
Plantan, Nina Kuhar, Anja 
Grilc 
 
Vodja ekipe: Jernej 
Cimperman 

1. mesto 

Državno tekmovanje (finale), 
Novo mesto, 30. 9. 2014 

4. mesto 

 

Odbojka na mivki – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Državno prvenstvo (polfinale), 
Novo mesto, 16. 9. 2014 

Jure Plut, Larsen Cundrič, 
Jan Strajnar, Anže Može   
 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

2. mesto 

Ekipa Gimnazije Novo mesto, foto: Gal Pavlin 
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Atletika – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno ekipno tekmovanje, 
Novo mesto, 23. 9. 2014 

Manja Može, Norma Resnik - 100 m 
Sara Homan,  Ema Štukelj - 400 m 
Evgenija Burger, Tara Pleško - 1000 m 
Jana Medle, Jerca Petrovič – daljina 
Ema Leskovšek, Špela Turk – višina 
Zala Lavrič, Lena Zatežič – met krogle 

1. mesto 

Državno ekipno tekmovanje, 
Celje, 9. 10. 2014 

5. mesto 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno posamično tekmovanje, 
Novo mesto, 12. 5. 2015 

daljina 

Jerca Petrovič 1. mesto 

Lea Pavlin 2. mesto 

Tina Guštin 4. mesto 

Barbara Jaklič 5. mesto 

Odbojkarska ekipa, foto: Agencija za šport NM 

Na državnem ekipnem tekmovanju v atletiki v Celju, foto: Ivan 
Maričič 
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Laura Medle 6. mesto 

1000 m 

Tara Pleško 1. mesto 

Laura Medved 2. mesto 

Pia Bedene 6. mesto 

400 m Ema Štukelj 3. mesto 

100 m 
Norma Resnik 6. mesto 

Jana Medle 7. mesto 

višina Špela Turk 3. mesto 

krogla 
Zala Lavrič 2. mesto 

Trina Resnik 7. mesto 

Državno posamično tekmovanje, 
Domžale, 20. 5. 2015 

daljina 

Jerca Petrovič 3. mesto 

Lea Pavlin 4. mesto 

Barbara Jaklič 11. mesto 

Laura Medle 12. mesto 

višina Špela Turk 9. mesto 

krogla Zala Lavrič 7. mesto 

 

Jerca Petrovič, 3. mesto v skoku v daljino, foto: S. Lavrič 
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Atletika – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno ekipno prvenstvo, 
Novo mesto, 23. 9. 2014 

Nace Koprivnik, Matija Tomše, Vanja 
Drkušič - 100 m 
Jan Pureber, Dorian Josipovič, Jakob 
Judež - 400 m 
David Gruden, Peter Škrinjar, Jan 
Zupančič - 1000 m 
Gal Bordelius, Anžej Šobar, Gašper  
Krivec - 2000 m 
Maj Malenšek, Luka Redek, Patrik  
Cvelbar - višina 
Leon Rašo, Maj Prejac, Andraž  
Gruden - daljina  
Jan Bevec, Žiga Veselič, Jan  
Novak - krogla 

6. mesto 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno posamično tekmovanje, 
Novo mesto, 12. 5. 2015 

daljina Matevž Smuk 9. mesto 

2000 m 
Simon Iskra 6. mesto 

Gašper Krivec 10. mesto 

1000 m Anžej Šobar 7. mesto 

400 m Jan Pureber 8. mesto 

100 m Andraž Gruden 10. mesto 

višina 
Maj Malenšek 7. mesto 

Luka Redek 10. mesto 

Kros 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Občinsko prvenstvo v krosu, 
jesenski del, 
Bajnof, 1. 10. 2014 

mlajše mladinke, 
letnik 1997 in 1998 

Tara Pleško 1. mesto 

Občinsko prvenstvo v krosu, 
pomladni del, 
Bajnof, 14. 4. 2014 

dijakinje,  
letnik 1998 in 1999 

Laura Medved 1. mesto 

Nastja Medle 5. mesto 

Evgenija Burger 6. mesto 

Bianka Colarič 11. mesto 
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ekipno 1. mesto 

dijakinje,  
letnik 1996 in 1997 

Pia Bedene 2. mesto 

Barbara Doberdrug 6. mesto 

ekipno 3. mesto 

dijaki,  
letnik 1998 in 1999 

Peter Candellari 7. mesto 

Nejc Matoh 11. mesto 

ekipno 5. mesto 

dijaki,  
letnik 1996 in 1997 

Simon Iskra 2. mesto 

Nikolaj Candellari 4. mesto 

Aljaž Pavišič 7. mesto 

ekipno 2. mesto 

 

Streljanje z zračno puško – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno ekipno prvenstvo, 
Novo mesto, 5. 2. 2015 

Nuša Hudoklin, Manica 
Perko, Natalija Sitnikova, 
Gaja Medved 

1. mesto 

Državno posamično prvenstvo, 
Kidričevo, 23. 3. 2015 

Nuša Hudoklin 1. mesto 

Državno ekipno prvenstvo, 
Kidričevo, 23. 3. 2015 

Nuša Hudoklin, Manica 
Perko, Manca Troha 

2. mesto 

 

Tara na najvišji stopnički, foto: Agencija za šport NM 



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 135 

Smučanje – veleslalom 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 
Kranjska Gora, 10. 2. 2015 

dijakinje,  
letnik 1996 in 
mlajše, 
nekategorizirane 

Norma Resnik 1. mesto 

Maja Čič 2. mesto 

Anja Fink 3. mesto 

dijakinje,  
letnik 1998 in 
mlajše, 
nekategorizirane 

Katarina Malenšek 1. mesto 

Barbara Jaklič 3. mesto 

Nina Zupančič 4. mesto 

dijakinje,  
letnik 1998 in 
mlajše, 
kategorizirane 

Trina Resnik 1. mesto 

dijaki,  
letnik 1996 in 
mlajši, 
nekategorizirani 

Tristan Kovačič 6. mesto 

dijaki,  
letnik 1998 in 
mlajši, 
nekategorizirani 

Matevž Smuk 6. mesto 

dijaki,  
letnik 1998 in 
mlajši, 
kategorizirani 

Mark Jeršič 2. mesto 

Državno prvenstvo (finale), 
Rogla, 24. 3. 2015 

dijakinje,  
letnik 1996 in 
mlajše, 
nekategorizirane 

Resnik Norma  7. mesto 

Maja Čič 8. mesto 

Ekipno 1. mesto 

dijakinje,  
letnik 1998 in 
mlajše, 
nekategorizirane 

Barbara Jaklič 10. mesto 

Katarina Malenšek 12. mesto 

dijaki,  
letnik 1998 in 
mlajši, 
kategorizirani 

Mark Jeršič 12. mesto 

Šah – dijakinje 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Državno posamično prvenstvo, 
Maribor, 6. 12. 2014 

Andreja Dobrovoljc 6. mesto 
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Ekskurzije 

Od Banjaluke do Sarajeva 

 

Od petka do nedelje se je 50 dijakov s tremi profesorji udeležilo ekskurzije v Bosno in Hercegovino. Prvi 

dan so si ogledali Banjaluko in obiskali vrstnike v Gimnaziji Banjaluka. Tam so jih zelo gostoljubno 

sprejeli, jim predstavili šolo in popeljali na učne ure. Sledila je pot v Jajce in ogled naravnih in kulturnih 

znamenitosti Jajca ter muzeja II. zasedanja AVNOJ. 

V soboto so se odpeljali v Travnik. Ogledali so si muzej v rojstni hiši nobelovca Iva Andrića in se udeležili 

prireditve, ki jih je popeljala do mestne trdnjave po poti Andrićevega romana Travniška kronika. Pot jih 

je nato vodila v Sarajevo – do izvira reke Bosne, v muzej Tunel in na najvišji stolp na Balkanu, Avaz. 

Večerne ure so preživeli na sarajevski Baščaršiji. 

V nedeljo so si ogledali znamenitosti v mestnem jedru: Baščaršijo, Gazihusrevbegovo džamijo, 

sinagogo, katoliško katedralo, Principov most, islamsko hišo družine Svrzo … Pred odhodom so dijaki 

nekaj prostih ur namenili pokušanju tradicionalnih bosanskih jedi in nakupom njihovih izdelkov. 

Letos je bila vsebinsko razširjena ekskurzija prvič tridnevna, kar so dijaki in profesorji dobro sprejeli.  

 

Vtis dijakinje Neže Sintič, 2. a: »Od srca do srca«  

Bil je četrti petek v oktobru, šestnajst minut čez tretjo uro zjutraj. Budilka mi ni dala miru in morala 

sem vstati. Na namiznem koledarju sem obrnila še zadnji list pred okrašenim datumom – 24. oktobrom. 

Iz beline se je svetil živo rumen napis – šolska ekskurzija od Banjaluke do Sarajeva. Pograbila sem 

kovček, plašč in potni list, odprla vhodna vrata ter vdihnila svež jesenski zrak. Čutila sem, da vstopam 

v nepozaben vikend.  

Zbrali smo se nekaj minut pred peto ter se točno ob petih odpeljali iz Novega mesta proti naši prvi 

postaji – Banjaluki. Nekaj časa je med vožnjo na avtobusu vladala tišina, saj smo želeli nadoknaditi 

nekaj ukradenih ur spanca, ko pa se je zdanilo, so mimo nas začele bežati hiše, kakršnih nismo vajeni 

videvati vsak dan, nekatere stare in zanemarjene, spet druge nove, oblečene v živo barvne omete, in 

ob cestah so postavali ljudje, že na pogled drugačni, že na pogled prijetni, v oči pa so nas bodli 

skrivnostni napisi v cirilici. Ta drugačna kultura nas je pritegnila in prebudila avtobus. Profesorji, 

vodička ter voznik avtobusa so se za nekaj časa prelevili v DJ-je. Kaj hitro smo se balkanskih ritmov 

navadili in zraven tudi zapeli. Med pevskimi odmori so nam spremljevalci ter dijaki 3. letnika še 

podrobneje predstavili bosansko glasbo, njene značilnosti ter izvajalce. Najbolj so mi v spominu ostali 

tri »barvne« skupine; Plavi orkestar, Bjelo dugme in Crvena jabuka.  

Po štirih urah vožnje smo prispeli v Banjaluko. Najprej smo se napotili do gimnazije, kjer so nas zelo 

gostoljubno sprejeli. Za nekaj minut smo postali dijaki banjaluške gimnazije, saj smo se pridružili 

dijakom pri pouku. Sama sem se še s štirimi sošolkami priključila dijakom tretjega letnika pri uri 

matematike. Moram priznati, da mi vse v zvezi s »prebacivanjem izpod kvadratnog korijena« ni 

popolnoma jasno, sem pa zato zelo uživala med opazovanjem dijakov in dijakinj, ko so delali identične 

grimase kot dijaki v Sloveniji, ko jim matematika ne gre od rok. Torej smo si kljub vsem razlikah le v 

nečem podobni.  
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Sledil je sprehod po centru mesta, imenovanem tudi Vrata Orienta. Ogledali smo si številne 

znamenitosti, med drugim tudi zvito uro, ki mimoidoče spominja na potres, ki je prizadel Banjaluko 

leta 1969 ob 2:55, ko se je ura ustavila. Nisem si mogla kaj, da se ne bi sprehodila še skozi znamenito 

tržnico, ki slovi po svoji pestri založenosti. Začutila sem živahnost tržnice, presenečena pa sem bila tudi 

nad zelo nizkim standardom in revščino, ki jo je bilo lahko opaziti na vsakem koraku na banjaluških 

ulicah. Čas nas je preganjal, saj smo si morali ogledati še nekaj znamenitosti v Jajcu, zato smo pohiteli 

proti avtobusu, ki nas je peljal skozi čudovito, z mogočnim gozdom poraslo pokrajino do Jajca. Ogledali 

smo si slapove reke Plive, muzej II. zasedanja AVNOJ-a, Sahat kulo, Medved kulo, podzemno cerkev. Za 

en dan je bilo vtisov in informacij dovolj, zato smo se namestili v hotelu in povečerjali. Nekateri smo 

odšli spat, najvztrajnejši pa so dan zaključili s petjem.  

V drugo jutro sem se prebudila polna pričakovanj. Po zajtrku smo se odpeljali do Travnika, kjer smo si 

ogledali center mesta in rojstno hišo Iva Andrića, nato pa smo imeli nekaj prostega časa. S sošolkami 

smo teh nekaj minut preživele v prijetni ćevapđinici, kjer smo si privoščile nacionalno specialiteto – 

čevapčiče. Menim, da se že zaradi teh okusov splača priti v ta del Balkana. Bili so namreč zares odlični. 

S polnimi želodci smo nadaljevali pot proti prestolnici BiH, Sarajevu. Med vožnjo smo si ogledali 

bosanski film Grbavica, ki povzema življenje in stisko ljudi po štiriletni vojni v Sarajevu. Grozljivo, vendar 

resnično. Pred vstopom v prestolnico smo se ustavili še pri izviru reke Bosne. Ta kraj me je popolnoma 

očaral – delček neokrnjene narave, v katerem človek najde svoj mir. Mrgolelo je živali, od potepuških 

psov do labodov, rac in drugih ptic. Čudovito.  

Sledil je ogled muzeja Tunel, kjer smo videli del tunela, ki je oskrboval mesto med okupacijo v vojni v 

BiH. Kaj vse so že ti ljudje doživeli, pa se vsakič znova poberejo in poskušajo živeti dalje. Ogledali smo 

si tudi film o izgradnji tunela. Z zanimanjem sem opazovala ljudi na posnetku. Resnično so vredni 

občudovanja. To so bila pogumna dejanja prestrašenih ljudi, v želji po miru in svobodi.  

Boljša polovica, foto: Teja Lajkovič 

Mnjam, foto: Teja Lajkovič 

 

Obisk gimnazije Banjaluke, foto: Teja Lajkovič 

 

Večerni sprehod po Baščaršiji, foto: Teja Lajkovič 
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Po pretresljivem ogledu smo se zapeljali do stolpnice Avaz, ki je najvišja stavba v Sarajevu. Iz 

šestintridesetega nadstropja se nam je odpiral pogled na mogočno Sarajevo. Že se je stemnilo, ko smo 

se namestili v hotelu v središču Sarajeva in ponovno okusili dobrote bosanske kuhinje. Po večerji je bil 

čas za nočni sprehod po mestu. Zaradi mraza in z lučkami okrašenega trga sem imela občutek, da se 

sprehajam po praznično okrašeni Ljubljani. Mesto je ponoči izžarevalo posebno čarobnost, zato sem 

komaj čakala, da si njegovo lepoto ogledam še pod sončno svetlobo.  

Naslednji, torej zadnji dan, ki smo ga preživeli v Sarajevu, smo začeli na Baščaršiji ob vodnjaku Sebilj. 

Mladi domačin nas je popeljal do Principovega mostu, do Carjeve in Begove džamije, ki je 

najpomembnejša islamska zgradba v BiH. Pred vstopom v džamijo smo si morala dekleta na glavo 

nadeti ruto, kot velevajo pravila. To je bila zanimiva izkušnja. Ogledali smo si še staro židovsko cerkev, 

islamsko hišo družine Svrzo, pravoslavno cerkev … Na vsakem koraku smo lahko opazili stičišča različnih 

kultur. Po vodenem ogledu smo si vzeli čas še za kupovanje spominkov, okušanje tradicionalnih slaščic, 

kot je baklava, ter za pravi bosanski zaključek – malico v ćevapđinici.  

Ob 14:00 se je naša ura v Sarajevu ustavila. Prišel je čas odhoda. Končal se je nepozaben vikend. 

Sarajevo smo pustili za seboj, vendar bodo edinstveni spomini, ki sem jih uspela ujeti, vedno z menoj.  

Spoznala sem deželo številnih razsežnosti, nasprotij, zakladov, dobre hrane in glasbe. A najbolj so se 

mi v spomin vtisnili preprosti, dobrosrčni domačini. Med njimi sem se v mestu počutila zelo domače. 

Včasih smo bili eno, združeni v enotno državo, danes živimo vsak svojo zgodbo, a še vedno »ima nešto 

od srca do srca, neka tanka nit.«  

Suzana Krvavica, Nina Arnuš 

K Etruščanom in Rimljanom 

 

Ekskurzija K Etruščanom in Rimljanom je potekala med 15. in 18. aprilom 2015, namenjena pa je bila 

dijakom 1. in 2. letnika klasične gimnazije. Na medpredmetni ekskurziji so dijaki poglobljeno spoznavali 

predvsem vsebine s področja antične zgodovine, zgodovine umetnosti in geografije, seznanili pa so se 

tudi z italijansko kulinariko, kulturo, modo in gospodarstvom. 

V sredo v večernih urah smo se odpravili na pot preko Padske nižine mimo Benetk, Bologne in Firenc 

proti Rimu. V večno mesto smo prispeli v jutranjih urah. Prvi dan smo namenili zlasti ogledu antičnih 

kulturnozgodovinskih spomenikov. Z obrobja mesta smo se s podzemno železnico pripeljali na glavno 

železniško postajo Termini in se od tam peš podali na raziskovanje mesta. Pot nas je vodila mimo cerkva 

Santa Maria Maggiore in San Pietro in Vincoli, kjer smo si ogledali znameniti Michelangelov kip 

Mojzesa. Spustili smo se z Eskvilina in nadaljevali pot proti Koloseju, kjer smo se prvič srečali z 

nepreglednimi množicami turistov. Mimo Konstantinovega slavoloka smo se po Via Fori Imperiali 

povzpeli na rimski forum. Tam smo z zanimanjem prisluhnili učni uri o nastanku, razcvetu in zatonu 

Rima. Pot smo nadaljevali na Piazza del Campidoglio, edinstven trg, ki je nastal na ostankih antične 

citadele. Sredi trga stoji kip Marka Avrelija, njegovo renesančno podobo je oblikoval Michelangelo, 

obdajajo pa ga poslopja Kapitolinskih muzejev, najstarejših javnih muzejev na svetu,. 

Po opoldanskem premoru za kosilo smo se sprehodili do Marcelinskega gledališča, potem pa smo se s 

sprehodom po Circusu Maximusu potopili v čase mogočnih dirk so konjskimi vpregami. Sonce je 

neusmiljeno pripekalo, ko smo nadaljevali pot proti Lateranski baziliki, kjer smo se uspeli nekoliko 
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ohladiti. Polni vtisov prvega dne smo se odpravili v hotel, kjer smo se okrepčali z večerjo in se odpravili 

na zaslužen počitek. 

Drugi dan smo dopoldne namenili obisku Vatikana in Vatikanskih muzejev. Zagodli so nam jo s stavko 

na podzemni železnici, zato je naša jutranja vožnja do cilja trajala precej dlje, kot smo načrtovali. 

Prometni infarkt v podzemlju je povzročil še večjo prometno gnečo na površju in tako smo se v Vatikanu 

pridružili nepreglednim množicam radovednih obiskovalcev z vsega sveta. Sprehodili smo se skozi 

nepregledne muzejske hodnike in očarani obstali pod kupolo Sikstinske kapele. Popoldne je bilo 

namenjeno obisku baročnega Rima. Mimo Angelskega gradu smo prišli do nekdanjega Domicijanovega 

cirkusa, kjer je danes znamenita Piazza Navona s fontano štirih rek. Potem smo si ogledali še Panteon 

ter po obrežju Tibere odšli do Piramid. Žal nismo odšli do Fontane di Trevi, da bi vanjo vrgli kovanec za 

srečo, saj so znameniti vodnjak žal obnavljali. Z avtobusom smo vožnjo nadaljevali do Kalikstovih 

katakomb in si ogledali enega najzanimivejših spomenikov, ki priča o začetkih krščanstva. Za konec smo 

odšli še v predel Eur, ki so ga pred 2. svetovno vojno začeli graditi za načrtovani Expo 1942, ki pa ga 

zaradi vojne ni bilo. Danes so v tem kompleksu predvsem številni uradi. Utrujeni po napornem dnevu 

smo odšli do našega hotela. 

Tretji dan smo se po zajtrku zapeljali proti obali Tirenskega morja v srednji Italiji, kjer so arheologi 

naleteli na številne ostanke bogate kulture Etruščanov. Obiskali smo etruščanska bisera Cerveteri in 

Tarquinio, ki sta uvrščena na Unescov seznam kulturne dediščine. To skrivnostno ljudstvo je za seboj 

pustilo čudovite umetnine, ki odsevajo izreden smisel za lepoto, med spomeniki pa si posebno 

pozornost zaslužijo nekropole ter freske. Sledila je vožnja po deželi Etruščanov, za zaključek pa še 

postanek v nekdaj glavnem mestu Etruščanov, danes pa renesančnem biseru Umbrije – Orvietu. 

Vzpenjača nas je popeljala do visoko ležečega mestnega jedra, kjer smo si ogledali najbolj bogato 

gotsko katedralo v Italiji in naredili kratek sprehod po prelepem srednjeveškem mestnem jedru. Sledila 

je slikovita vožnja po umbrijskem in toskanskem podeželju, nato pa povratek po apeninski avtocesti 

mimo Firenc, Bologne, Ferrare in Benetk proti Novemu mestu. Domov smo v poznih večernih urah 

prispeli utrujeni, a polni novih vtisov. 

Polonca Kukec 

Učna ura na rimskem forumu, foto: Polonca Kukec Pogled na kupolo sv. Petra, foto: Polonca Kukec 
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Ekskurzija v Toskano 

 

Ekskurzija je potekala od 25. aprila do 27. aprila 2015. Sieno, Firence, Vinci, San Gimignano in 
Piso so si ogledali dijaki prvih in drugih letnikov.  

Vodja ekskurzije je bila Jasmina Žagar, spremljevalke pa so bile Breda Vovko, Tina Furlan Turk 
in Verena Potočnik. 

Sobota, 25. april 2015 

Zaspani obrazi dijakov so ob štirih zjutraj gledali z višine dvonadstropnega avtobusa in s pričakovanjem 

poslušali uvodno motivacijo profesorice Brede Vovko. Med vožnjo proti Sieni, čudovitemu 

toskanskemu mestu, so se dijaki seznanili z zelo zanimivimi dejstvi o zgodovini Italije, kulturi, 

geografskih značilnostih in navadah njenih prebivalcev ter odlični italijanski kuhinji, zaradi katere so 

nekateri že iskali sendviče.  

Vodstvo po Sieni je prevzela profesorica Verena Potočnik. Avtobus se je ustavil pred mogočno trdnjavo, 

ki je bila v lasti zelo vplivne toskanske rodbine Medici. Od tam smo se sprehodili do Piazza del Duomo 

s čudovito katedralo, v kateri smo si ogledali nekaj slikarskih potez Pinturicchia in Donatellov kip Janeza 

Krstnika. Noge so nas odnesle tudi na Piazza del Campo, sienski trg z obliko, ki je močno spominjala na 

starogrško gledališče, kar so dijaki spretno izkoristili za nastavljanje fotografskim objektivom in soncu. 

Med odmorom smo si privoščili vsak svojo margerito in tako smo se siti in polni energije odpeljali proti 

majhnemu mestecu San Gimignano. Tam smo se nagledali velikega števila stolpov starih plemiških hiš, 

v enem od njih, v Hudičevem stolpu, pa z zgroženimi obrazi begali od ene mučilne naprave do druge. 

Zaradi vtisa iz muzeja in zaradi toplote prijetnega popoldanskega sonca nam je še kako prijal tamkajšnji 

sladoled, ki slovi kot najboljši na svetu. Po napornih popoldanskih nakupih smo se razveselil vožnje 

proti hotelu. 

Nedelja, 26. april 2015 

Po zajtrku smo si ogledali osrednje mesto Toskane, veličastne Firence. Vodstvo po mestu je prevzela 

profesorica Jasmina Žagar.  

Pinturicchijeva knjižnica v katedrali v Sieni, foto: Jasmina Žagar Vhod v Hudičev stolp, San Giminiano, foto: 
Jasmina Žagar 
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Najprej smo imeli kratek sprehod do cerkvice San Miniato al Monte. Malo nižje, pred monumentalnim 

kipom Michelangela smo se ustavili na razgledni točki Piazzale Michelangelo, ki nam je nudila čudovit 

pogled na celotne Firence, tudi na palačo Pitti, v kateri smo si takoj zatem napasli oči na vrtovih Boboli 

s čudovitimi zbirkami porcelana ter ženskih in moških kostumov. V palači je galerija Palatina, ki slovi po 

izjemni zbirki slikarskih in kiparskih umetnin. Po prečkanju slavnega firenškega mosta Ponte Vecchio 

smo se razgledali po Piazzi della Signoria z reprodukcijo Davida, enega izmed najboljših 

Michelangelovih del. Po daljšem odmoru za kosilo nas je presenetil naliv, zato smo naredili kar dva 

kroga v Duomu, katedrali s kupolo, ki velja za pomemben arhitekturen dosežek tistega časa. Polni 

vtisov vseh znamenitosti Firenc in mokrih nosov smo se resnično razveselili našega velikana, največjega 

avtobusa v Firencah. 

Ponedeljek, 27. april 2015 

V ponedeljek smo vsi prišli na svoj račun s težko pričakovanim ogledom Pise. Na Campu dei Miracoli 

smo poslušali razlago  profesorice Tine Furlan Turk v krstilnici, stopali po sveti zemlji, šepetali svojim 

sošolcem v stolni cerkvi in poskušali naravnati poševni stolp v Pisi. Sledil je odmor za fotografiranje, 

ogled stojnic okoli obzidja ali sprehod po strmih stopnicah poševnega stolpa. Najboljše pa je šele 

sledilo. To je bila degustacija na kmetiji, kjer pridelujejo najboljša olja, vina in neverjetne toskanske 

dobrote. Vse smo poskusili in se težko odpravili naprej, saj smo prijetno napolnili trebuščke. 

Popoldne smo prispeli do idilične toskanske vasice Vinci in si ogledali muzej slovitega umetnika 

Leonarda da Vincija. Naše oglede smo zaključili, zato so dijaki med izpolnjevanju delovnih zvezkov 

preverili svoje znanje in spomin. Nazadnje smo izčrpani popadali v sedeže avtobusa, ki nas je mimo 

Bologne in Benetk popeljal domov v Novo mesto. 

Jasmina Žagar 

San Miniato ala Monte, foto Jasmina Žagar Zaključek degustacije na turistični kmetiji v 
Toskani, foto: Jasmina Žagar 
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Ekskurzija v Budimpešto 

 

Ekskurzija je potekala 2. in 3. junija 2015.  

Na pot smo se odpravili ob 4. uri zjutraj. Sodelovala je 30 dijakov, predvsem iz prvih letnikov in 3 dijaki 

likovnega krožka.  

Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja umetnostnozgodovinskih slogov in 

razlog za njihov nastanek, ob tem pa predstaviti zgodovinski razvoj Avstro-Ogrske monarhije in opisati 

njen pomen skozi čas. 

Poudarek je na uvajanju dijakov v samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih stvaritev, ki pa 

izostri tudi občutljivost do stvaritev preteklosti in s tem za njihovo vrednotenje ter skrb in varovanje. 

Samostojni ogledi so dijakom omogočili odprto sprejemanje novega v umetnosti in iskanje odgovorov 

na vprašanja, ki jih sporočajo likovne stvaritve. 

Jasmina Žagar 

Kopanje v Blatnem jezeru, foto: Jasmina Žagar Ogled dresiranja konjev v Pusti, foto: Jasmina Žagar 

Ogled cerkve sv. Štefana, foto: Jasmina Žagar 
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Strokovna ekskurzija v Stuttgart, Frankfurt in Nürnberg 

 

Strokovna ekskurzija v Nemčijo se je odvila od 4. 6. do 7. 6. 2015. Udeležilo se je je 35 dijakov 1., 2. in 

3. letnika. Dijaki so si v spremstvu profesoric nemščine Eve Starič in Nataše Sekula Zupančič in pod 

vodstvom vodičke Lidije Vinkler ogledali Stuttgart, Frankfurt in Nürnberg. Strokovna ekskurzija je bila 

pripravljena in izvedena v sodelovanju s turistično agencijo Kompas. Ekskurzija je potekala brez 

zapletov in v lepem vremenu, dijaki pa so svoje znanje o omenjenih mestih utrjevali tudi z reševanjem 

medpredmetnih delovnih zvezkov.  

Po jutranjem prihodu v Stuttgart smo najprej obiskali muzej Mercedes-Benz, ki nas je močno navdušil, 

saj je v njem predstavljena zgodovina avtomobilizma. Po obisku muzeja smo se napotili v mestno jedro 

Stuttgarta, kjer smo se sprehodili pa znamenitih trgih Schlossplatz in Schillerplatz. Popoldne smo se 

odpeljali proti Frankfurtu, saj smo imeli dogovorjeno vodenje po frankfurtski borzi. Uslužbenka borze 

nam je predstavila, kako je borza organizirana in kako poteka trgovanje z vrednostnimi papirji. Ob 

koncu ogleda smo lahko z galerije za obiskovalce opazovali tudi delo borznih posrednikov in vsi smo se 

strinjali, da je zagotovo zelo naporno cel delovnik sedeti za več računalniki.  

Naslednji dan smo se takoj po zajtrku odpeljali na frankfurtsko letališče, ki sodi med največja v Evropi 

in igra pomembno vlogo v mednarodnem letalskem prometu. Z avtobusom smo se popeljali po 

letališču in imeli priložnost videti različna letala, med drugim smo opazili tudi Adriino letalo, ki naj bi 

ravno poletelo proti Ljubljani. Po ogledu letališča smo si ogledali še frankfurtsko mestno jedro. V 

popoldanskem času smo si ogledali rojstno hišo znamenitega nemškega pesnika Johanna Wolfganga 

von Goetheja. V hiši je možno videti mnogo predmetov iz časa pesnikovega življenja, posebno zanimiva 

pa je astronomska ura, ki je bila zasnovana leta 1746. Proti večeru smo lahko mesto Frankfurt 

občudovali tudi s ptičje perspektive, saj smo se povzpeli na stolp Main Tower.  

Skupinska slika pred Römerjem, foto: Nataša Sekula Zupančič 
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Zadnji dan strokovne ekskurzije je bil namenjen raziskovanju Nürnberga. Še pred odhodom nas je s 

kratkim obiskom razveselila gospa Gehrke, ki je v preteklih letih dijake pripravljala na izpit DSD, ter 

nam zaželela srečno pot. Nürnberg je bil med drugo svetovno vojno močno uničen, vendar so ga 

pozneje obnovili in lahko smo uživali v sprehodu po mestnih ulicah. V muzeju Albrechta Dürerja smo 

se seznanili z življenjem in delom tega renesančnega umetnika. Domov smo se vrnili nekoliko utrujeni 

v poznih nočnih urah, vendar glede na pozitivne vtise udeležencev upam, da bodo dijaki še kdaj obiskali 

Stuttgart, Frankfurt in/ali Nürnberg. 

Nataša Sekula Zupančič 

Ekskurzija v London 

 

Ekskurzija je potekala od 13. do 15. 6. 2015. Udeležilo se je je 25 dijakov, največ iz 1. letnika. Ogledali 

smo si številne znamenitosti: Tower Bridge, Tower of London (Londonska trdnjava), tržnico Borough, 

katedralo sv. Pavla, Shakespearovo gledališče, galerija Tate Modern, parlament, Westminstrsko 

opatijo, Buckinghamsko palačo, Narodno galerijo, Camden, Britanski muzej, Covent Garden, Piccadilly 

in Prirodoslovni muzej. 

Dijaki so bili navdušeni tako nad programom kot nad samim mestom in se veliko naučili. 

Verena Potočnik 

 

  

Pred šolo, foto: Petra Pavlin 
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Naravoslovna ekskurzija 

 

Dne 14. 11. 2014 se je 53 dijakov 2. letnikov, ki obiskujejo izbirni predmet kemije ali fizike, s štirimi 

spremljevalci udeležilo naravoslovne ekskurzije v Ljubljani. Za ekskurzijo smo namenili praktično cel 

petek, saj je bil program zelo pester in bogat. Med dejavnostmi so bile tako fizikalne kot kemijske, 

večina pa jih je pokrivala obe področji. 

Naravoslovni dan po prihodu v Ljubljano se je začel v Reaktorskem infrastrukturnem centru v Brinju, 

kjer smo preživeli dobri dve uri v Izobraževalnem centru za jedrsko energijo. Tu smo najprej poslušali 

zelo zanimivo in kvalitetno predavanje o jedrski energiji, jedrskih elektrarnah, radioaktivnosti, 

radioaktivnih odpadkih. Sledila je delavnica s praktičnim preizkušanjem značilnih radioaktivnih 

razpadov in ostalimi poskusi iz radioaktivnosti. V samem centru smo si ogledali postavljeno razstavo, 

kjer smo lahko poskusili z vrtenjem kolesa proizvesti čim več električne energije. Na koncu smo si iz 

kontrolne sobe ogledali še zunanjost jedrskega reaktorja TRIGA ter preko kamere pokukali tudi v 

njegovo notranjost (Sliki 1 in 2). Samo ime izhaja iz namembnosti reaktorja (Trening – šolanje na 

področju uporabe reaktorjev in jedrske tehnologije, Raziskave z nevtroni in žarki gama, Izdelavo 

radioaktivnih izotopov) ter njegovega izdelovalca, ameriške jedrske družbe General Atomics. 

Pot nas je nato vodila v centralni del Inštituta Jožef Stefan, katerega del je tudi reaktor Triga. Tu nas je 

pričakal gospod Tomaž Ogrin, ki nas je za eno uro popeljal v svet plinov: tekočega kisika in dušika, 

čistega helija ter suhega ledu oz. trdnega ogljikovega dioksida. Vsi ti pravzaprav vsakdanji plini dobijo 

povsem drugačno dimenzijo, če jih uporabimo v čisti obliki, o čemer smo se prepričali pri spremljanju 

in sodelovanju v atraktivnih poskusih: spreminjanje lastnosti snovi v tekočem dušiku, gorenje snovi v 

čistem kisiku, govorjenje po vdihanem heliju … Vsi, še zlasti dijaki, smo v poskusih zelo uživali. 

Po odmoru za kosilo je sledil ogled naše druge znanstvene ustanove, Kemijskega inštituta. Zaposleni 

so nam v dobri uri predstavili svoje dejavnosti v laboratorijih za analizno kemijo ter laboratorijih za 

prehrambno kemijo. Dijaki so spoznali, kako poteka konkretno znanstveno raziskovalno delo, se 

seznanili s številnimi instrumentalnimi analiznimi tehnikami ter si ogledali sodobne aparature. 

Sodelavci inštituta so nam predstavili njihova konkretna področja dela in nam prikazali nekaj rezultatov 

zanimivih raziskav, kot so določanje prisotnosti težkih kovin v zelenjavi ali ugotavljanje količine 

sladkorjev v sadnih sokovih. 

Na koncu dneva nas je čakal še ogled sejma Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču, kamor smo 

prispeli sicer že rahlo utrujeni, a smo se kmalu ponovno razživeli, saj smo se z lahkoto prepustili 

Kontrolna soba – nadzorna arhiv Reaktor plošča, 
foto: Janja Pust 

Pogled v reaktorski tank, foto: Triga 
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ogledovanju predstavljenih dejavnosti in izdelkov številnih razstavljavcev iz vsebinskih sklopov 

prehrane, gibanja, wellnessa, zdravja, zelenega sobivanja in naravne kozmetike (sliki 5 in 6). 

Vsak zase je lahko našel kaj zanimivega, si po sejemskih popustih kaj kupil ali pa zgolj degustiral različne 

prehranske izdelke.  

Po dobrih desetih urah smo sicer utrujeni, a polni vtisov celotnega dne odšli domov, seveda z željo, da 

ekskurzijo ponovimo v takšni ali malo drugačni obliki tudi v prihodnje. 

Janja Pust 

Interdisciplinarna in geografska ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino  

 

Ekskurzijo smo izvedli 12. marca 2015. Na pot smo krenili ob 7. uri zjutraj in najprej preverili  vremensko 

napoved v časopisu Delo.  

V geološkem smislu smo našo pot začeli na dinarski karbonatni platformi, s katere smo se spustili v 

Slovenski jarek. Sredi te poti se nahaja mokrišče Krakovski gozd.  

Ob 8. uri smo obiskali Inštitut Gen, kjer smo osvežili in dopolnili svoje znanje o primarnih in sekundarnih 

ter obnovljivih in neobnovljivih energijskih virih, njihovih prednostih in slabostih. Prisluhnili smo 

predavanju o alternativnih virih energije in racionalni uporabi energije. Ogledali smo si dokumentarni 

film o našem osončju, obisk inštituta pa smo zaključili s praktikumom v eksperimentalnem laboratoriju. 

Za odmor in malico smo si izbrali nakupovalno središče v predmestju Krškega. 

V Mladinskem centru so nam multimedijsko predstavili vsebine, ki jih nudijo uporabnikom, odgovarjali 

na  vprašanja dijakov ter nam razkazali domala celoten objekt. 

V kamnolomu Gunte smo spoznavali fizikalne lastnosti in kemijsko sestavo dolomita ter preverili 

značilne sestavine naravne mineralne vode Donat Mg, ki so zapisane na plastenki. 

Med vračanjem v središče mesta smo opazovali obratovanje HE Krško in spregovorili o njenih 

prednostih ter slabostih oz. možnih vplivih na okolje. 

Na Hočevarjevem trgu smo se fotografirali pred spomenikom J. V. Valvasorju, si ogledali pročelja 

njegove hiše, poznobaročne cerkve sv. Duha, župnijske cerkve sv. Janeza ter Fakultet za energetiko in 

logistiko UM. 

Poskusi s plini z g. Ogrinom znotraj... ...in zunaj na IJS, foto: Janja Pust 
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V starem mestnem jedru smo opravili funkcijsko členitev Ceste Krških žrtev, ki teče pod Trško goro 

(369 m). Pot smo nadaljevali mimo kapucinskega samostana, v katerem so bogata knjižnica, arhiv in 

galerija starejših slik ter kipov. 

V mestnem parku stojijo med krošnjami mogočnih tis (Taxus) spomenik žrtvam druge svetovne vojne, 

doprsni kipi zaslužnih meščanov (J. Dalmatin, A. Bohorič …) ter mavzolej dobrotnikov in mecenov, tj. 

družine Hočevar. 

Ekskurzijo smo sklenili z ogledom Krškega polja, in sicer s spoznavanjem njegovih fizičnih in družbenih 

značilnosti, ter z obiskom arheoloških ostankov rimskega mesta in pristanišča Drnovo - Neviodunum 

(keltsko: nova trdnjava) ob cesti Emona – Siscia. 

Na avtobusu so dijaki kratko poročali o vsebini izbranih poglavij iz literature, ki so jo uporabili  za 

pripravo na ekskurzijo. 

V Novo mesto smo se vrnili ob 14.35  in se zahvalili vozniku Ivanu za varno vožnjo. 

Ekskurzije se je udeležil tudi sodelavec in spremljevalec g. Vinko Sladoljev, dipl. ing., ter 25 dijakov 4. 

letnika in maturitetnega tečaja, ki obiskujejo  izbirni  maturitetni predmet  geografija. 

Svoje vtise o ekskurziji so naslednji dan dijaki zapisali v anonimni anketi. 

Robert Šupe 

 

Udeleženci ekskurzije ob Valvasorjevem spomeniku, foto: Klavdija Berkopec 
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Medpredmetna ekskurzija Krapina in Pišece  

 

Za dijake drugih letnikov smo 2. 6. 2015 organizirali medpredmetno ekskurzijo. V prvem delu so si dijaki 

ogledali rojstno hišo Maksa Pleteršnika v Pišecah. Domače kulturno in turistično društvo je uredilo 

muzej in skrbi za organizirano vodenje po Pleteršnikovi zapuščini. V drugem delu ekskurzije pa so si 

dijaki v Krapini ogledali enega trenutno najmodernejših paleontološko antropoloških muzejev v Evropi. 

Predstavljen je razvoj življenja na Zemlji in na tem področju najdeni številni ostanki krapinskega 

neandertalca.  

Veliko dijakov in njihovih spremljevalcev so po obisku, ki traja le dve uri in je prehiter prelet muzeja, 

prepričani, da se bodo še vrnili in pripeljali s seboj svoje družinske člane. 

Tatjana Durmič 

Vhod v muzej neandertalcev Krapina, foto: M. Hadl Ob skulpturah neandertalske družine v njihovem bivalnem 
okolju, foto: M. Hadl 
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Izmenjave 

Izmenjava z avstrijsko gimnazijo Borg iz Bad Radkersburga  

 

Izmenjava z omenjeno gimnazijo v Avstriji poteka že od leta 2012 z dijaki 2. in izmenično 3. letnika, in 

sicer jeseni in spomladi.  

V začetku letošnjega šolskega leta, od 24. do 25. septembra, smo v Novem mestu gostili 27 dijakov 

avstrijske gimnazije, ki so nas marca 2013 prijazno sprejeli na gimnaziji BORG. Spremljali sta jih 

profesorici Susanne Luginger in Ingrid Prügger. Naši dijaki 3. letnika so avstrijskim vrstnikom razkazali 

znamenitosti Novega mesta, po večerji v piceriji pa smo si na gimnaziji skupaj ogledali film Roka Bička 

»Razredni sovražnik« z nemškimi podnapisi. Naslednji dan je na gimnaziji v mešanih skupinah potekal 

pogovor o filmu, sledile so kratke predstavitve o tematiki filma. Dijakom smo razkazali tudi 

dragocenosti frančiškanske knjižnice, po pogostitvi v Hiši kulinarike smo se poslovili od gostov v upanju, 

da stike ohranimo tudi v prihodnje.   

13. marca smo se z dijaki 2. letnika v okviru izbirnih vsebin nemščine na vabilo ravnatelja dr. Eduarda 

Faschinga odpravili na izmenjavo z gimnazijo BORG v avstrijski Bad Radkersburg. 24 avstrijskih dijakov 

je gostilo naših 20. Spremljali sva jih Marinka Kovač, profesorica kemije, in Eva Starič, mentorica 

izmenjave. V dopoldanskih urah so si naši dijaki v pogovoru z avstrijskimi dijaki pridobivali informacije 

o njihovem šolskem vsakdanu, sledil je ogled mesteca Bad Radkersburg. Avstrijski dijaki so našim 

pomagali odkrivati znamenitosti in reševati naloge delovnih listov. Po kosilu smo se od avstrijskih 

dijakov poslovili. Po programu smo se peljali do čokoladnice Zotter, kjer smo izvedeli marsikaj 

zanimivega o procesu pridelave, uživali pa smo tudi ob degustaciji mnogih čokoladnih okusov. Po 

večerji v internatu gimnazije BORG smo se odpravili na večerno kopanje v Parktherme Bad 

Radkersburg. Naslednje jutro so se dijaki po zajtrku odpravili v mesto, da bi si pridobili informacije o 

temah, o katerih so morali po predvidenem programu v nemščini poročati. Za poročanje oziroma 

predstavitve tem smo imeli na razpolago učilnico gimnazije BORG, vključno z uporabo računalnika. 

Skupinska slika vseh dijakov, udeležencev izmenjave v septembru 2014,  
foto: Eva Starič 



Šolska kronika 2014/15 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 150 

Nekateri so izvedli intervjuje z domačini in turisti, dva sta poročala o avstrijskih časopisih, dva sta 

izvedla intervju s šolsko in mestno knjižničarko ... Po kosilu smo si ogledali še alejo znanih Prlekov v 

Gornji Radgoni. Imeli smo tudi voden ogled Hiše penin, vodička nam je na zanimiv način razložila vse o 

pridelavi zlate in srebrne radgonske penine, na koncu je sledila še degustacija. Pester program smo 

zaključili v zgodnjih popoldanskih urah, proti večeru smo se vrnili v Novo mesto.  

Eva Starič 

Izmenjave klasikov 

 

V šolskem letu 2014/15 smo izpeljali dve izmenjavi klasikov: 1. k z dijaki Gimnazije Škofja Loka in 3. k z 

dijaki Gimnazije Antona Martina Slomška iz Maribora.  

 

Izmenjava dijakov 1. k Gimnazije Novo mesto in 1. e Gimnazije Škofja Loka 

V petek in soboto, 14. in 15. 11. 2014, je na Gimnaziji Novo mesto potekal prvi del izmenjave med 

našim 1. k in 1. e (evropski oddelek) Gimnazije Škofja Loka. V izmenjavi je sodelovalo 49 dijakov in 6 

mentorjev. Tema je bila multikulturnost in religije v Novem mestu od prazgodovine do danes.  

V petek so dijaki obiskali frančiškanski samostan s knjižnico, Kapitelj in evangelijsko cerkev Dobrega 

pastirja, z orientacijskim pohodom po Novem mestu pa so spoznali glavne kulturnozgodovinske 

spomenike. Dan so zaključili v gimnazijskem atriju, kjer je potekala okrogla miza s predstavniki različnih 

nacionalnih skupnosti v Novem mestu. Moderirala jo je Suzana Krvavica. 

V soboto so se dijaki udeležili dveh delavnic: o islamu (Nevenka Malnarič Brulc in Suzana Krvavica) in 

prvih religijah na Slovenskem (Marko Kastelic). Izmenjava se je zaključila v Dolenjskem muzeju z 

ogledom arheološke zbirke, filma Steklo in jantar Novega mesta ter z izdelovanjem nakita. 

 

Skupinska slika na igrišču gimnazije BORG v Avstriji, marec 2015,  
foto: Jan Robida 
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Drugi del izmenjave je potekal v petek in soboto, 27. in 28. 3., v Škofji Loki. Glavna tema izmenjave je 

bil Škofjeloški pasijon, saj so v Škofji Loki po šestih letih ponovno pripravili uprizoritev tega dela.  

V petek smo si ogledali kapucinsko knjižnico, ki hrani znameniti rokopis Škofjeloškega pasijona 

Lovrenca Marušiča oz. očeta Romualda Štandreškega iz leta 1721. Pasijon velja za prvo slovensko 

dramsko besedilo in prvo ohranjeno režijsko knjigo v Evropi. Sledile so športne aktivnosti, nato pa tri 

pasijonske delavnice – glasbena, likovna in zgodovinska. V glasbeni so se dijaki naučili zapeti in zaigrati 

dve baročni pesmi, v likovni so izdelali nekaj pasijonskih slik, v zgodovinski pa so preučevali barok in 

prehrano tistega časa. Zvečer smo si s številnimi učenci in dijaki iz cele Slovenije ogledali veličastno 

uprizoritev Škofjeloškega pasijona. 

V soboto so nas gostje popeljali po razstavi o Ani Frank v njihovi šoli, nato pa smo orientacijsko 

spoznavali Škofjo Loko in njene znamenitosti. Evalvacija izmenjave je pokazala, da smo bili dijaki in 

profesorice zadovoljni tako s programom kot izvedbo, zato si želimo, da bi ohranili že tradicionalno 

sodelovanje med šolama. 

 

4. narodna izmenjava dijakov latincev 3. letnika Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška 

Maribor in Gimnazije Novo mesto  

2. in 15. aprila je potekala 4. izmenjava dijakov latincev 3. letnika med obema šolama. 2. 4. so bili gostje 

v Mariboru dijaki 3. K s profesorjema Markom Kastelicem in Suzano Krvavico, 15. 4. pa so bili gostje v 

Novem mestu Mariborčani s profesoricama latinščine in zgodovine. 

V Mariboru so spoznavali kulturnozgodovinske in druge mestne znamenitosti (arheološko najdišče na 

Piramidi, Maistrov trg, Trg svobode, stolnico, kužno znamenje), ogledali pa so si tudi židovski muzej in 

dve stalni razstavi v Muzeju narodne osvoboditve (Boji za severno mejo in Spomenik mariborski 

industriji). 

Tema srečanja v Novem mestu je bila novomeška pomlad leta 1920. V Anton Podbevšek teatru je 

ravnatelj gledališča Matjaž Berger predaval o kulturnem dogajanju v Novcem mestu leta 1920 in o 

avantgardi, dijaki 3. K pa so uprizorili odlomek iz Grumove drame Dogodek v mestu Gogi. Nato so si v 

Študijski knjižnici ogledali depoje in gradiva iz posebnih zbirk, po kosilu pa so obiskali Jakčevo galerijo, 

kjer so si ogledali Jakčeva zgodnja dela, povezana z dogajanjem novomeške pomladi. Dijaki so obiskali 

tudi grobova Primičeve Julije in Slavka Gruma na šmihelskem pokopališču. 

Izdelovanje nakita v Dolenjskem muzeju, foto: Suzana Krvavica 
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Tradicionalna izmenjava se bo žal za nekaj let prekinila, saj na Škofijski gimnaziji AMS nimajo klasičnega 

oddelka.  

Nekaj vtisov dijakov 3. k o izmenjavi s škofijsko gimnazijo v Mariboru: 

- Izmenjava je bila eno izmed najlepših doživetij v letošnjem šolskem letu.  

(Nastja) 

- Izmenjava z gimnazijo iz Maribora mi je bila všeč, saj smo poleg pestrega učnega programa 

lahko videli vse lepote, ki jih premore štajerska prestolnica. Prav tako mi je bilo zanimivo srečanje v 

Novem mestu. Čeprav o svojem rojstnem kraju veliko vem, pa sem tokrat izvedela še veliko novega.  

(Pia) 

- Upam, da bodo tudi naslednje generacije imele možnost doživeti izmenjavo, ker je to za 

vsakogar nova in zanimiva izkušnja. 

(Klara) 

- Mislim, da so izmenjave zelo zanimiv in dober način spoznavanja novih ljudi (vrstnikov) in mest. 

(Gloria) 

- Obe izmenjavi sta bili zelo na nivoju. Ogledali smo si zanimive stvari in zdi se mi, da smo se 

naučili veliko novega, kar si bomo zapomnili. 

(Sara) 

- Izmenjava z Mariborom je bila po mojem mnenju najboljša. Spoznali smo celo mesto in njegovo 

zgodovino. Tudi program v Novem mestu je bil zanimiv. Všeč mi je bilo, da so bili vsi ogledi tematsko 

povezani. Izmenjave so čudovite, ker spoznavamo sovrstnike in druga mesta. 

(Hana) 

Suzana Krvavica 

 

Nad Mariborom, foto: Marko Kastelic 
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Tradicionalna izmenjava z Banjaluko 

 

Od 7. do 9. 4. 2015 je bilo v Novem mestu na obisku 50 članov Društva Slovencev Triglav iz Banjaluke, 

tako odraslih kot otrok, med njimi tudi trije učenci višjega razreda OŠ in trije srednješolci.  

Banjaluka je že vrsto let partnersko mesto z Novim mestom, izmenjave pa so postale tradicionalne. 

Letošnjo je organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je pripravilo tudi 

program, kot gostitelji pa je v izmenjavi sodelovalo tudi šest naših dijakov. Dijaki iz Banjaluke so bili en 

dan pri pouku na naši šoli.   

Drugi del izmenjave bo potekal novembra v Banjaluki.  

Suzana Krvavica 

Izmenjava s špansko srednjo šolo Somorrostro 

 

Izmenjava je bila izvedena marca in povratna aprila 2015. Udeležilo se je je 14 dijakinj drugega (9), 

tretjega (4) in četrtega (1) letnika, ki se španščine učijo kot drugi tuji jezik.  

Marca smo se za en teden odpravili v Španijo (v Baskijo, in sicer kraj Muskiz v bližini Bilbaa) in se 

nastanili pri družinah španskih dijakov. V tem času smo spoznali njihovo šolo in šolski sistem, dijaki so 

obiskali pouk, skupaj smo se udeležili športnega dne, ogledali smo si Bilbao in muzej Guggenheim, 

obiskali smo železarski muzej in si ogledali pristaniško mesto.  

Aprila so prišli gostje za en teden k nam in pripravili smo jim pester program. Bili so pri pouku. Peljali 

smo jih na ekskurzijo na Gorenjsko, kjer smo si ogledali Planinski muzej v Mojstrani, slap Peričnik in 

Bled. V okviru ekskurzije po Dolenjski smo si ogledali Kostanjevico na Krki, samostan Pleterje z muzejem 

na prostem, kobilarno z lipicanci in Otočec. V Ljubljani smo naredili krožen ogled mestnega jedra in 

obiskali špansko ambasado. Zadnji dan nas je sprejela županova pomočnica in nam predstavila delo 

novomeškega župana.  

Postali smo prijatelji, foto: Barbara Hanuš 
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Dijaki so bili z izmenjavo zelo zadovoljni, saj so spoznali nove prijatelje, s katerimi so lahko govorili 

špansko. Kot mentorica menim, da je izmenjava uspela. 

Tea Ribič 

 

 

 

 

  

Z dijaki pred muzejem Guggenheim, foto: Renata Nose 
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Projektni teden 

V času med 26. 5. in 29. 5. 2015 je na šoli potekal projektni teden. Predstavitve delavnic so bile v 

ponedeljek, 1. 6. 2015, v Tušu. Tudi letos smo profesorji pripravili delavnice, ki so se nanašale na 

okvirne teme po letnikih: 

1. letnik: ustvarjalnice; 

2. letnik: razgibalnice (zdrav način življenja); 

3. letnik: raziskovalnice (znanost/multikulturnost). 

Delavnice smo izvajali od torka do petka šest šolskih ur (od 8.00 do 14.00). Dijaki so izbirali med 

naslednjimi delavnicami:  

LETNIK  NASLOV DELAVNICE IZVAJALEC 

ŠT. DIJAKOV 

1.+ 2. 

izvedba 

POSEBNOSTI 

1.  

1. 
»PROSTA VOLJA« JE 

NAJBOLJA 

Nuška Rustja,  

Mojca Turk 
12 + 13  

2. 
FRANCOŠČINA ZA 

ZAČETNIKE 

Renata Nose,  

Elsa Louis 
28 + 21  

3. POVEJMO PO HRVAŠKO 
Natalija Petakovič, 

Kristina Zakrajšek 
29 

Samo druga 

izvedba 

4. ŠUTMI, ŠUTJU, ŠUTNIGA Vanja Popov 8 
Samo prva 

izvedba 

5. LEGO ROBOTI Barbara Strnad 15 
4- dnevna 

delavnica 

6. PRAKTIČNA FOTOGRAFIJA Miha Hadl 8 
Samo prva 

izvedba 

7. FOTOGRAFSKI PROJEKTI Miha Hadl  14 
Samo druga 

izvedba 

8. GRAFIČNI VTISI Nataša Mirtič 7 
Samo prva 

izvedba 

9. PROSTORSKO RISANJE 
Andreja Mohorčič, 

Lojzka Hržica 
6 

Samo prva 

izvedba 

10. 

ŽIVETI 'NAD ČRTO' ALI 

MAJHEN KUKU ZA VELIKE 

KORAKE OBLIKOVANJA 

OSEBNOSTI 

Jana Hosta 15 + 16   

11. LIPICANCI IN JAHANJE 
Andrej in Tomaž 

Hosta 
5 + 5  

2. 

 

1. VITEZ IN DAMA 
Nevenka Malnarič 

Brulc 
15 + 17  

2. MACBETH Gillian Roebuck 15 
Samo druga 

izvedba 

3. MEN SE ROLA Sandi Kostić 5  
Samo prva 

izvedba 
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4. PETEROBOJ Jernej Golobič 16 + 15  

5. SEMINAR SAMOOBRAMBE Mojca Rangus 28 + 30  

6. HIP HOP ZA ZAČETNIKE 
Maja Hren, 

dijakinje 3. e 
10 

Samo druga 

izvedba 

7. 
SPREJEMAMO 

DRUGAČNOST 

Suzana Krvavica, 

Nina Arnuš 
10 + 8  

8. 
SPOZNAJMO SE V 

SKUPINSKIH IGRAH 

Zlatka Butkovec 

Gačnik 
10 + 10  

9. 
SPOZNAJMO SLOVENSKO 

OBALO 

Janja Pust, 

Marija Kočar, 

Katarina Sluga 

21 + 22  

10. SKRIVNOSTI IRSKE 
Noel Fitzpatrick,  

Mirjam Skube 
26 + 13  

2. + 3. 

1. 
ŠPORT IN SOCIALNE 

VEŠČINE 

Primož Plazar, 

Marko Arnuš, 

Breda Vovko 

20  

2. 
PADALSKI TEČAJ – 

nadaljevalni 
Špela Debeljak  8 

Samo druga 

izvedba 

3. MOJA HIŠA 
Sabina 

Rozenberger 
15 

Samo prva 

izvedba 

3. 

1. MEDICINA Tatjana Durmič 17 + 9  

2. PIVCE ZA ŽIVCE 

Branka Klemenčič, 

Jernej Ban, 

Anita Nose 

29 
4-dnevna 

delavnica 

3. KOMISAR REX 
Barbara Bajc 

Šerovič 
10 + 14  

4. MENE JE STRAH  
Tea Ribič,  

Tina Furlan Turk 
11 

Samo druga 

izvedba 

5. BRAZILIJA Polona Kukec 9 
4-dnevna 

delavnica 

6. 
AFRIKAANS - 

AFRIKANŠČINA 
Robert Šupe 14 + 13  

7. SPOZNAVANJE POKLICEV 
Petra Škof, 

Anica Kastelec 
11 + 9  

1. + 2. 

+ 3. 

1. PODJETNIŠKA DELAVNICA Janez Gorenc 17 
4-dnevna 

delavnica 

2. PROJKETIL 
Uroš Lubej, 

Marko Kastelic 
2 

4-dnevna 

delavnica 

3. OSNOVE VIDEO MONTAŽE Matej Kure 9  
Samo prva 

izvedba 

4. 
NIZOZEMŠČINA ZA 

ZAČETNIKE 

Arlette Cundrič-

van Driel 
29 + 31  

5. GORJANCI 2015 
Saša Lavrič, 

Marinka Kovač 
17 

4-dnevna 

delavnica 
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6. PADALSKI TEČAJ – začetni Špela Debeljak 16 
4-dneva 

delavnica 

7. HOKEJ NA ROLERJIH Ivan Maričič 17 
4-dnevna 

delavnica 

 

V letošnjem šolske letu je 58 profesorjev Gimnazije Novo mesto (1 profesor manj kot lani) in 10 

zunanjih izvajalcev (3 več kot lani) dijakom 1., 2. in 3. letnika ponudilo 49 delavnic (6 več kot lani). 

Izvedenih je bilo 38 delavnic (2 manj kot lani), katere je izvedlo 45 učiteljev gimnazije in 8 zunanjih 

izvajalcev. Pri nekaterih delavnicah so sodelovali tudi predstavniki različnih organizacij in društev iz 

Novega mesta in okolice. Glede na pretekla leta ostaja število sodelujočih učiteljev enako. Letos so 

prvič pri izvedbi delavnice kot izvajalke sodelovale tudi 4 dijakinje iz 3. e letnika. 

Večina dijakov je izbrala dve delavnici (v prvi delavnici so bili aktivni v torek in sredo, v drugi pa v četrtek 

in petek) oziroma so se prijavili na eno štiridnevno delavnico. 4. letniki v projektni teden niso bili 

vključeni, saj so v tem času že zaključili s poukom. S ponavljanjem delavnic smo dijakom omogočili 

izbiro dveh različnih delavnic. Tudi letos so se dijaki na delavnice projektnega tedna prijavljali preko 

prijavnega programa. Program za prijavo je pripravil Simon Hočevar. Dijaki s prijavljanjem niso imeli 

težav. Dijaki so tako sami izbirali, katero delavnico bodo obiskovali prvo in katero drugo. Prostih mest 

je bilo v delavnicah dovolj, tako da so se lahko vsi prijavili in ni bilo prerazporejanja. Zaradi premajhnega 

števila prijav se ni izvajalo 9 delavnic, 4 delavnice pa so se zato izvajale brez ponovitve.  

Tudi v letošnjem šolskem letu so bili obvezni predsestanki, ki so bili vneseni v urnik. Izvedli smo jih 22. 

4. 2015. Učitelji so na sestankih dijakom predstavili bolj podroben načrt dela v delavnici, dijaki pa so 

dobili možnost, da se aktivno vključijo v načrtovanje dela v delavnici. 

Letos nismo naredili evalvacije projektnega tedna, saj analize zadnjih treh projektnih tednov ne kažejo 

sprememb. Povprečne ocene projektnega tedna so se gibale med 4,2 in 4,3.  

Nevenka Malnarič Brulc 

Prosta volja je najbolja 

Ines Metelko, 1. e 

Človek potrebuje sočloveka, zato je nadvse pomembno, da se posameznik zaveda svoje socialne 

odgovornosti. Če je nekdo pripravljen z dobro voljo in brez koristoljubnosti pomagati drugim, če se 

zaveda pomena vzajemnosti (»jaz zate, ti zame« ali »kolikor daš, toliko dobiš«), potem mu je na kožo 

pisano delo prostovoljca.  

Prostovoljstvu je bila namenjena dvodnevna delavnica, ki so jo izvajale Mojca Turk z DRPD Novo mesto 

in Nuša Rustja v sodelovanju s Snježano Blagojević in Kristino Lovrinovič z DRPD. V delavnici je 

sodelovalo 24 dijakov, potekala je od 9. do 15. ure in je bila izvedena dvakrat.  

Prvi dan smo se najprej z različnimi igrami spoznali in sprostili, potem je komunikacija stekla. Zapisali 

smo svoje strahove, želje in pričakovanja in jih prilepili na drevo, ki nas je spremljalo do evalvacije. 

Mojca Turk je predstavila vse vidike prostovoljnega dela in naštela prostovoljske organizacije na 

občinski, državni in mednarodni ravni. Ko smo ugotovili, kaj vse lahko prostovoljci drugim dajejo in kaj 

dobijo, nam je Snježana predstavila svojo mednarodno izkušnjo s programom EVS. Prostovoljci imajo 
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veliko možnosti za delo v tujini, DRPD Novo mesto že leta stalno sodeluje s Trstom. Ker prostovoljci 

svoje delo večinoma opravljajo v timu, smo gradili stolp in se preizkušali v učinkovitosti timskega 

usklajevanja. Kasneje smo se pripravili na delavnice z migrantskimi otroki v Dnevnem centru DRPD na 

Rozmanovi. Pričakovali smo sicer mlajše otroke, a smo vseeno uspešno pomagali pri učenju učencem 

zadnjih razredov osnovne šole, nekateri med njimi so bili že srednješolci. V delavnici pripovedovanja 

zgodbe in pri športnih igrah smo se vsi sprostili.  

Drugi dan smo se seznanili z Nefiksom, orodjem za vpis prostovoljnega dela, si ogledali film o 

prostovoljstvu in se o njem pogovorili. Razgreli smo se ob argumentiranju različnih izjav o 

prostovoljstvu, s katerimi smo se strinjali ali pa tudi ne. Mentorici sta nas seznanili z načinom dela v 

Dnevnem centru Brezje, kjer DRPD romskim otrokom nudi učno pomoč in izvaja različne delavnice. Po 

pripravi delavnic za romske otroke smo izvedli kratko evalvacijo obeh dni, se pogovorili o načinu 

predstavitve te delavnice v TUŠ-u in se odpravili v Brezje. Z otroki smo se najprej učili in jim pomagali 

pri domačih nalogah, potem pa izvedli nekaj glasbenih in plesnih aktivnosti. Romski otroci so nas s 

svojim zavzetim delom in navdušenim sodelovanjem popolnoma prevzeli.  

Ta delavnica nam je dala nekaj dragocenih življenjskih izkušenj. Spoznali smo, da je prostovoljstvo 

vrednota, priložnost za osebno zorenje in rast, za učenje drugačnih odnosov, možnost za grajenje 

drugačne, etično zrelejše družbe. 

Mnenja dijakinj: 

Ines Kozole, 1. c: »Delavnica mi je bila zelo všeč. Svoje občutke in izkušnje težko opišem z eno besedo. 

Lahko rečem, da je bila prosta volja odlično doživetje, ki si ga želim ponoviti, zato sem se tudi odločila, 

da pridem takoj v ponedeljek zopet na delavnico v Brezje.«  

Pia M. Kolman, 1. c: »Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva. Že dolgo nisem tako uživala v šoli kot 

tokrat. Bilo je super, naučila sem se veliko novega. Nepozabna izkušnja, res. Upam, da bom s 

prostovoljstvom nadaljevala še naprej, v ponedeljek pridem spet v Brezje, saj me je to zelo pritegnilo 

in sem ob tem res uživala.«      

Tina Rejc, 1. k: »Meni je bila delavnica res všeč, ni mi žal, da sem jo izbrala. Izvedela in naučila sem se 

ogromno novega. Vzdušje je bilo izvrstno, skupina mi je bila všeč. Zares pa sem navdušena nad 

odzivnostjo in prijaznostjo teh, ki smo jih pomagali. Petka.« 

Uspešno timsko delo, foto: M. Novak Mojca Turk predstavlja prostovoljstvo, 
 foto: M. Novak 
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Neja Katič, 1. e: »Delavnica je bila zelo zanimiva. Najbolj mi je bilo všeč delo v romskem naselju Brezje, 

kjer smo otrokom pomagali pri učenju in se igrali z njimi. Prav tako sem se zelo zabavala v DNC DRPD-

ja v Novem mestu, kjer smo delali tudi z našimi vrstniki. Prosta volja je res najbolja!« 

 

Francoščina za začetnike 

Renata Nose, Elsa Louis 

V delavnici Francoščina za začetnike je sodelovalo 50 dijakov 1. letnika, ki sta jih zanimala francoska 

kultura in jezik. Prijavili so se predvsem dijaki, ki niso imeli nikakršnega predznanja, nekateri pa so želeli 

svoje jezikovno znanje, pridobljeno med letom, še razširiti. V dveh dneh smo predstavljali in risali 

tipičnega Francoza, se pogovarjali o stereotipih, spoznavali francoske kulturne znamenitosti, literarne 

dosežke, slavne osebnosti, kulinarične dobrote in navade … Dijaki so se naučili, kako se predstaviti, 

kako pozdraviti, šteti do 20, črkovati svoje ime in priimek. S hit parado so se zbližali s francosko glasbo 

in s pridobljenim znanjem na evrovizijski način glasovali za svojo najljubšo popevko. Delavnico smo 

zaokrožili z ogledom dveh filmov različnih žanrov, ki osvetljujeta aktualno francosko problematiko o 

priseljencih (Intouchables) in francosko družinsko življenje (Le Petit Nicolas). Dijakom je bila delavnica 

zanimiva in tudi mentorici sva bili z obema skupinama zadovoljni. 

 

Slika 3: Igra z otroki v DNC na Rozmanovi, foto: N. Rustja 

 

Slika 3: Igra z otroki v DNC na Rozmanovi, foto: N. Rustja 

Slika 4: Delavnica z romskimi otroki, foto: T. Rejc 

 

Slika 4: Delavnica z romskimi otroki, foto: T. Rejc 

Igra z otroki v DNC na Rozmanovi, foto: N. Rustja Delavnica z romskimi otroki, foto: T. Rejc 

Skupina zadovoljnih Francozov, foto. Nina Zupančič 
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Povejmo po hrvaško 

Natalija Petakovič 

Delavnica Govorimo po hrvaško je bila namenjena dijakom 1. letnika. Cilji delavnice so bili spoznavanje 

osnov nam najbližjega južnoslovanskega jezika in spoznavanje Hrvaške, njene zgodovine, geografskih 

značilnosti in najpomembnejših znamenitosti glavnega mesta Zagreba. Izvedena je bila enkrat, 

udeležilo se je je 31 dijakov. 

Dijakom sem prvi dan v sodelovanju s kolegico Kristino Zakrajšek predstavila nekaj osnovnih razlik med 

hrvaščino in srbščino, naučili smo se štetja, predstavljanja in imena hrvaških mesecev. Obravnavali smo 

tri lekcije, in sicer o hrvaški hrani, športu in o posebnostih ter učenju hrvaškega jezika. Ostalo delo je 

potekalo po skupinah, dijaki so se naučili po hrvaško naročiti v restavraciji hrano in pijačo, poiskati 

informacije v turističnem biroju in podobne vsakdanje situacije. Za popestritev so na internetu poiskali 

nekaj hrvaških glasbenih hitov, ki so popularni tako med mladimi kot malo starejšimi.  

Naslednji dan, 29. 5., smo se odpravili na ekskurzijo v Zagreb in Kumrovec, a je ta žal odpadla, ker se je 

že v Novem mestu pokvaril avtobus. Ekskurzija je bila zato izvedena šele 17. junija. V Zagrebu smo imeli 

najprej krožni ogled Donjega grada. Ogledali smo si stavbo nekdanje univerzitetne knjižnice, danes 

državnega arhiva, stavbe fakultet in Hrvaško narodno gledališče z znamenito fontano Vrelec življenja. 

Ogled smo nadaljevali na Jelačićevem trgu, na Ilici smo se ustavili ob spominski plošči Vatroslavu 

Lisinskemu in se z vzpenjačo povzpeli do Gornjega grada. Uživali smo v razgledu na Zagreb, potem pa 

se ustavili smo se na Markovem trgu, kjer so ob cerkvi stavbe hrvaškega parlamenta, vlade in ustavnega 

sodišča. Nadaljevali smo pot po Jelačićevem trgu, mimo tržnice Dolac do znamenite Marijine katedrale. 

Po odmoru za kosilo smo pot nadaljevali do Kumrovca, ki je preurejen v etnološki muzej. V Kumrovcu 

smo si ogledali muzejsko zbirko v rojstni hiši Josipa Broza Tita in muzej na prostem Staro selo ter dobili 

vtis, kakšno je bilo življenje na zagorski vasici v začetku 20. stoletja.  

Lego roboti 

Barbara Strnad 

»Roboti so med vsemi tehnologijami tista, ki v ljudeh še vedno vzbuja največ domišljije, ob tem pa tudi 

zelo različna čustva, od navdušenja, do strahu. Po drugi strani so najbolj nazoren dokaz, kaj lahko 

ustvarita človeški um in znanje. V sebi združujejo ogromno naprednih tehnologij, od mehanike do 

računalništva, že danes pa jih srečamo kot nepogrešljive pomočnike na zelo različnih področjih rabe.« 

(revija Monitor) 

Med projektnim tednom smo v sodelovanju z Društvom za napredno rabo računalnika, Čarunalnikom, 

izvedli 4-dnevno delavnico “Lego roboti in logopedija”. Najprej je bilo potrebno sestaviti čim več 

različnih robotov. Nastali so roboti, ki zelo nazorno oponašajo živali (slon, kačo, pes, domišljijska zver), 

bojna vozila (tank, avto) in industrijski roboti (robotska roka, sortirka, tovarna vrtavk). 

Naslednje dni smo z roboti obiskali osnovne šole in vrtec v bližini Novega mesta, saj se je zanimanje za 

robotiko povečalo tudi zaradi ekipe Rising Kelts (RK). Navdušeno so nas pričakali vedoželjni otroci. 

Dijaki so robote najprej predstavili, razložili kako delujejo različni senzorji in odgovarjali na mnoga 

vprašanja. Z zanimanjem so opazovali in poslušali Domna Mohorčiča, ki jim je pokazal poligon z 

robotskega dela FLL tekmovanja. Tinkara Moretti pa jim je podrobneje predstavila FLL izkušnjo iz 

Amerike in pokazala osvojene pokale. Osnovnošolci in vrtičkarji pa so seveda najbolj uživali, ko so tudi 
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sami poskusili upravljati z roboti. V vrtcu smo poleg robotike predstavili še logopedsko igro Bla bla in 

pesem Moja žaba je Bob, ki sta nastali v okviru projekta FLL »Ves svet je učilnica«. 

»Seveda smo se zabavali tudi dijaki, ki smo obiskali delavnico Lego roboti in logopedija. Morda res 

nismo tekmovali, a tudi mi smo dosegli željene rezultate – seznaniti osnovnošolce in vrtičkarje z roboti 

in promovirati našo šolo. Mislim, da lahko govorim v imenu večine članov skupine, ko rečem, da smo 

se dosti naučili in pridobili veliko novih izkušenj. Zahvaljujemo se mentorici in društvu Čarunalnik, saj 

so nam omogočili zanimivo doživetje,« pravi Laura Iskra. 

Mentorja: Barbara Strnad in Damjan Šeruga 

Sodelujoči dijaki: Laura Iskra, Klara Kočman, Nadina Kosinac, Andraž Brezovar, Luka Novak, Marcel 

Martinšek, Žiga Medved, Domen Gnidovec, Domen Mohorčič, Žan Zakošek, Tarik Osmanbašić, Nika 

Kirn, Rok Oberč, Jon Matoshi, Tinkara Moretti, Evgen Golob. 

Praktična fotografija 

Miha Hadl 

Dejavnost je bila izvedena v okviru projektnega tedna v šoli in njeni okolici. Dejavnosti se je udeležilo 

sedem dijakinj iz prvega letnika. Dejavnost je potekala v več delih: najprej teorija in nato praktično 

delo, na koncu pa še analiza rezultatov in priprava poročila za skupni del predstavitve. Interes je bil 

dober, dijakinje so bile zadovoljne, mentor pa tudi. Težav pri organizaciji ni bilo. 

Udeleženke delavnice Praktična fotografija, foto: Miha Hadl 

Sodelujoči, foto: Nadina Kosinac Na predstavitvi, foto: Nadina Kosinac 
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Fotografski projekti 

Miha Hadl 

Dejavnost je bila izvedena v okviru projektnega tedna v šoli in njeni okolici. Dejavnosti se je udeležilo 

štirinajst dijakinj in dijakov prvega letnika. Dejavnost je potekala v več delih: najprej teorija in nato 

praktično delo, na koncu pa še analiza rezultatov in priprava poročila za skupni del predstavitve. Interes 

je bil dober, udeleženci so bili zadovoljni, mentor pa tudi. Težav pri organizaciji ni bilo. 

Grafični vtisi  

Nataša Mirtič 

V okviru projektnega tedna je bila 26. in 27. maja 2015 izvedena tudi delavnica Grafični vtisi. Na 

delavnici so sodelovali Larsen Cundrič iz 1. e, Raja Kužnik in Valerija Lavrič iz 2. d, Ema Maznik Antić in 

Tina Turk iz 2. k ter Lenart Merlin iz 3. c.  

Udeleženci delavnice smo se večinoma poznali že iz delavnice, ki se je izvajala prejšnje šolsko leto, zato 

smo lahko z delom začeli brez dolgega uvoda in demonstracije tehnike. Že prvi dan delavnice je nastalo 

veliko število uspelih grafičnih odtisov. Hitro usvajanje tehnike in postopkov tiskanja nam je omogočalo 

veliko svobode pri raziskovanju in eksperimentiranju. Med delom sem se lahko kot mentorica 

posvečala predvsem individualnemu svetovanju. Naslednji dan smo nadaljevali z raziskovanjem 

grafičnega medija in si ogledali razstavo naše priznane grafičarke Zore Stančič v galeriji Simulaker. Ob 

pogovoru so udeleženci delavnice spoznali inovativen in sodoben pristop h grafičnemu mediju. Na 

koncu smo se naučili še pravilnega označevanja in podpisovanja grafičnega lista. Na delavnici je tudi to 

leto nastalo veliko število odličnih likovnih del, ki bodo prav gotovo popestrila številne stene. 

 

Skupinski izdelek, foto: Nataša Mirtič 
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Prostorsko risanje 

Andreja Mohorčič, Lojzka Hržica 

Delavnico slikanja je vodil akademski slikar Jože Marinč iz Kostanjevice, ki je v uvodu predstavil 

prehojeno pot (izobrazba, ustvarjanje, zaposlitev …) in lepo orisal položaj umetnika v današnjem času. 

Sledila je izbira motiva, priprava platen in sproščeno ustvarjanje. Nastali so res lepi izdelki, ki smo jih 

ob koncu razstavili v knjižnici šole. Delavnice se je udeležilo šest dijakov prvega letnika. 

Živeti nad črto 

Jana Hosta 

Kraj izvedbe: Gimnazija Novo mesto, učilnica 006 

Čas izvedbe: v projektnem tednu – od 26.5. do 29.5. 2015 

Število dijakov: dve izvedbi – v vsaki po 15 dijakov, skupaj 30 dijakov 1. letnika 

Potek delavnice: delo z vajami in primeri biografij različnih znanih oseb 

Udeleženci delavnice, foto: A. Mohorčič 

 

Izdelki dijakov, foto: Jana Hosta 

Izdelki, foto: A. Mohorčič 
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Komentar: dijaki so izrazili zadovoljstvo z izvedbo delavnice, pohvalili so ponovno ozaveščanje življenja 

nad črto in pomena odgovornosti za svoje misli in dejanja. 

Lipicanci in športno jahanje 

Jana Hosta 

Kraj izvedbe: kmetija Hosta, Sela 6, 8310 Šentjernej 

Čas izvedbe: 26. 5. do 29. 5. 2015 – v času izvedbe projektnega tedna 

Število dijakov: v 2 izvedbah skupaj – 10 dijakov 

Potek dejavnosti: večinoma v jahalnici, nekaj na terenu 

Dijaki so izrazili zadovoljstvo z izvedeno delavnico. 

 

Vitez in dama 

Nevenka Malnarič Brulc 

Delavnica Vitez in dama je bila namenjena dijakom 2. letnika, ki jih zanima zgodovina. Spoznavali smo 

zgodovino imen in priimkov, sestavljali rodovnike in se preizkusili v kaligrafiji in pisanju z gosjimi peresi. 

Seznanili smo se s heraldiko in narisali grb. Preoblekli smo se v viteza in dvorno damo in srečali nekaj 

najbolj nenavadnih in škandaloznih zgodovinskih oseb. Rušili smo stereotipe o temnem zgodnjem 

srednjem veku. Naučili smo se srednejveškega obnašanja za mizo, priredili čarovniški proces in zdravili 

srednjeveške bolezni. Drugi dan smo obiskali grad Struga, kjer sta nas sprejela grajska gospa Eleonora 

in njen kovač. Predstavila sta nam grad, nas malo pogostila v grajski kuhinji in naučila srednjeveškega 

plesa. Smeli smo se preizkusiti v kovanju žeblja, lokostrelstvu in metu sekire. 

Na delavnici, foto: Jaroslav Jankovič 
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Macbeth 

Gillian Roebuck 

Delavnica je potekala 28. in 29. 5. 2015 v učilnici 124. Udeležilo se je je 13 dijakov iz vseh letnikov. 

Delavnica je bila zasnovana dramsko. Podlaga zanjo je bila Shakespearova drama Macbeth ali Škotska 

igra. Dijakom smo želeli približati lepoto jezika in v njih vzbuditi ljubezen do izražanja, literature in 

dramske igre.  

Dijaki so bili oba dneva zelo dejavni in so sodelovali drug z drugim pri izvajanju številnih dejavnostih, 

kjer so vadili nastop, izgovarjavo, mimiko in posamezne dele igre, kar so potrebovali za razumevanje 

celote.  

Dijaki so analizirali, preučili in odigrali posamezne prizore bitke, umora kralja, vživeli so se v vlogo 

čarovnic, v tragični konec glavnega junaka in odnos med njim in njegovo ženo.  

Pišemo z gosjimi peresi,  
foto: Karmen Grubar 

 

Gal postane vitez, foto: Karmen Grubar 

 

Fanta sta se vživela v igro, foto: Ingrid Hrovat 
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Men se rola 

Lucija Grebenc 

Na delavnici Men se rola nas je bilo pet, in sicer izključno dekleta. 

Prvi dan smo na igrišču naredili uvod, spoznale smo osnove rolanja in naredile nekaj elementov. Delale 

smo zavoje, vozile po robnikih, igrale košarko, skakale in se lovile. Ko smo bile pripravljene, smo se 

odpravili na Košenice in se tako naučile voziti tudi po cesti. Drugi dan smo ponovili vse vaje in se ogreli, 

kasneje pa smo odšli do Qlandije in okoli Novega mesta. Delavnica nam je bila zelo všeč, saj smo se 

zelo zabavale in poleg tega osvojile veliko novih tehnik rolanja. 

Pri vadenju enega izmed prizorov,  
foto: Ingrid Hrovat 

 

Dijaki so v delavnici uživali, foto: Ingrid Hrovat 

 

Vesele in razigrane, foto: Sandi Kostič 

 

http://2.bp.blogspot.com/-eylWmwEqKy0/VXgwgWQd3oI/AAAAAAAAAE0/vYohpK_Dvv0/s1600/men-se-rola+(2).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-eylWmwEqKy0/VXgwgWQd3oI/AAAAAAAAAE0/vYohpK_Dvv0/s1600/men-se-rola+(2).jpg
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Peteroboj 

Jernej Golobič 

Dvodnevna delavnica, ki je bila namenjena dijakom drugega letnika, se je izvedla dvakrat. Skupno se je 

je udeležilo 30 dijakov, in sicer 15 v posameznem terminu. Interes je bil torej precejšen, saj je bilo 

prijavljeno maksimalno število dijakov. Prihajali so iz naslednjih razredov: 2. a, 2. b, 2. d, 2. k in 2. š. 

Razdeljeni so bili v dve skupini, ki sta se nato pomerili v petih disciplinah. Tako so bili spodbudeni v 

razvijanje spretnosti komuniciranja in dela v skupini ter medsebojnega sodelovanja in povezanosti, kar 

so bili tudi cilji delavnice. 

Prvi dan, ki je potekal na šoli, sta ste skupini dijakov pomerili v šahu (oz. družabni igri activity – v drugem 

terminu), vlečenju vrvi, kvizu, kjer so se dijaki pomerili v poznavanju zgodovine Novega mesta in 

Gimnazije Novo mesto ter splošni razgledanosti, ter lovu na zaklad, ki je potekal v starem mestnem 

jedru Novega mesta in na šoli. Drugi dan smo odšli na poligon za paintball v Potok pri Novem mestu. 

Dijaki so bili z delavnico, ki je potekala v prijetnem, sproščenem, a hkrati tudi tekmovalnem vzdušju, 

zadovoljni. Najbolj všeč jim je bil paintball. Zaradi slednjega se je tudi velika večina odločila za udeležbo 

na delavnici. Ker so imeli v prvi izvedbi dijaki 2. š še nekaj neporavnanih računov s svojim profesorjem 

slovenščine, so ga priklicali na bojišče. Ta boj se je tako kot tudi preostali v delavnici Peteroboj sklenil 

s prijateljskim stiskom rok. 

 

Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin 

Mojca Rangus 

Delavnica z naslovom Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin je potekala od 26. 5. 2015 

do 29. 5. 2015 v telovadnici Gimnazije Novo mesto. Izvedeni sta bili dve dvodnevni delavnici, v katerih 

je sodelovalo 54 dijakov in dijakinj. Izvajalci delavnice so bili: mojster borilnih veščin Borut Kincl 

(KEMPO ARNIS FEDERATION), njegov inštruktor Klemen Hrovat in profesorica Mojca Rangus.  

Dijaki so se naučili uporabljati elemente samoobrambe, taktike bodyguard, zaščite šibkejših in 

elemente preživetja v primeru izbruha. Predstavljeni so jim bili tradicionalni in moderni pristopi v 

Vlečenje vrvi, foto: Karin Udvanc 
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borilnih veščinah in kulture povezane z njimi. Spoznali so reakcije našega telesa pod stresom in načine 

kako premagati stres v vsakdanjem življenju. 

Dijaki so kljub veliki fizični in psihični obremenitvi ves čas sledili navodilom in pridno delali. Bili so zelo 

motivirani, veseli, zadovoljni in sproščeni. Vzdušje v obeh delavnicah je bilo enkratno, polno pozitivne 

energije. 

 

Hip-hop za začetnike 

Maja Hren 

Delavnico smo izvedli v 1. terminu projektnega tedna na šoli. Delavnice se je udeležilo 13 dijakov, 

predvsem dijaki tretjih letnikov. Izvedle so jo dijakinje 3. e, Ariana Šuštaršič, Eva Ličina in Sara 

Gavranovič. Udeležencem so najprej predstavile različne oblike modernega plesa, zgodovino in razvoj 

hip-hopa, potem pa smo se po temeljitem ogrevanju lotili učenja koreografije, ki so jo pripravile 

dekleta. Drugi dan smo nadaljevali z delom, punce so nam predstavile svojo plesno šolo in nam 

Prva skupina je uspešno zaključila dvodnevno delavnico 
samoobrambe, foto: B. Kincl 

Glasen, energičen vzklik KIAI druge skupine,  
foto: B. Kincl 

 

Udeleženci delavnice hip-hop za začetnike,  
foto: Eva Ličina 
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pokazale nekaj svojih nastopov. Pridno smo vadili koreografijo in pripravljali predstavitev, ki smo jo 

izvedli v obliki filmčka, ki ga je zmontiral Rem Grobelšek iz 1. d, edini predstavnik močnejšega spola. 

Dijaki so se zelo zabavali, vzdušje je bilo prijetno in zelo dobro so se naučili koreografije. Dijakinje, ki 

so izvedle delavnico, so lanske svetovne prvakinje in mislim, da so bile zelo vesele povabila za izvedbo 

delavnice, saj so na tak način lahko pokazale svoje znanje tudi na drugačen način. Delo so opravile zelo 

profesionalno, za kar so prejele tudi pohvalo razrednika. 

Sprejemamo drugačnost 

Anja Kvartuh, Nika Muren in Tjaša Recelj, 2. a 

Na delavnici Sprejemamo drugačnost smo se dijaki 2. letnika učili sprejemati ljudi, ki so po izkušnjah, 

spolni usmerjenosti ali veroizpovedi drugačni od nas. Mentorici delavnice sta bili profesorici Suzana 

Krvavica in Nina Arnuš. 

V dveh dneh smo se srečali z različnimi predsodki na več področjih. Prvi dan smo obe skupini izkusili 

pogovor z živimi knjigami, nato pa smo si ogledali film Parada in ga analizirali. Drugi dan nas je obiskal 

g. Goran Šljivić, paroh pravoslavne cerkve, obiskali pa smo tudi islamsko molilnico in društvo DRPD. 

Prva skupina je obiskala še evangeličansko cerkev, druga pa frančiškanski samostan.  

Film Parada režiserja Srdjana Dragojevića je tragikomična zgodba o starih in novih balkanskih ranah. 

Geja Mirko in Radmilo skušata organizirati parado ponosa v Beogradu, vendar naletita na srdit odpor 

nacionalistov. Zgodbo spremljamo skozi motive ljubezni med homo- in heterospolnimi pari ter 

povezanosti nekoč sprtih narodov Balkana. Film je v nas vzbudil močno sočutje, čut za pravičnost in 

enakopravnost med ljudmi. Dotaknilo se nas je sporočilo filma, da ko gre za ljubezen, med kriminalcem 

in 'pedrom' ni razlike. 

Paroh Šljivić nam je predstavil pravoslavno cerkev in razlike med slednjo in katoliško. Po pogovoru se 

je prva skupina odpravila v evangeličansko cerkev, druga pa v frančiškanski samostan in v njihovo 

knjižnico. 

V društvu DRPD nas je vodja društva popeljala po njihovih prostorih, nas seznanila z njihovim delom in 

nas poskušala navdušiti za prostovoljstvo. Izvedeli smo, kakšne dejavnosti ponujajo otrokom, ki 

obiskujejo prostore društva, kako pomagajo staršem otrok in priseljencem, poučila pa nas je tudi o 

romski kulturi in o romski problematiki v Sloveniji. 

Naj podrobneje predstavimo svoje doživljanje žive knjižnice in obiska islamske molilnice, saj sta nam 

najbolj ostala v spominu. 

Živa knjižnica je oblika dialoga, prek katerega se ozaveščamo in izobražujemo o vrednotah, človekovih 

pravicah, stereotipih in predsodkih. Metoda žive knjižnice nas je skozi neposredno izkušnjo soočila z 

lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami. Knjige v živi knjižnici so namreč predstavnice in 

predstavniki različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo 

s predsodki in so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice. 

Dijaki smo imeli možnost prebiranja naslednjih knjig: oseba z izkušnjo nasilja in varne hiše, ozdravljen 

odvisnik, gej, Rom, vegetarijanka/veganka, koristnik psihiatričnih storitev, prostovoljec – spremljevalec 

umirajočih in žalujočih oseb, darovalka organov po smrti, upokojenka, oseba s samopoškodbenim 

vedenjem, oseba z motnjami hranjenja, lezbijka … 
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Žiga C. Serini je našo izkušnjo povzel z besedami: »Živa knjižnica je enkratna priložnost za spoznavanje 

širokega spektra ljudi in njihovih življenjskih zgodb. Vzdušje v programu je bilo sproščeno in prijetno. 

Ob pogovoru spoznaš, kako smo si različni, a hkrati enaki.« 

V islamski molilnici (mesdžit) na Gubčevi 43 nam je imam Adnan Merdanović predstavil muslimansko 

kulturo in verovanje ter razbil nekatere stereotipe, ki jih imamo o muslimanih. Po toplem sprejemu v 

islamski skupnosti smo bosi odšli v novo molilnico, kjer nas je presenetila skromna opremljenost 

izjemno funkcionalnega in lepega prostora. Čudilo nas je tudi, da se verniki učijo več sur ali poglavij 

Korana na pamet, nekateri se poskušajo naučiti celo vso knjigo in postanejo hafisi.  

Pozneje smo odšli še v učilnico, kjer poteka tudi verouk za muslimanske otroke. Tam smo še 

podrobneje spoznali muslimansko vero in se otresli marsikaterih predsodkov o položaju žensk v 

islamski družbi. Zanimivo se nam je zdelo, da moškim ni dovoljeno spraševati žensk o njihovem 

premoženju ali ga zapravljati, poleg tega morajo zanje v času menstruacije še posebej lepo skrbeti. Res 

pa je, da v manj razvitih državah prihaja do napačnih interpretacij Alahovih naukov, zato so ženske 

moškim še vedno podrejene.  

Naučili smo se, da muslimanska etika vedenja izhaja iz verovanja, da je vse živo ustvaril Alah, in se mora 

zato spoštovati. Ta načela vključujejo mnogo socialnih odgovornosti, kot so spoštovanje staršev, 

sosedov in skupnosti, poštenost, potrpežljivost in zanesljivost. Pobijanje živali za zabavo je v islamu 

prepovedano. 

Imam je bil odprt tudi za naša vprašanja. Izvedeli smo, kako poteka muslimanska poroka, da se lahko 

poročajo tudi imami, kako se razumejo s sosedi, kaj zanje pomeni tridesetdnevni post in romanje v 

Meko. 

Obisk islamske molilnice je bil eden izmed najljubših delov delavnice Sprejemamo drugačnost, saj 

večina izmed nas za muslimansko skupnost v Novem mestu sploh ni vedela. Nekateri smo se z 

Udeleženci žive knjižnice, foto: Savka Fejzić 
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muslimansko molilnico in Koranom srečali prvič, izvedeli smo veliko novega, predvsem pa razbili 

stereotipe, ki jih imamo o islamu.  

Vsaka izmed aktivnosti v obsegu delavnice je bila na svoj način zanimiva in poučna, namen vseh pa je 

bil enak: spodbujati strpnost in spoštovanje med ljudmi. 

Spoznajmo se v skupinskih igrah 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Delavnica je bila dvodnevna. Namenjena je bila dijakom drugih letnikov. Izvajala sem jo v obeh 

terminih. V prvi izvedbi je bilo 9 dijakov, in sicer: Bjorn Bračko, Marko Kaferle, Zala Lavrič, Katarina 

Malenšek, Jan Novak, Živa Pečjak, Živa Pirc, Miha Tavčar in Nika Muren. 

Druge izvedbe se je udeležilo 10 dijakov, in sicer: Matej Bajec, Melita Črček, Nadja Fajfar, Tjaša Hočevar, 

Lana Hočevar, Eva Lindič , Nejc Nadu, Sara Papež, Julija Umek in Maruša Žibred.  

S pomočjo različnih skupinskih iger so udeleženci spoznali svoje lastnosti, vloge v skupini in delovanje 

skupin. Ugotovili so, da je za dobro delovanje skupine potrebno medsebojno poznavanje, zaupanje, 

prijetno vzdušje, komunikacija in vodenje. Ravno to pa smo s pomočjo vaj spoznavali in utrjevali.  

Na koncu smo s kratkim vprašalnikom izvedli evalvacijo delavnice. Rezultati so pokazali, da je dijakom 

bilo najbolj všeč sproščeno vzdušje, zanimive in duhovite igre ter odkriti pogovori. 

Spoznajmo slovensko obalo 

Janja Pust 

V okviru projektnega tedna, ki je potekal od 26. do 29. maja 2015, smo Janja Pust, Marija Kočar in 

Katarina Sluga izpeljale delavnico z naslovom Spoznajmo slovensko obalo, ki je bila tudi biološko in 

kemijsko obarvana. Dijaki so namreč med delavnico imeli naloge iz kemijskega in biološkega dela, ki so 

jih morali rešiti oziroma izvesti ter izpolniti učni list. Delavnica je bila celodnevna, saj so nam tako pot 

do slovenske obale kot tudi vse dejavnosti vzele kar precej ur.  

Prva skupina 22 dijakov je odšla na pot v torek, 26. 5. 2015. Avtobus je krenil iz Novega mesta ob 7.00 

in že na poti do Ljubljane naletel na ovire na cesti zaradi prometne nesreče. Zaradi zastoja na cesti smo 

na naš cilj, to je bil park Fontanigge na meji med Slovenijo in Hrvaško, kjer smo delavnico začeli, prispeli 

slabo uro kasneje, kot smo načrtovali. Od vhoda v park do solinarskega muzeja naj bi se odpeljali s 

kolesi, a smo naleteli na neprijetno presenečenje, ker koles ni bilo dovolj za vse. Tako smo bili primorani 

del poti opraviti z avtobusom, ostanek pa peš. A vreme je bilo lepo, pot preko solin s čudovito naravno 

kuliso še bolj, tako da se je slaba volja kmalu razkadila, vodilni v parku pa so nam zagotovili, da za drugo 

skupino preskrbijo dovolj koles.  

Obljubo so tudi držali, tako da smo imeli z drugo skupino, ki je obiskala ta del slovenske obale 28. 5. 

več sreče, saj je bilo poleg tekoče vožnje na cesti tudi koles za vse dovolj. Tako smo se lahko, kot je bilo 

planirano, do solinarskega muzeja odpeljali s kolesi.  

Preostali del delavnice je pri obeh skupinah potekal zelo podobno. Solinarski muzej sestavljata dve 

hiški, prva je preurejena bivalna hiša nekdanjih solinarjev, druga pa je razstavni prostor fotografij, 

predmetov in ostalih eksponatov, vezanih na solinarstvo. Pritegnile so nas zelo izrazne stare fotografije 
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dela nekdanjih solinarjev. Vsi smo bili navdušeni nad naravnim okoljem nekdanjih solin, čeprav je poleg 

štirih obnovljenih hiš še veliko propadajočih, za katere smo si bili tako vodička kot mi edini, da so naša 

čudovita priložnost, da jih obnovimo in z njimi pridobimo pravo turistično atrakcijo, ki bi privabljala 

številne, življenja v pristni naravi željne turiste. 

Po ogledu muzeja smo se odpravili proti še delujočemu delu Sečoveljskih solin. Na poti do tja so morali 

dijaki opraviti kemijski del delavnice, ki je obsegal analizo nekaj vzorcev vode. Za začetek je bilo 

potrebno zajeti vzorce, s pomočjo računalnikov Vernier in kovčka za analizo vode izvesti kar nekaj 

kemijskih analiz, rezultate pa vpisovati v delovni list. Dijaki so izvedli tudi elektrolizo vode in s pomočjo 

šolskega znanja ter vidnih rezultatov sklepali, v kaj se morska voda s pomočjo električnega toka 

razgradi. 

Na Liri, predelu še delujočih Sečoveljskih solin, smo imeli priložnost vodenega ogleda pridobivanja prav 

posebne sečoveljske soli. Navdušeni smo bili nad širokim znanjem vodiča, njegovem zanimivem 

predavanjem ter se čudili dejstvu, da so te soline začele s svojim delovanjem že v 7. stoletju. Solni cvet, 

ki ga pridobivajo v teh solinah, se že po obliki kristalov razlikuje od običajne soli, natrijevega klorida. 

Sol, ki kristalizira v bazenih, pa je izredno čista, saj je dno bazenov prekrito s t. i. petolo, tj. simbioza 

med sadro-sulfatnimi minerali, algami in modrozelenimi cepljivkami, ki omogoča, da se sol loči od blata 

spodaj in se dokončno izkristalizira. Princip petole so v Slovenijo prinesli solinarji s Paga in danes smo 

Slovenci edini na svetu, ki še vedno pridelujemo sol na takšen, tradicionalen način. S kristalizacijo vode 

Po poteh parka Fontanigge do solinarskega muzeja, foto: Janja 
Pust 

 

Naravno okolje opuščenih solin v parku Fontanigge, 
foto: Janja Pust 

 

Zajemanje vzorcev vode, foto: Janja Pust 

 

Kemijska analiza in zapisovanje rezultatov,  
foto: Janja Pust 
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v bazenčkih pa dobimo tudi zdravilno blato po imenu fango. Uporablja se v kozmetiki in pri zdravljenju 

revmatičnih bolezni. 

Ob poti smo opazovali halofitno vegetacijo ali slanuše. Najbolj razširjeni predstavniki slanuš v solinah 

so navadni osočnik, grmičasta členjača, tolščakasta loboda in navadna mrežica. Našo pot so spremljale 

različne vrste ptic, kot so plojnik, mala čigra, rumenonogi galeb, navadna čigra, velika bela čaplja, siva 

čaplja in še in še. Na solnih poljih lahko najdemo solinskega rakca in solinarko, majceno ribico, ki se je 

tako kot slanuše prilagodila visoki koncentraciji soli v vodi. Krajinski park Sečoveljske soline se lahko 

pohvali z več kot 300 različnimi vrstami organizmov na samo 7 km2. Opažanja in pridobljene podatke 

so dijaki vnesli na delovne liste ter s tem izpolnili biološko zasnovani del delavnice.  

Čisto na koncu naše poti skozi soline smo si v veliki stavbi ogledali naravoslovno obarvam 10-minutni 

film o življenju na solinah in si ogledali veliko 3D-maketo, na kateri je natančno prikazano, kateri bazeni 

služijo čemu. V sosednji sobi je bil celo voziček napolnjen s pristno sečoveljsko soljo, ki smo jo lahko 

tudi poskusili. Tam se je naš ogled solin zaključil, zato smo se počasi vračali nazaj. 

Vkrcali smo se na avtobus in odpeljali do naše zadnje postojanke, muzeja s svetovno razstavo školjk in 

polžev. Tudi tukaj smo imeli kaj videti, saj so v nekaj prostorih zbrani preštevilni primerki školjk in 

polžev, od najmanjših do največjih na svetu. Izvedeli smo, da je edina razlika med njimi v tem, da ima 

školjka dve lupini polž pa samo eno.  

Ker so naši želodčki že pošteno krulili, so nas po ogledu pete kar same odnesle do najbližje restavracije, 

kjer smo si privoščili zasluženo kosilo, nekaj jih je poseglo po pici, nekateri po čevapčičih, mnogi pa smo 

se odločili za kakšno morsko specialiteto. Po kosilu in morda še kakšni kepici sladoleda, smo se utrujeni 

vrnili na avtobus in krenili naravnost proti Novemu mestu. Ni treba posebej poudarjati, da smo pot 

nazaj preživeli utrujeni, a polni novih in čudovitih vtisov. 

Skrivnosti Irske 

Noel Fitzpatrick 

Delavnica je potekala v času od 26. 5. do 29. 5. 2015 v učilnici 123. Udeležilo se je je 35 dijakov drugih 

letnikov in izvedena je bila v dveh delih. 

V delavnici smo se seznanili z Irsko in predstavili nekaj njenih manj znanih podrobnosti in značilnosti, 

da bi dijaki spoznali irsko kulturo in način življenja ljudi. Dijaki so bili ves čas zelo aktivni in so morali 

sodelovali med seboj, da so lahko reševali probleme in naloge, ki so se nanašale na (s)poznavanje Irske. 

Delo je potekalo v večjih in manjših skupinah; individualno, v parih ali kot celoten razred. Najbolj 

dejavne so bile ure irskega plesa. Da bi se dijaki resnično naučili osnov irskega folklornega plesa, smo 

povabili dve učiteljici irskega plesa iz Ljubljane. Naš mini tečaj je trajal štiri ure in na koncu smo veselo 

in dokaj spretno zaplesali ob tradicionalni irski glasbi. Plesnoglasbenemu delu je sledil geografsko-

turistični del. Dijaki so morali s pomočjo zemljevida in turističnega gradiva načrtovati izlet po Irski, 

deželi svetnikov in učenjakov. Ogledali smo si tudi nekaj video posnetkov o lepotah pokrajine in mest, 

med posameznimi deli delavnice pa smo se si privoščili piknik z nekaj tipičnimi irskimi jedmi (Irish soda 

bread) in angleškim čajem. Odzivi so bili pozitivni. 
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Šport in socialne veščine 

Primož Plazar, Marko Arnuš in Breda Vovko 

Izvedba delavnice Zavetišče Slatna. 

Delavnica izvedena med 26. in 29. 5. 2015 

Miha Brodarič iz 3. a je zapisal: »V okviru projektnega tedna letošnjega leta smo se nekateri dijaki 

odločili za delavnico šport in socialne veščine pod vodstvom profesorjev Primoža Plazarja, Marka 

Arnuša in Brede Vovko. Delavnice smo se udeležili z namenom športne rekreacije in obiska gorskih 

predelov Slovenije, ki so za mnoge najlepši kotički naše dežele. V pomoč pri naši odločitvi so bile prav 

gotovo izkušnje lanskih udeležencev te delavnice, ki kar niso mogli dovolj prehvaliti te izjemne izkušnje. 

V torek zjutraj smo se dijaki odpravili na vlak in se odpeljali vse do Lesc na Gorenjskem, kjer smo 

izstopili. Pot nas je nato vodila mimo Bleda, po dolini reke Radovne, mimo Mojstrane in Kranjske Gore 

do Rateč oz. planinske koče Slatno, kamor smo bili namenjeni. Včasih je bila to obmejna karavla 

jugoslovanske vojske, po osamosvojitvi pa so jo od ministrstva za obrambo najeli Sevničani, tako da 

danes spada pod Planinsko društvo Sevnica. Ima urejene bivalne prostore, kuhinjo in kopalnice, pred 

samo stavbo pa je tudi manjše igrišče. Koča stoji na samem, v gozdu, v bližini planiške velikanke. Njeni 

glavni prednosti sta samota in izoliranost od civilizacije ter izhodišče za mnoge gorske ture v bližini. 

Kot smo dijaki kmalu spoznali, glavni poudarek ni bil namenjen športu, ampak socialnim veščinam. 

Sami smo morali zakuriti, si kuhati, pospravljati in sodelovati. Hočeš nočeš smo bili postavljeni v okolje, 

kjer smo se dodobra spoznali in sklenili nova prijateljstva. Vsak večer smo imeli ob ognju oceno dneva, 

kjer smo navedli pluse in minuse, ter se pogovarjali o življenju. Pogovor je stekel hitro in je bil sproščen, 

tako dijaki kot profesorji pa smo spoznali tudi drugo plat naših sogovornikov. Mi smo predvsem 

spoznali, da so tudi profesorji samo ljudje. Posebni izziv je bil drugi dan, ko smo bili razdeljeni v dvojice 

in preko vrvic na roki povezani drug z drugim. Odpravili smo se na dolg pohod v Tamar in na Slemenovo 

špico, vmes pa se nismo smeli odvezati, saj je bila kazen za to prav huda. Tisti, ki bi se odvezal, bi moral 

cel dan pomivati posodo. Tako smo svojega partnerja prek dneva dodobra spoznali, se naučili z njim 

sodelovati in sporazumevati. Menim, da se je med vsakim izmed nas sklenilo trdno prijateljstvo. 

Pogovarjali smo se tudi o fizično najzahtevnejši turi celotnega tedna, to je o kolesarskem vzponu na 

Vršič. Profesorji so nam pripovedovali, kako ta vzpon izgleda, da se z njim ni šaliti in podobno … Vcepili 

so nam tudi vedenje, da je vztrajnost v življenju izrednega pomena in da mora človek vztrajati, ne glede 

na to, v kakšni situaciji je. Kajti nikoli ni tako hudo, da ne bi moglo biti huje in nikoli ni tako dobro, da 

ne bi moglo biti bolje. Vsaj zame je bilo to najpomembnejše spoznanje celega tedna. Naslednji dan smo 

se odpravili na Vršič, ga skupaj, poudarjam SKUPAJ prekolesarili in se nato odpravili nazaj v dolino. 

Preizkus je pokazal, da smo vsi ne glede na svoje fizične in psihične zmožnosti zmožni premikati meje, 

tako v svetu kot v sebi. Še enkrat se je pokazala homogenost naše skupine in pripravljenost vseh članov 

pomagati drug drugemu. Sami sebi smo dokazali, da zmoremo.  

Zadnji dan smo pospravljali naše bivališče in pripravili piknik za starše. Pripravili smo tudi film in 

fotografije o celotni delavnici. Zase lahko rečem, da sem se kar težko ločil od novih prijateljev in kraja, 

ki mi je močno prirasel k srcu. Koliko lepih stvari se je tukaj zgodilo. 
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Za konec ne bom dolgovezil. Delavnica je bila super. O življenju te nauči več kot pa eno leto pouka. Vsi 

pa radi pravimo, da je življenje najboljša šola. Zato vse, ki jih zanima tovrstno udejstvovanje, vabim, da 

se prihodnje leto udeležijo te delavnice, brez skrbi pa jim lahko obljubim dogodivščino in izkušnjo, ki je 

ne bodo nikoli pozabili.« 

 

Padalski tečaj – začetni in nadaljevalni 

Špela Debeljak 

Delavnica Padalski tečaj je potekala v okviru projektnega tedna in je bila namenjena dijakom vseh 

letnikov, ki so dopolnili 16 let. Začetni tečaj je bila štiridnevna delavnica. Prijavljeni so bili štirje dijaki iz 

1. letnika, deset dijakov iz 2. letnika ter en dijak iz 3. letnika. Skupno torej 15 dijakov in dijakinj, od tega 

9 deklet in 6 fantov. Nadaljevalni tečaj pa je bila dvodnevna delavnica, namenjena vsem, ki so začetni 

tečaj že opravili. Prijavilo se je 7 dijakov.  

Za začetni tečaj so se dejavnosti začele že pred projektnim tednom, saj smo se z dijaki dobili že na 

uvodnem sestanku, kjer smo že imeli prvo uro tečaja. Razložila sem jim funkcijo in delovanje padala 

ter skupaj smo pregledali skripto, ki sem jim jo posredovala, da bodo bolje pripravljeni prišli na sam 

tečaj. Prav tako sem sklicala sestanek za vse dijake in njihove starše, kjer sem jim podrobneje 

predstavila potek tečaja. Poleg tega so morali dijaki pred projektnim tednom opraviti tudi zdravniški 

pregled pri pooblaščenem zdravniku, ki je za vse padalce obvezen.  

Na začetku je bil vlak, foto: Luka Petravič 

 

Start kolesarske etape v Lescah, foto: Luka Petravič 

Prišli smo do vrha, foto: Luka Petravič Spust - posebno doživetje, ki ga ne smeš zamuditi, foto: Luka 
Petravič 
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Prva dva dneva med projektnim tednom smo intenzivno obdelovali teoretični del tečaja, ki zajema 

tehniko skoka (postopek izvedbe normalnega skoka), teorijo skoka (kako se obnaša in zakaj padalo 

leti), meteorologijo in aerodinamiko ter obsežno poglavje izrednih postopkov (kako ravnati v primeru, 

da gre kaj narobe) ter praktični del tečaja, ki vsebuje tri trenažerje (trenažer za odklop glavnega padala 

in opiranje rezervnega, trenažer za pravilen odskok iz letala ter trenažer za letenje pod odprtim 

padalom). Tretji dan tečaja so vsi dijaki pisali test in bili tudi ustno izprašani. Ponovili smo tudi vse 

ključne vaje na trenažerjih. V četrtek so se nam priključili še dijaki nadaljevalci, ki so tečaj že opravili, z 

njimi smo ponovili celotno snov ter izvedli vse delo na trenažerjih.  

V petek nam je bilo vreme naklonjeno, zato so vsi dijaki samostojni skok iz letala opravili po 

predvidenem načrtu. Dan se je uspešno zaključil tudi s krstom novopečenih padalcev.  

 

Moja hiša 

Sabina Rozenberger 

Delavnica se je izvajala v prostorih gimnazije 26. 6. in 27. 6. 2015. Delavnice se je udeležilo 14 dijakov. 

Prvi dan delavnice so dijaki spoznali, kaj je arhitektura, kaj vse beseda arhitekt pokriva, na katerih 

področjih je možna zaposlitev ... Predstavljeni so jim bili primeri arhitekture v praksi, načrtovanje, 

usklajevanje in sama izvedba projektov.  

Trenažer za letenje pod odprtim padalom, 
foto: Špela Debeljak 

Trening poze pravilnega odskoka iz letala,  
foto: Špela Debeljak 

Poletanje pred skokom, foto: Špela Debeljak 

 

Spet varno in veselo na tleh, foto: Špela Debeljak 
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V nadaljevanju smo prešli na spoznavanje arhitekturne abecede: kaj je tloris, prerez, fasada, merilo, 

kote, katere prostore mora stanovanjska hiša vsebovati, kateri prostori so dodatna vrednost 

stanovanjske hiše, kako je sestavljena dobra zasnova stanovanjske hiše, razporeditev prostorov, 

povezave prostorov, kako se simbolno izriše nosilne stene, predelne stene, vrata, okna, omare, mize, 

stole, umivalnike, sanitarije, elemente kuhinje, stopnišče, postelje in kakšne so minimalne dimenzije 

prostorov in elementov opreme, da so še uporabni in prijazni do uporabnika.  

S tem znanjem so se dijaki lotili vsak svoje lastne zasnove stanovanjske hiše, ki so jo zrisali kot skico in 

nato še v merilu 1:50. Glede na njihove idejne zasnove so se dijaki razdelili v 4 skupine. Znotraj skupine 

so predstavili svoje idejne zasnove in se nato lotili idejne zasnove skupne stanovanjske hiše. Od dijakov 

je bila tako zahtevana fleksibilnost, prilagodljivost, strpnost in potrpežljivost, da so prišli do končnega 

izdelka. Ko so bile želje vseh posameznikov v skupini zadovoljene, so idejno zasnovo zrisali z vsemi 

potrebnimi tlorisi in prerezi v merilu 1:50. 

Prvi projekt, foto: udeleženci delavnice Drugi projekt, foto: udeleženci delavnice 

 

Tretji projekt, foto: udeleženci delavnice Četrti projekt, foto: udeleženci delavnice 
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Drugi dan so dijaki nadaljevali z izrisom tlorisov in fasad ter iz teh izdelkov naredili predstavitveni 

plakat. Istočasno z izdelavo plakata pa je potekala tudi izdelava delovne makete stanovanjske hiše, kjer 

je bilo potrebno kar nekaj ročnih spretnosti. Dan in delavnico smo zaključili z ogledom končnih izdelkov 

vsake skupine: predstavitveni plakat in delovna maketa. 

Delavnica je bila za dijake zanimiva in jim je predstavljala izziv. S takim načinom dela so dijaki dobili 

vpogled, kako poteka izobraževanje in delo na fakulteti za arhitekturo. Dijaki so dobili potrditev, da o 

študiju razmišljajo v pravilni smeri, ali pa bodo še nekoliko razmislili o nadaljevanju študija. Vse dijake 

bi zelo pohvalila, ker so pokazali ogromno zanimanja in so bili popolnoma predani delu. Vse skupine so 

dokončale zadano nalogo, kar je bilo prijetno presenečenje. Eni skupini sicer zaradi neupoštevanja 

navodil ni uspelo narediti makete. 

Medicina 

Tatjana Durmič 

Delavnice Medicina je bila izvedena v času projektnega tedna v dveh terminih po dva dni. 25 dijakov 

tretjega letnika se je v Splošni bolnišnici Novo mesto seznanilo s specifičnim delom na nekaterih 

oddelkih in vlogo Centra za transfuzijo Novo mesto. Tako so spoznali vlogo zdravnikov in ostalega 

medicinskega osebja ter si podrobno ogledali njihovo delo. Bili so na cito- in histopatološkem oddelku, 

na ginekološkem oddelku, spoznali so vlogo anesteziologov, opazovali so kirurge pri operacijah in na 

pediatričnem oddelku izvedeli o načinu dela z otroki do 18 let, o šoli za mlade starše ter o možnostih 

prostovoljstva na otroškem oddelku. V šolskem laboratoriju so samostojno secirali živalsko srce, 

ledvice in oči.  

Sekcija srca, foto: udeleženci delavnice V igralnici malih bolnikov, foto: udeleženci delavnice 
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Dijaki so bili zadovoljni s programom in navdušeni nad medicinskim osebjem, ki jim je z navdušenjem 

predstavilo svoje delo. Zaradi zanimanja je skupina zainteresiranih dijakov še naknadno obiskala 

kirurški oddelek. 

 

 

Pivce za živce 

Branka Klemenčič, Jernej Ban in Anita Nose 

V okviru projektnega tedna si je 29 dijakov tretjih letnikov izbralo 4-dnevno delavnico Pivce za živce. 

Delavnica je potekala v dveh delih. V prvem delu so dijaki spoznali postopek varjenja piva in se 

preizkusili v varjenju piva. Z varjenjem so začeli že 2 tedna pred začetkom projektnega tedna. Na 

delavnici je pet skupin dijakov varilo 5 vrst piva. Dve vrsti piva so zvarili po metodi wholegrain, tri pa iz 

ekstrakta. 

Med projektnim tednom so se udeležili dveh ekskurziji. Prvi dan so obiskali družinsko pivovarno Vizir 

na Lokvah pri Črnomlju in se seznanili z možnostjo samozaposlitve v pivovarski panogi. Drugi dan so si 

ogledali Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, kjer so spoznali zgodovino hmeljarstva na 

Slovenskem in postopek varjenja piva v preteklosti.  

Ogledali so si tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, kjer so se seznanili preskusnimi metodami, 

potrebnimi za ugotavljanje minimalnih kakovostnih parametrov, in z drugimi preskusnimi metodami 

za ugotavljanje kakovosti hmelja in izdelkov iz hmelja s tekočinsko in plinsko kromatografijo, masno 

spektoskopijo, konduktometrijo in ostalimi analizimi metodami. Na inštitutu so analizirali tudi naš 

vzorec piva. Na koncu so si ogledali tudi Pivovarno Laško, kjer so dobili vpogled v potek industrijskega 

varjenja piva.  

Na kirurškem oddelku, foto: udeleženci delavnice 
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Na zaključnem dnevu delavnice so dijaki izdelali etikete za pivo in pripravili predstavitev. 

  

Priprava piva v šolskem laboratoriju,  
foto: Gašper Štepec 

V pivovarni Vizir, foto: Branka Klemenčič 

 

V pivovarni Laško, foto: Gašper Štepec V Ekomuzeju pivovarstva in hmeljarstva, 
foto: Gašper Štepec 
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Komisar Rex 

Barbara Bajc Šerovič 

Delavnice se je v dveh skupinah udeležilo 24 dijakov tretjih letnikov. Prvi dan smo na Policijski postaji 

Novo mesto spoznali delo kriminalistov oz. forenzikov na kraju kaznivih dejanj, delo specialnih enot 

policije in vodnikov službenih psov pri iskanju eksplozivnih sredstev in nedovoljenih drog. Drugi dan 

smo si v šoli ogledali nekaj dobrih kriminalnih filmov. 

Dijaki so bili zelo zadovoljni. 

Mene je strah 

Tea Ribič, Tina Furlan Turk 

Dejavnost je bila izvedena v drugem terminu projektnega tedna v učilnici na šoli. Udeležilo se je je 11 

dijakov tretjih letnikov. V dveh dneh so dijaki spoznali lastnosti grozljivk in srhljivk (filmov), grozljivega 

v glasbi, slikarstvu in literaturi, življenjepis in filmografijo mojstra srhljivk Alfreda Hitchcocka. Debatirali 

so o tem, kaj je njim srhljivo in predstavili nekaj njihovih najljubših srhljivk in grozljivk. Po ogledu filma 

Psiho smo film skupaj analizirali, spoznali jezik filma in označili ojdipov kompleks, ki se v filmu pojavi. 

Debatirali smo tudi o družbenem okviru, v katerem se zgodba filma dogaja. Mentorici meniva, da je 

delavnica odlično uspela, saj so dijaki aktivno sodelovali in se veliko naučili. 

Spoznajmo Brazilijo … s plesom, kulinariko in čednim Brazilcem 

Veronika Pucelj, 3. c, Polonca Kukec 

Naše spoznavanje Brazilije je bilo zelo pestro in povsem drugačno kot pri pouku geografije. Vsak dan 

delavnice, ki smo ga preživeli v šoli, smo zjutraj pričeli s capoeiro – borilno veščino, zavito v glasbo in 

ples, ki naj bi jo v Brazilijo prinesli afriški sužnji. Gospod Vojko iz Ljubljane je najprej poskrbel, da smo 

se dobro ogrele, nato smo se učile osnovnih gibov in koreografije ter pesmi, ki se pojejo med igro 

capoeire. Drugi del delavnice je potekal v učilnici. Udeleženke smo predstavile aktualne članke o 

Braziliji, ki smo jih našle na spletu, ter si ogledale turističnodokumentarni film o Braziliji.  

Drugi dan smo se odpravile v Ljubljano, kjer smo obiskale ambasado Zvezne republike Brazilije. Tam 

nas je toplo sprejela sekretarka ambasade, gospa Marcela Braga, in nam predstavila lepe in tudi slabe 

plati Brazilije. Odkrito je spregovorila o šolstvu, revščini, favelah, socialni razslojenosti, diskriminaciji, 

korupciji, lepotnih operacijah in vsakdanjem življenju v Braziliji. Nekaj malega je povedala tudi o sebi – 

kako je bila najprej učiteljica, potem pa se je po zahtevnih izpitih zaposlila na ministrstvu za zunanje 

zadeve. Izvedele smo res zelo veliko novega o Braziliji! Nato smo obiskale še brazilsko restavracijo 

Rodizio do Brasil. Hrana je precej drugačna od naše, vendar zelo okusna. Same smo si postregle s 

prilogami, nato pa je natakarica prinesla meso z žara na posebnih mečih. Medtem ko je rezala kose 

mesa, smo jih same jemale s posebnimi prijemalkami. Za sladico pa smo imele ananas, popečen na 

žaru s sladkorjem in cimetom.  

Tretji dan smo zjutraj spet začele s capoeiro, kjer smo svoje osnovne gibe nadgradile z nekaj 

akrobacijami in se naučile igrati na boben. V drugem delu dneva nas je obiskal Tarcio Franca, študent 

zgodovine in francoščine, ki je pred šestimi leti prišel iz Brazilije v Slovenijo. Priznal je, da ob prihodu v 

Slovenijo ni znal niti malo slovensko, zdaj pa govori pravilno knjižno slovenščino povsem tekoče. 

Pogovarjali smo se predvsem o razlikah med Brazilijo in Slovenijo ter o tem, kako jih je doživljal Tarcio. 
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Presenetila ga je majhnost mest in države na sploh. Salvador, mesto na severu Brazilije, od koder je 

doma, ima 3 milijone prebivalcev. Presenetilo ga je tudi dojemanje časa, saj v Braziliji niso tako točni 

in natančni glede dogovorjenih ur. Povedal je tudi, da je Slovenija zelo varna država, saj si v Braziliji na 

ulici ne bi upal niti pogovarjati se po telefonu. Zanimivo mu je bilo tudi vreme, saj ni še nikoli videl 

snega. Spremenil se je tudi njegov odnos do narave, saj pri njih doma skorajda ni nobene narave – 

najbolj v naravi je bil na plaži in na morju. Ko smo ga vprašale, kakšen je pravzaprav tipičen Brazilec in 

ali pozna svoje korenine, je priznal, da tipičnega Brazilca pravzaprav ni, zato je brazilski potni list na 

črnem trgu tudi eden najbolj zaželenih. Povedal je, da ne ve, kakšni so bili njegovi predniki. Govoril je 

tudi o favelah in težavah javnega šolstva, saj po opravljeni srednji šoli še vedno skoraj polovica ljudi 

zelo težko bere in piše. Močna je tudi diskriminacija, zlasti žensk in temnopoltih. Sam rasnega 

razlikovanja v Braziliji sicer ni občutil, se je pa z rasizmom srečal v Evropi. Ker je temnejše polti, ga je 

občutil na lastni koži, ko je šel na jezikovni tečaj v Francijo. Tam so ga pogosto vprašali, od kod je, saj 

so mislili, da prihaja iz Severne Afrike. Ko je odgovoril, da iz Brazilije, so bili takoj bolj sproščeni kot pa 

v primeru, da bi rekel, da je na primer iz Alžirije. Pogovor smo zaključile s skupinsko fotografijo.  

Zadnji dan smo pričele z ogledom filma City of Gods, Guns and Gangs, potem pa smo se še zadnjič 

spoprijele s capoeiro. Učitelj Vojko je s sabo prinesel še poseben inštrument, berimbao, tako da so bile 

te zadnje ure bolj namenjene pesmi in na koncu smo še odigrale igro capoeire. Ob dvanajstih smo si 

ogledale še drugi del filma ter si razdelile naloge v zvezi s predstavitvijo delavnice. Potem smo še na 

kratko obnovile, kaj vse smo počele čez teden in kaj vse novega smo se novega naučile.  

V teh štirih dneh smo se zelo zabavale in se veliko naučile. Bolje smo spoznale Brazilijo, njene prebivalce 

ter težave, s katerimi se spopadajo, in kako jih rešujejo. Gospod Vojko nas je zelo pohvalil, da smo bile 

zelo pridne in delavne, saj smo se naučile več, kot se naučijo nekateri po dveh mesecih treningov. S 

capoeiro smo tako poskrbele tudi za telesno aktivnost. Imele smo priložnost se pogovarjati tudi z 

Brazilci, in sicer na ambasadi in v šoli. Brazilijo smo tudi okusile v njenih tradicionalnih jedeh, tako da 

lahko rečemo, da smo Brazilijo spoznale z vseh plati in sklenile, da jo bomo zagotovo tudi nekoč 

obiskale. 

Brazilski krožnik,  
foto: Polonca Kukec 

Brazilija iz prve roke, foto: Polonca Kukec 
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Afrikanščina – Afrikaans 

Robert Šupe 

Veseli me, da zanimanje za učenje afrikanščine med dijaki naše gimnazije ne usiha. Delavnice Afrikaans, 

1. in 2. dela skupaj, se je udeležilo kar 26 dijakov. Afrikanščina je v bistvu najmlajši germanski jezik, s 

katerim se lahko sporazumevamo tudi na Nizozemskem ali v severni Belgiji. Danes ga po svetu govori 

še okoli 7,7 milijona prebivalcev oz. dve tretjini belcev (Afrikanerjev) v Republiki Južni Afriki, kjer je 

afrikanščina eden od 11 enakopravnih uradnih jezikov. 

Delavnica se je začela tako, da so se udeleženci na kratko predstavili in povedali, zakaj so si izbrali ravno 

to delavnico. Ogledali so si kratek film o lepotah Republike Južne Afrike, flori in favni, s pomočjo 

ustreznega gradiva so predelali 3 lekcije, kar zadošča za začetno sporazumevanje v tem jeziku. Delo so 

večkrat popestrili z gledanjem in poslušanjem glasbenih spotov v afrikanščini, intervjujev s pevci, 

spoznavali so kulturo, zgodovino in način življenja Afrikanerjev, brali časopisne članke na Beeld - 

Netwerk24 in si ogledali dokumentarne filme o južnoafriških športnikih Zoli Budd-Pieterse in Oskarju 

Pistoriusu. 

Delavnici so zaključili z ogledom celovečernih filmov Cry Freedom in Black Butterflies, ki opisujeta 

usodo posameznikov – črncev in belcev, ki so se pogumno zoperstavili rasnemu razlikovanju v državi. 

Po koncu delavnice je večina dijakov ugotovila, da se jim je zdelo spoznavanje tega jezika koristno in 

zanimivo, nekateri pa bodo zanimanje za ta jezik ohranjali tudi v prihodnje. 

Zahvaljujem se Ani Brudar, dijakinji oddelka 3. d, ki je vsebino in dogajanje na delavnici lepo predstavila 

obiskovalcem (dijakom, učiteljem in gostom) v dvorani št. 1 Planeta Tuš. 

Spoznavanje poklicev 

Petra Škof 

Delavnica je od 26. do 29. 5. 2015 potekala v številnih novomeških podjetjih in organizacijah, ki so jih 

obiskali dijaki. Namen obiskov v delovnih okoljih je bil, da so dijaki spoznali določeno delovno področje, 

se seznanili s posebnostmi poklica, spoznali dobre in slabe strani poklica, pridobili informacije o 

možnostih napredovanja in zaposlitve ter s samorefleksijo ugotovili, ali izbrani poklic ustreza njihovi 

prvotni predstavi o poklicu, njihovim interesom, željam in osebnostnim lastnostim. Delavnice se je 

udeležilo 20 dijakov, ki so se seznanili z naslednjimi poklici v izbranih podjetjih in organizacijah: 

• pravnik (Okrožno sodišče Novo mesto), 

• arhitekt (Arhabitat), 

• logoped in delovni terapevt (Zdravstveni dom Novo mesto, Razvojna ambulanta), 

• veterinar (JANG, Veterinarska klinika), 

• socialni delavec (DRPD Novo mesto, Varstveno delovni center), 

• zdravnik (Splošna bolnica Novo mesto – Interni in kirurški oddelek), 

• farmacevt (Dolenjske lekarne), 

• fizioterapevt (Fizioterapija Rudolfovo). 

Dijaki in mentorji v izbranih podjetjih in organizacijah so bili z delavnico izredno zadovoljni. Po besedah 

vseh mentorjev so bili dijaki zanesljivi, vedoželjni in pripravljeni poprijeti za vsako delo. Odziv dijakov 

je bil izredno pozitiven, saj se jih je večina še bolj navdušila nad izbranim poklicem, nekateri pa so 
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ugotovili, da izbrani poklic ni to, kar so si prvotno predstavljali, in so bili za tovrstno izkušnjo zelo 

hvaležni. 

Podjetniška delavnica 

Janez Gorenc 

Podjetniška delavnica na projektnem tednu Gimnazije Novo mesto je bila izvedena med 26. in 29. 5. 

2015 v prostorih Gimnazije Novo mesto, in sicer na terenu, na Simobilu Novo mesto ter v prostorih 

StartUP Novo mesto. Sodelovalo je 17 dijakov. Izvajalca sta bila dva; Željka Kitić in Janez Gorenc, 

pomagala pa je tudi Lora Kastelic, nekdanja dijakinja. 

Dijaki so najprej predstavili svoje podjetniške ideje, ki so jih želeli razviti. Sledilo je formiranje timov, 

pregled konkurence ter izdelava prototipa. Ves čas je potekalo tudi delo na terenu. Dijaki so pri 

potencialnih kupcih preverjali, ali se lahko identificirajo s težavo, ki bi jih naj podjetniška rešitev 

reševala, ali jim prototipna rešitev koristi ter ali in za kakšno ceno bi jo kupili. Zadnji dan so se 

pripravljali na zaključno predstavitev ali pič, ki so jo izvedli v prostorih podjetniškega inkubatorja 

Podbreznik. 

Mlajšim dijakom je bila delavnica zelo všeč in jim je zelo približala podjetništvo, nekateri starejši, ki so 

že bili na tovrstni delavnici, pa so pogrešali več izzivov in kreativnih iger. 

 

Na sliki dijakinji na DRPD-ju sodelujeta na popoldanskih delavnicah, ki so namenjene 
otrokom priseljencev iz držav bivše Jugoslavije, foto: Eva Ličina 
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Projektil 

Uroš Lubej 

Letošnji Projektil (magazin projektnega tedna) smo ustvarjali na drugačen način kot pretekla leta. 

Projektil ni bil organiziran kot posebna novinarska delavnica, ampak smo prispevke (članke in 

fotografije) zbirali s pomočjo udeležencev posameznih delavnic in mentorjev. Na ta način smo objavili 

25 prispevkov, pri katerih je s svojimi teksti ali fotografijami sodelovalo 53 dijakov in profesorjev. 

Projektil je letos zamenjal tudi obliko, izšel je namreč kot spletni časopis in ne več v tiskani izdaji. 

Skupinska slika podjetniške delavnice Prote 2014 – 2015, foto: Ema Koncilija 

Spletna stran Projektila, 
vir: http://projektil-gimnm.blogspot.com 
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Osnove video montaže 

Matej Kure 

Delavnica se je posvečala kreativnemu razmišljanju in pristopu do medija videa preko vizualnega jezika. 

Hkrati so se udeleženci naučili uporabljati osnovne in tudi naprednejše funkcije programa za video 

montažo Adobe Premiere. Izvedena je bila na FIŠ – Fakulteti za informacijske študije Novo Mesto, 26. 

in 27. 5. 2015. Udeležilo se je je osem dijakov. 

Prvi dan smo se z dijaki najprej posvetili ustvarjanju kreativnega okolja. Po uvodnem predavanju smo 

se na medij videa osredotočili preko različnih interpretacij termina vizualni jezik. Sledilo je 15 minut, v 

katerih so dijaki ustvarili lastno idejo ter se po kratki konzultaciji z mentorjem odpravili na teren snemat 

gradivo v kontekstu njihove ideje.  

Po dvournem samostojnem snemanju na terenu (po mestnem jedru in bližnji okolici) so se dijaki vrnili 

in skupaj z mentorjem pregledali in komentirali posnet material. Dobili so napotke v zvezi s tem, kako 

iz celote izločiti dele posnetkov, ki so ključnega pomena pri prikazovanju njihovih idej. Slednji so bili 

izpostavljeni in interpretirani preko termina vizualnega jezika. Primer: posnetek dijakinje, ki se vrti na 

zibelki, ki preide v posnetek vrtečega svetila na stropu. Natančneje gre za povsem nepovezana 

elementa, ki pa ju združuje vrtenje. Preko primerne montažne tehnike gledalcu tako prikažemo 

tematsko kontinuiteto in predstavimo oseben pristop do logike videa. 

Drugi dan so se dijaki posvetili obvladovanju programske opreme Adobe Premiere CS6. Po uvodu so 

izkoristili nekaj ur za montažo svojega materiala. Kasneje so bili po vnovični konzultaciji in mentorjevi 

korekturi primorani ustvariti zaključeno celoto, dodati glasbo oz. zvok in se naučili video izvoziti v 

vsestranski, berljiv format. Dijaki so imeli možnost svoj video dokončati doma, nekaj od njih je to 

storilo. Videi so bili predstavljeni ostalim dijakom in profesorjem v ponedeljek, 1. junija.  

Moj vtis iz delavnice je odličen. Na dijake sem zelo ponosen in se mi zdi, da so v danem času naredili 

zelo veliko. Pokazali so veliko zanimanja in od časa, ko smo material pregledali prvič, pa do druge 

konzultacije prav tako pokazali velik napredek.                                 

Dijaki so že skozi potek delavnice predlagali, da bi trajala 4 dni. Sicer to ni slaba ideja, vendar je mogoče 

pritisk zaradi omejenega časa po drugi strani dobra stvar. 

  

Dekleta se učijo, foto: Viktorija Tekstor Pri montaži, foto: Viktorija Tekstor 
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 Nizozemščina za začetnike 

Vasja Jakše 

V okviru projektnega tedna je potekala tudi delavnica z naslovom Nizozemščina za začetnike, ki jo je 

vodila Arlette Cundrič van Driel in je bila namenjena dijakom od 1. do 3. letnika. Delavnica je bila 

dvodnevna. Udeležilo se je je 29 dijakov v prvi izvedbi in 30 v drugi. 

Na delavnici so dijaki spoznali Nizozemsko, njeno kulturo in način življenja. Naučili so se osnov jezika 

in vadili izgovorjavo. Spoznali in naučili so se kar nekaj besed in fraz, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

pogovoru, vadili so dialoge in svoje znanje preizkusili v kratkem testu. Na delavnici so poslušali tudi 

nekaj popularnih nizozemskih popevk ter poskusili razumeti njihova besedila, poskušali so tipične 

nizozemske jedi in sladice. 

Dijaki so na delavnici lahko dobro spoznali jezik in značilnosti dežele, iz katere prihaja tudi izvajalka 

delavnice. Gospa Cundrič van Driel je mama dijaka naše šole, Larsena Cundriča iz 1.E, ki jo je tudi 

spodbudil k temu, da je predstavila svoj materni jezik našim dijakom. Tako ga. Cundrič van Driel kot 

tudi dijaki, ki so se delavnic udeležili, so bili z delom na delavnici zadovoljni. 

Začuti sebe, skupino in gorjanško klimo – Gorjanci 2015 

Marinka Kovač, Nina Simčič, Saša Lavrič 

Delavnica projektnega tedna je bila izvedena na sami poti na Gorjance in na Miklavžu, delno pa tudi v 

šoli. Sodelovalo je 18 dijakov in tri spremljevalke. 

Na uvodnem sestanku smo predstavili program in povabili dijake, da se s svojimi predlogi vključijo v 

načrtovanje programa. Razdelili smo jim tudi zadolžitve.  

V torek zjutraj smo se zbrali pred šolo in se peš odpravili na Gorjance. Pot nas je vodila preko Novega 

mesta, Žabje vasi, Šentjošta, Hrušice, Gabrja mimo Gospodične do Doma na Miklavžu.  

Po kosilu smo imeli spoznavne in socialne delavnice, kjer smo se spoznavali. Proti večeru smo postavili 

tudi taborni ogenj. Večer bi morali preživeti ob pesmi, peki krompirja in banan, pa nam je dež to 

preprečil. 

Naslednji dan zjutraj smo imeli jutranjo jogo na jasi. Po zajtrku smo se razdelili v dve skupini, dijakom 

smo dali navodila za postavitev domovanja v naravi. Njihova naloga je bila, da v naravi poiščejo čim več 

stvari in jih vgradijo v domovanje. Po dveh urah dela smo sprehodili po obeh domovih. Predstavnik 

skupine je predstavil potek gradnje, njihovo sodelovanje in posamezne stvaritve . 

Pred kosilom smo odšli še igrat odbojko in nogomet na bližnje igrišče. Po kosilu smo prižgali taborni 

ogenj, vmes izvedli orientacijski pohod, potem pa v žerjavici pekli krompir in banane. 
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Potem smo se pomerili še v spretnostih preživetja v naravi. Že v temi smo se odpravili na nočni pohod 

na Trdinov vrh, kjer smo opazovali nočno življenje v gozdu, se orientirali in ocenjevali svetlobno 

onesnaženje mest v dolini. 

Naslednji dan smo po zajtrku pospravili in se peš odpravili v dolino. Ustavili smo se pri Gospodični, kjer 

smo pri studencu povedali bajko o njem. Čez Pangrč grm smo se vrnili v Novo mesto. 

Z izvedbo delavnice smo bili vsi zadovoljni. Izpeljali smo vse predvidene aktivnosti, v katerih so dijaki 

zelo uživali. Vidi se, da otroci ne potrebujejo veliko časa, da se znajdejo v naravi in postanejo del nje. 

Različne aktivnosti so jih povezale v prave prijatelje. 

Delovne roke so nas povezale, foto: Ian Štrucelj  Uživanje ob pečenih dobrotah, foto: Ian Štrucelj 

Nočni pohod na Trdinov vrh, foto: Ian Štrucelj 
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Hokej na rolerjih 

Ivan Maričič 

Na hokejski delavnici je 16 udeležencev, od tega 6 hokejistk, rolalo in igralo hokej 4 dni v ŠC Košenicah. 

Pomagala sta nam Nejc Maričič, študent, bivši gimnazijec in aktivni hokejist, in Ajda Pršina z 

Biotehnične Gimnazije, sicer hokejistka iz HK Dolenjske toplice.  

Ajda je hokejska vratarka in nam je omogočila še bolj kvalitetno vadbo. Vsak dan smo po uvodnih vajah 

rolanja izvajali vaje s ploščico (vodenje, podaje in streli na gol). Sledil je odmor za počitek in malico. Po 

predstavitvah opreme, pravil in taktike igre pa igra na dva gola z dvema napadoma v vsakem moštvu, 

kar je omogočalo prave hokejske menjave. Tekme, ki so bile zelo borbene in dramatične, so se v duhu 

fair playa končale s stiskom rok. Delavnica se je zaključila z analizo ob skupnem druženju s pijačo v 

klubskem lokalu. 

Razigrani in navdušeni udeleženci hokejske delavnice v 
dvorani na Košenicah, foto: Gal Bordelius 

Priprava treninga podaj in strelov,  
foto: Gal Bordelius 


