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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2015/16 

V šolskem letu 2015/16 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 

2015. 

Pouk je bil organiziran v 27 oddelkih, in sicer: 

 18 oddelkov gimnazije (493 dijakov), 

 4 športni oddelki v gimnaziji (66 dijakov), 

 4 oddelki klasične gimnazije (79 dijakov) in  

 1 oddelek maturitetnega tečaja (32 dijakov). 

V začetku šolskega leta 2015/16 je bilo vpisanih 670 dijakov. Med šolskim letom se je prešolalo oz. 
izstopilo 5 dijakov gimnazije in 9 dijakov maturitetnega tečaja. Vpisala pa sta se 2 dijaka v program 
gimnazije, 4 dijaki v športni oddelek, 3 dijaki v program klasične gimnazije in 5 dijakov v maturitetni 
tečaj. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 670 dijakov. 

Padec števila vpisanih na našo šolo pripisujem splošnemu upadanju števila učencev, ki se vpisujejo v 
srednje šole v naši regiji. Tudi v slovenskem prostoru se zmanjšuje vpis v gimnazijske programe. Razloge 
lahko najdemo v sistemu vstopa v terciarno izobraževanje, saj je to bolj naklonjeno dijakom z 
opravljeno poklicno maturo in petim predmetom na splošni maturi.  

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 

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

informatiko. 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. 96,8 98 97,2 98,2 / 98,3 100 98 % 

2. l. 103,3 102,6 101,9 102,2 101,8 99,1 96,8 101,1 % 

3. l. 95 96,2 95,6 95,9 / 94,5 96,4 95,6 % 

4. l. 97,8 97,7 98,6 98,6 97,3 96,3 98,1 97,7 % 

MT / / / / / / / 99,3 % 

Skupaj: 98,3 % 
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V povprečju smo realizirali 98,3 % načrtovanih ur po predmetniku. 

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

odsotnost ene profesorice, vendar smo poskrbeli za nadomestno zaposlitev. 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 23. maja, torej 32 tednov. V ostalih letnikih pa smo z dejavnostmi zaključili 24. junija, pouk je 

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

zadostnega števila učilnic in nadzornih učiteljev ob zaključku šolskega leta potrebno prilagoditi pouk in 

ostale dejavnosti. 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 novembra 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. Kjer je ostala kakšna nepredelana snov, so jo učitelji vključili v načrt za 

naslednje šolsko leto. Do zaključka izobraževanja v 4. letniku so bile predelane in utrjene vse vsebine 

pri vseh maturitetnih predmetih. V tednu od 24. 5. 2016 do 27. 5. 2016 smo za dijake 4. letnika 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. 98,4 35,9 41,2 20,6 0,6 1,8 

2. 97,9 28,1 43,1 24,4 2,5 1,9 

3. 97,9 39,9 36,7 20,9 / 2,5 

4. 96,2 37,7 42,2 16,2 1,3 2,6 

Skupaj 97,6 35,4 40,8 20,5 1,1 2,2 

MT 14,3 / 3,6 10,7 / 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, s predstavniki oddelčnih 
skupnosti pa ob zaključku ocenjevalnega obdobja v januarju. 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 pomanjkljivosti 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. 
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Že šesto šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika in e-
redovalnice.  
 
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 (učna pomoč, svetovalna storitev, psihološka pomoč). 

Ponovno smo pripravili karierni dan. Dijakom so se ponovno predstavile fakultete ter predstavniki iz 
prakse, veliko je bilo tudi stojnic s predstavitvami fakultet. Pripravili smo obisk na Upravni enoti Novo 
mesto, da so si dijaki 4. letnika lahko uredili digitalno potrdilo, ki ga potrebujejo za vpis na fakulteto. 
Društvo novomeških študentov je na šoli pripravilo info dan, ko so študentje v atriju šole našim dijakom 
predstavljali svoje študijske programe. Na šoli se je predstavila tudi nemška univerza s svojimi 
študijskimi programi. 

Evidentirali smo 116 nadarjenih dijakov v prvem (65,2 %), 112 v drugem (68,3 %), 109 v tretjem 
(82,2 %) in 121 v četrtem letniku (78,1 %). Za 12 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: 

– priprava, organizacija in izvedba dejavnosti za obeležitev 270 let delovanja šole, 
– timsko poučevanje, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje, 
– delo z nadarjenimi dijaki, 
– humanitarna in dobrodelna dejavnost, 
– izobraževanje učiteljev (didaktično-metodične novosti pri posameznih predmetih, sodobni pristopi k 
učenju in poučevanju, uporaba IKT pri pouku, matura, zakonodaja, razvijanje odgovornosti, varna raba 
interneta idr.),  
– priprava in izvedba projektnega tedna za 1., 2. in 3. letnik, 
– dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija, 
– 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, 
– 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, tutorstvo),  
– izvajanje programa 8 krogov odličnosti, 
– povezovanje s šolami doma in v tujini – izmenjave dijakov (Škofja Loka, Maribor, Beograd, Banjaluka, 
Novi Sad, Francija, Avstrija, Sarajevo, Španija, Budimpešta), 
– 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 (izbirni predmeti v 2. letniku ZGO, BIO, KEM, FIZ; ekskurzija v Krapino 

za dijake 2. letnika; medpredmetna ekskurzija za 2. c in 3. d na temo Visoške kronike). Dijaki 3. letnika 

so med letom pripravljali medpredmetno ekskurzijo, ki so jo izvedli v septembru 2016.  
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Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje sta postali že stalnica pouka in izbirnih vsebin. 

Timsko in medpredmetno so bile zastavljene tudi nekatere delavnice v projektnem tednu.  

V sodelovanju z društvom Slovencev smo izpeljali mednarodne izmenjave z Novim Sadom in Banjaluko. 

K nam so prišli na obisk dijaki iz Izraela, ki se usposabljajo za mednarodne diplomate. Imeli smo 

izmenjavo dijakov in izmenjavo učiteljev, oboje z Gimnazijo Banjaluka. Dijaki, ki so se pripravljali na 

izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 in 2, so odšli na jezikovni tabor v Celovec.  

Za dijake športnih oddelkov smo izvedli šolo v naravi. Dijaki 1. letnika so v Baški opravili plavalno- 

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

fizike. Dijaki 2. in 3. letnika so junija skupaj odšli v šolo v naravi v Bohinj, kjer so imeli poleg športnih 

dejavnosti tudi pouk likovne umetnosti. Za vse dijake športnih oddelkov smo izvedli predavanje 

Športna prehrana. Za njih smo organizirali diagnostične meritve na Fakulteti za šport v Ljubljani. Ker se 

je fleksibilna organizacija pouka v športnih oddelkih izkazala za dober način izvedbe pouka ter je bila 

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

1., 2. in 3. š. Dijaki so bili na tak način manj obremenjeni in so lažje usklajevali šolo in šport. 

V tem letu smo nadaljevali 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). Preko ZRSŠ 

smo izvedli projekt Klasik.si, s katerim smo preizkušali različne oblike izvedbe pouka. S tem projektom 

bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 26. 11. 2015 smo imeli 2. srečanje klasičnih gimnazij v 

Mariboru. Dijaki 1. k letnika so imeli izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka. Septembra so se v 

Ljubljani srečali dijaki 4. letnika klasičnih gimnazij, da so jih dijaki Gimnazije Poljane popeljali po 

starodavni Emoni. 

V tem šolskem letu smo se vključili oz. smo nadaljevali z delom v projektih: 
– mednarodni razvojni projekt Linpilcare (ZRSŠ), 
– razvojni projekt Metis – E-storitev za zgodnje zaznavanje učnih težav (Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, 
MIZŠ in ESS), 
– inovacijski projekt Klasik.si (ZRSŠ), 
– projekt MEPI, 
– inovacijski projekt Znanje – delo – vadba – zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in življenje (Društvo 
Ravnatelj), 
– projekt v programu Vodenje za učenje: Spremljanje in vrednotenje dela zaposlenih (Šola za 
ravnatelje), 
– e-twinning projekt z II. Rákoczi Ferenc High School iz Budimpešte (nismo uspeli realizirati načrtovanih 
dejavnosti), 
– projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (SPIRIT, partnerske OŠ iz Novega mesta), 
– nacionalni projekt Rastem s knjigo. 
Med šolskim letom smo se vključili tudi v projekt MIZŠ in ESS za razvijanje kompetence podjetnosti 
Youth Start. Nadaljevali smo tudi z izvajanjem našega 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 ter s projektom za zmanjševanje osipa. 

Ponovno smo obudili naše sodelovanje v organizaciji UNESCO šol in spomladi 2016 postali pridružena 
UNESCO šola. Na ravni šole smo obeležili evropski dan jezikov in svetovni dan materinščine, knjige, 
gledališča ter pod okriljem dijaške organizacije tudi svetovni dan boja proti AIDS-u. 
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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 pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice  
Novo mesto za nakup postelj za starše. Dijaki so pripravili otroško gledališko predstavo, s katero so v 
prednovoletnem času razveselili bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. V 
prednovoletnem času je dijaška organizacija pripravila dobrodelni koncert gimnazijskih glasbenih 
skupin v telovadnici naše šole. Ves izkupiček je šel v šolski sklad. Dijaki 2. e so v sodelovanju z RK Novo 
mesto preživeli nekaj ur skupaj z brezdomci in jih obdarovali z novoletnimi darili. Kar nekaj oddelčnih 
skupnosti sodeluje v dobrodelnem projektu Botrstvo. Za dijake 4. letnika smo pripravili predavanje o 
krvodajalstvu, nato pa so številni polnoletni dijaki ter nekateri učitelji sodelovali na krvodajalski akciji 
v novomeški bolnišnici. Dijaki 4. a so organizirali dobrodelno akcijo zbiranja starega papirja. Denar so 
namenili za izdelavo gimnazijskega puloverja. Skupaj z nevladno organizacijo Europadonna smo vsi 
dijaki in zaposleni zaplesali na Glavnem trgu v Novem mestu. Na tak način smo se pridružili ozaveščanju 
pomena zdravja, zgodnjemu odkrivanju raka na dojki ter obeležili 15. oktober, dan zdravih dojk. 

Ob koncu pouka smo zaprosili dijake, da izpolnijo vprašalnike o počutju na šoli, o delu tujih učiteljev 

pri pouku angleščine ter o delu njihovih učiteljev.  

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

za osnovnošolce Dnevi programiranja. 

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 tretjič 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 2016 udeležili nagradnega izleta. 

Na šoli smo v skladu s šolskim koledarjem obeležili državne praznike. V oktobru smo izvedli požarno 

vajo. 

Na šoli smo gostili razstavo o Ani Frank. Za vodenje po razstavi so se dijaki 3. k usposobili na 
dvodnevnem izobraževanju v Avstriji. Po razstavi so vodili novomeške srednješolce, osnovnošolce ter 
zainteresirano javnost. 

Realizacija programov OIV 

V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 2 športna dneva, učenje za učenje, knjižnično-
informacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem 
domu Novo mesto. Izvedli smo predavanje in delavnico na temo Zasvojenosti pri mladih ter Stres in 
pozitivna samopodoba. Organizirali smo predstavitev prostovoljstva ter predavanje o poučevanju na 
Kitajskem.  

Za dijake 2. letnika smo organizirali kulturne dejavnosti, planinsko turo z geografskim terenom in 
delavnici Proti trgovanju z ljudmi ter Od stiske do duševne motnje. Poslušali smo predavanje o 
poučevanju na Kitajskem ter predstavitev medicinsko-humanitarne odprave v Ugando. 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. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto. Udeležili 
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so se Kariernega dneva na šoli ter informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji. Izvedli 
smo predavanje o odvisnostih ter delavnice Misli na srce. V okviru državljanske kulture so dijaki 
sodelovali v oddaji Gymnasium.eu in v projektu Eurošola. Za vse oddelke smo pripravili delavnice za 
ozaveščanje o problematiki nasilja nad ženskami in deklicami. Dijaki so si ogledali dokumentarni film 
Dom in imeli pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. V atriju šole smo izpeljali okroglo mizo Multikulti 
ter obiskali islamsko molilnico kot pripravo na branje maturitetnega romana Alamut. Obiskali so tudi 
Živo knjižnico.  
 
Dijakom od 1. do 3. letnika je naš bivši dijak predstavil svojo izkušnjo aktivista v begunskih centrih po 
Sloveniji in tujini. Oddelki od prvega do tretjega letnika so v juniju izpeljali razrednikov dan, ki je 
namenjen povezovanju in neformalnemu druženju. 
 
Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili z medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji in s 
športnim dnevom. 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.  

OIV po prosti izbiri smo realizirali v skladu s šolskim Katalogom OIV, ki smo ga pripravili v septembru 

2015. Nekaj programov zaradi premalo prijav nismo izpeljali. Ravno tako nismo izpeljali vseh ekskurzij 

iz šolskega Kataloga ekskurzij zaradi premajhnega števila prijav, ekskurzijo v Pariz pa smo odpovedali 

zaradi prevelikega varnostnega tveganja. 

Organizacija tekmovanj v znanju 

Letos smo ponovno organizirali in izvedli regijsko srečanje mladih raziskovalcev. Že tretjič smo izvedli 

dijaški Startup vikend. Organizirali smo državno tekmovanje iz znanja matematike. Na šoli smo v 

decembru gostili regijsko srečanje mladih literatov. 

Matura 

Marca so dijaki 4. letnika pisali obvezen predmaturitetni esej. Pri maturi 2016 se je lahko slušni del 

izvedel neposredno preko računalnika, zato smo v marcu poskusno izvedli slušni del pri angleščini. Ker 

ni bilo težav, smo tudi na maturi pri vseh tujih jezikih uporabili ta način. Vse je potekalo brezhibno.  

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 148 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 143 

dijakov, kar je 96,6 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,45 točk. V spomladanskem roku je bilo 11 zlatih 

maturantov (7,43 %), ki so dosegli 30 točk in več. Uroš Prešern je dosegel vse točke. Tristan Kovačič in 

Uroš Prešern sta pisala maturitetni predmet kemija 100 %. 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 sta celotno maturo prvič opravljala 2 kandidata, uspešen je bil eden. Celotno 

maturo je ponovno opravljalo šest kandidatov, eden je bil uspešen. Popravne izpite je opravljalo 6 

kandidatov, 2 sta bila uspešna.  
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Skupaj je letos maturo opravljalo 150 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 

2015/16, od tega je bilo 145 uspešnih, kar je 96,7 %. 

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 37 dijakov. Na regijsko tekmovanje se 

jih je uvrstilo 16, ena dijakinja je prejela srebrno priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 

osem, dve dijakinji sta prejeli zlato priznanje.  

 

Matematika 

Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 166 dijakov, ki so prejeli 93 bronastih priznanj. Na državno 

tekmovanje se je uvrstilo 26 dijakov, osvojili so tri zlata in sedem srebrnih priznanj. 

Šolskega tekmovanja v matematiki (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo 140 dijakov. 

Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 50 dijakov. V okviru tega tekmovanja je potekalo tudi 

medrazredno tekmovanje S kengurujem na pico, kjer so prvo mesto dosegli dijaki 2. b. Isti dan je 

potekalo tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v matematiki. Tekmovalo je 81 tekmovalcev, 

na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 17. Šest dijakov je prejelo zlato priznanje, 11 pa srebrno. En 

dijak se je uvrstil na Mednarodno matematično olimpijado, kjer je prejel pohvalo, kar je izjemen uspeh.  

Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je tekmovalo 52 dijakov, 28 dijakov je osvojilo 

bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 16 dijakov. Prejeli so devet zlatih, od tega 

dve 1. mesti in dve 1. nagradi, in sedem srebrnih priznanj.  

Ena dijakinja se je udeležila tekmovanja LEFO – hitro in zanesljivo računanje in se uvrstila na 

meddržavno tekmovanje. 

 

Angleščina 

Na šolskem tekmovanju za dijake 3. letnika je tekmovalo 44 dijakov. Na regijsko tekmovanje se je 

uvrstilo šest dijakov, na državno pa dva dijaka. Ena dijakinja je prejela srebrno priznanje.  

 

Nemščina 

Na državnem tekmovanju iz znanja nemškega jezika je ena dijakinja prejela zlato, en dijak pa srebrno 

priznanje. 

Na bralnem tekmovanju Epi Lesepreis je sodelovalo 36 dijakov. 12 dijakov si je prislužilo zlato in 18 

srebrno priznanje. 

Izpit za nemško jezikovno diplomo 2 je prejelo 22 kandidatov. 17 jih je prejelo diplomo, 5 pa certifikat. 

Izpit za nemško jezikovno diplomo 1 je opravljalo 34 kandidatov, vsi so izpit uspešno opravili. 

Dijaki so sodelovali pri debatnem tekmovanju Jugend debattiert international. Dva dijaka sta se 

udeležila državnega tekmovanja. En dijak je zasedel 3. mesto. 

Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je 39 dijakov prejelo priznanje.  

Ena dijakinja je prejela nagrado za haiku v nemščini. 

 

Francoščina 

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

opravilo 10 dijakov. 

Ena dijakinja je pri francoski bralni znački prejela zlato priznanje. 
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Španščina 

Na državnem tekmovanju sta dve dijakinji prejeli bronasto priznanje. 

Pri španski bralni znački Epi Lectura je pet dijakinj doseglo zlato priznanje in 5 bronasto priznanje. 

 

Latinščina 

Državnega tekmovanja iz latinščine se je udeležilo pet dijakinj. 

 

Zgodovina 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 58 dijakov. Osvojili so kar 22 bronastih priznanj. Najboljši trije so 

se uvrstili na državno tekmovanje, dva sta prejela zlato priznanje.  

 

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 Ljubljanskem maratonu je ekipa dijakov dosegla 3. mesto, ena dijakinja je posamično dosegla 2. 

mesto.  

Na državnem tekmovanju je bila ekipa badmintonistov 2. v državi. Badmintonisti so posamično dosegli 

eno 1. in dve 3. mesti.  

V krosu je ena dijakinja osvojila 1. mesto. 

V posamičnem atletskem tekmovanju je ena dijakinja dosegla 1. in ena 3. mesto. 

Na tekmovanju v smučanju so bila dekleta ekipno 3. 

V streljanju z zračno puško je ena dijakinja dosegla 1. mesto, prav tako so bile 1. ekipno. 

 

Geografija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 67 dijakov in osvojilo 27 bronastih priznanj. Na območno 

tekmovanje so je uvrstilo šest dijakov. En dijak se je uvrstil na državno tekmovanje, kjer je prejel zlato 

priznanje.  

 

Biologija 

Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo 89 dijakov, 26 dijakov je doseglo 

bronasto priznanje. Trije so se uvrstili na državno tekmovanje, kjer sta dve dijakinji dosegli zlato 

priznanje.  

Šolskega botaničnega tekmovanja se je udeležilo 20 dijakov, tekmovali so v parih. Devet parov se je 

uvrstilo na državno tekmovanje, kjer je en par s 1. mestom osvojil zlato, drugi pa s 3. mestom srebrno 

priznanje. 

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 64 dijakov, 19 dijakov je prejelo bronasta 

priznanja. Na državnem tekmovanju je šolo zastopalo 13 dijakov, osvojili so dve zlati priznanji in sedem 

srebrnih. 

 

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 162 dijakov, 24 jih je osvojilo bronasto 

Preglovo priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 33. Osvojili so 13 srebrnih in 11 zlatih 

Preglovih priznanj. 

Trije dijaki so se intenzivno pripravljali in se udeleževali priprav na kemijsko olimpijado, dva dijaka sta 

se uvrstila v ekipo Slovenije. En dijak je osvojil srebrno, drugi pa bronasto medaljo. 
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Krkine nagrade 

Na 45. simpoziju za Krkine nagrade in priznanja sta dve raziskovalni nalogi prejeli Krkino nagrado ter 

dve Krkini priznanji. 

 

Srečanje mladih raziskovalcev 

Šest raziskovalnih nalog, s katerimi so se naši raziskovalci predstavili na regijskem srečanju mladih 

raziskovalcev Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, je bilo uvrščenih na predstavitev na državnem 

srečanju. Prejeli so tri zlata priznanja, od tega dve prvi mesti, in tri srebrna priznanja. 

 

Fizika 

Regijskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov. Na državno tekmovanje so se uvrstili kar štirje. Dva 

dijaka sta vsak v svoji tekmovalni skupini prejela zlato priznanje in 3. nagrado, eden pa je prejel srebrno 

priznanje. En dijak se je uvrstil na izbirno tekmovanje za fizikalno olimpijado, vendar se ga ni udeležil. 

Aktiv fizikov je za popularizacijo fizike že tretjič izvedel tekmovanje za dijake 1. letnika. Tekmovanja se 

je udeležilo 15 dijakov, 5 jih je prejelo priznanje. 

Ekipa petih dijakov se je udeležila državnega tekmovanja v odpiranju fizikalnega sefa. Zasedli so 3. 

mesto. 

 

Astronomija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov, štirje so prejeli bronasto priznanje. 

 

Naravoslovje 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 39 dijakov, pet se jih je uvrstilo na državno. Dva dijaka sta osvojila 

zlati priznanji, ostali trije pa srebrna priznanja.  

 

iGEM – International Genetically Engineered Machine Competition 

V slovenski ekipi sta sodelovala tudi dijak naše šole in bivši dijak naše šole. Ekipa je domov prinesla 

zlato medaljo. 

 

Podjetništvo 

Ena ekipa se je uvrstila v polfinale tekmovanja Popri. 

Ekipa dijakov je zmagala na tekmovanju NASA Space App Challenge. 

 

Natečaji 

Na natečaju Evropa v šoli je ena dijakinja dosegla 1. mesto in ena 3. mesto na literarnem natečaju. 

 

Evrošola 

Ekipa dijakov je na regijskem tekmovanju Evrošola dosegla 1. mesto. Za nagradni izlet so odšli v 

Strasbourg. 

 

Gymnasium 

Dijaki so sodelovali v debatni radijski oddaji Gymnasium, kjer so dosegli 2. mesto.  

 

First Lego League (FLL) 

Na šoli smo sodelovali na tekmovanju FLL. Ekipa Rising Kelts se je udeležila tekmovanja FLL Razorback 

Invitational – Open Championship v ZDA. Dosegli so 3. mesto za Robot Design – programiranje. 
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Sodelovanje s starši 

Razpored skupnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bil objavljen že na začetku leta. Načrtovano 
predavanje za starše je žal odpadlo, ker nismo uspeli uskladiti datuma s predavateljem. Za starše 
dijakov 1. letnika smo na prvem roditeljskem sestanku v septembru izvedli predavanje naše profesorice 
psihologije Jane Hosta o prehodu iz OŠ v srednjo šolo. 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. 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 ter sprejeli 
spremenjen pravilnik o šolski prehrani ter spremembe pravilnika o podeljevanju priznanj. Svet je tudi 
soglasno potrdil vse predlagane nadstandardne izvedbe pouka. 

Druga redna seja je bila posvečena analizi šolske prehrane ter pobudi za ureditev plačevanja stroškov 
nadstandardnih izvedb pouka za socialno šibkejše dijake iz šolskega sklada. Pobudo je pripravila ga. 
Simona Zupančič, predstavnica 2. š. Pobudo smo posredovali na MIZŠ in v vednost tudi na FURS. 

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

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 in zaposleni smo se izobraževali v okviru projektov Linpilcare, SPIRIT, Znanje – delo – 

vadba – zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in življenje, Vodenje za učenje ter Youth Start. V januarju 

smo s Tomažem Gubenškom stopili v svet retorike. Ponovno smo organizirali šolski festival dobre 

prakse, kjer so učitelji kolegom predstavili primere dobre prakse. Ekipo za prvo gašenje požarov smo 

usposobili za morebitno ukrepanje. Izpeljali smo strokovno ekskurzijo v Banjaluko, kjer smo obiskali 

Gimnazijo Banjaluka, s katero smo leta 2015 podpisali listino o sodelovanju. Z njimi smo že vzpostavili 

stike ter se že dogovorili za projekte in sodelovanje. Spoznavali smo tudi zgodovino in geografske 

značilnosti Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Šolski razvojni tim je skozi leto izvajal tutorsko pomoč 

učiteljem pri razvijanju digitalne pismenosti. V avgustu smo načrtovali izobraževanje učiteljskega zbora 

na temo razvoja lastne prakse, vendar smo ga zaradi objektivnih razlogov morali prestaviti na mesec 

oktober 2016. 

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 mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na potek 
pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so obravnavali 
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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 trikrat na redni seji, dve seji sta bili korespondenčni. 

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 2016 ter poročilo 

pritožbene komisije. Imenovali so pritožbeno komisijo, dajali so soglasja za zaposlitve delavcev, 

odločali o nadstandardu (tuji učitelji pri pouku angleščine) ter ocenjevali ravnateljico. Obravnavali so 

spremembe Pravilnika Gimnazije Novo mesto o merilih za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad šole 

ter se seznanili z zapisnikoma izrednih inšpekcijskih nadzorov Inšpektorata za šolstvo in šport. 

Imenovali so volilno komisijo za izvolitev predstavnikov delavcev v svet šole, ker dosedanjemu svetu 

poteče mandat septembra 2016. Svet šole je vodil Vanja Popov. 

Šolski sklad 

V marcu se je sestal upravni odbor sklada ter obravnaval in sprejel poročilo za leto 2015 ter načrt dela 
za leto 2016. Iz sklada smo krili del stroškov tujega govorca pri pouku angleščine ter potne stroške 
dijakom na tekmovanja in priprave nanje. 

270 let Gimnazije Novo mesto 

Naša šola v letu 2016 obeležuje zelo visok jubilej – 270 let neprekinjenega delovanja. Z načrtovanjem 
dejavnosti, s katerimi smo želeli obeležiti jubilej, smo pričeli že v decembru 2014. Ideje smo iskali tako 
med zaposlenimi kot tudi med dijaki. Učitelji smo se po izrisanih idejah razdelili v delovne skupine, ki 
so pripravile akcijske načrte za izvedbo posameznih dejavnosti. V minulem šolskem letu smo obletnico 
obeležili pri pouku vseh predmetov. Za javnost smo pripravili vodenje po razstavi o dokumentih 
gimnazije v treh različnih terminih. Pripravili smo razstavo šolskega glasila Stezice in razstavo starih 
učil. Suzana Krvavica je vodila dva pogovorna večera z našimi nekdanjimi gimnazijci. Pripravili smo dve 
gledališki predstavi v režiji Vladke Korošec V objemu Krke ter Od fazana do veterana. Dijaška 
organizacija je februarja pripravila pustovanje na temo zgodovine gimnazije. V maju pa smo se dijaki 
in zaposleni v sodelovanju s Plesnim studiem Novo mesto naučili plesno koreografijo in izvedli 
Gimnazija pleše 270 let. 

Opremljanje šole (izboljševanje materialnih pogojev dela) 

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

Uredili smo učilnico 003 (računalniško učilnico). V garderobi šole smo uredili prostor za ekipo FLL. 

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 

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

152 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 4 dijaki maturitetnega tečaja. 

Maturo je popravljalo še 13 zunanjih kandidatov (to so naši nekdanji dijaki, ki so bili v preteklih letih na 

splošni maturi neuspešni). Osem kandidatov je zviševalo uspeh, trije pa so opravljali maturo kot 21-

letniki. 13 kandidatov je na naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature, 9 kandidatov z 

drugih gimnazij pa izbirni maturitetni predmet. Trije kandidati so opravljali maturo kot kandidati s 

posebnimi potrebami. 

Od mature so se odjavili 4 kandidati splošne in klasične gimnazije. 

K opravljanju splošne mature je v spomladanskem roku 2016 pristopilo 148 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 198 kandidatov. 

  

 Opravljali 

maturo  

Uspešni Neuspešni Odjavljeni Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki: a, 

b, c, d, e, k, š 

148 143  5 4 11 1 21,45 

96,62 % 3,37 % 

Maturitetni 

tečaj 

4 1 3 0 0 0 13,00 

Zunanji 

kandidati 

16 + 8 (z)* 

+9(dš) 

9 4 3 0 0  

Poklicna 

matura 

13 6 5 2 0 0  

Skupaj 198 159 17 9 11 1  

*zv – zviševanje, dš – kandidati z drugih gimnazij  

 

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov.  

Od 148 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2015/2016, jih je izpite 

uspešno opravilo 143 ali 96,62 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 5  ali 3,37 %, en kandidat je bil 

neuspešen pri vseh predmetih, trije pri dveh in eden pri enem predmetu. Splošno maturo je opravljalo 

19 zunanjih kandidatov, 9 jih je bilo pri tem  uspešnih. 6 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  21,45 točk (slovensko povprečje je 20,00 točk). 

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prejelo 11 kandidatov, ki so imeli od 30 do 

34 točk.  
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Seznam zlatih maturantov: 

 Priimek Ime Razred Št. točk 

1. Prešern Uroš 4. d 34 

2. Kitanovski Tjaša 4. e 32 

3. Pavišič Aljaž 4. b 32 

4. Bajc Grega 4. a 32 

5. Gorišek Saša 4. b 31 

6. Krivec Barbara 4. b 31 

7. Pust Laura zviševala 30 

8. Gornik Lea 4. a 30 

9 Kovačič Tristan 4. a 30 

10. Petra Šmid 4. b 30 

11. Ingrid Hrovat 4. b 30 

 

Na jesenskem roku splošne mature sta celotno maturo prvič opravljala 2 kandidata, ki sta uspešno 

zaključila četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2015/2016, le eden je bil uspešen. Celotno maturo je 

ponovno opravljalo šest kandidatov, eden je bil uspešen. Popravne izpite je opravljalo 6 kandidatov, 2 

sta bila uspešna. Štirje kandidati so izboljševali ocene. Ena kandidatka je opravljala maturo v dveh delih 

in ena kandidatka je opravljala maturo kot 21-letnica. Skupno je bilo na šoli v jesenskem roku 20 

kandidatov, od tega je bilo 9 uspešnih. 

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

mesto je splošno maturo  v obeh rokih opravljalo 150 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2015/2016, od tega je bilo 145 uspešnih  in 5 neuspešnih.  

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 

Cankarjevo tekmovanje 
Tanja Topič 2. b zlato priznanje 

Brina Klobčaver 1. b zlato priznanje 

Državno matematično 
tekmovanje 

Ana Šenica 2. a zlato priznanje 

Barbara Jaklič 3. c zlato priznanje 

Jon Judež 1. d zlato priznanje 

Miha Radež 1. d zlato priznanje 

Jakob Jurij Snoj 4. d 
2. mesto, zlato priznanje in 
prva nagrada 

Uroš Prešern 4. d 
5. mesto, zlato priznanje in 
tretja nagrada 

Državno tekmovanje iz 
logike 

Matevž Turk 1. b zlato priznanje 

Jan Predrag 2. b zlato priznanje 

Uroš Prešern 4. d zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 
razvedrilne matematike 

Laura Bučar 1. b zlato priznanje 

Eva Brudar 1. d zlato priznanje 

Jon Judež 1. d zlato priznanje 

Miha Radež 1. d zlato priznanje 

Domen Mohorčič 2. a 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrada 

Uroš Prešern 4. d 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrada 

FLL Razorback Invitational – 
Open Championship; 
University of Arkansas, 
Fayetteville, Arkansas, ZDA 

Maja Peterlin 
Adam Šiško 
Tamara Turk 
Neža Cerinšek 
Urška Cujnik 
Anja Mitrovič 
Maja Šketelj 
Franci Štirn 

1. a 
1. a 
1. a 
1. c 
1. d 
1. d 
1. d 
1. d 

3. mesto Robot Design - 
programiranje 

LEFO - hitro in zanesljivo 
računanje 

Leja Verbič 1. d 
4. mesto državno 
29. mesto meddržavno 

Mednarodna matematična 
olimpijada 

Jakob Jurij Snoj 4. d pohvala 

Lea Mioč 3. d srebrno priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Državno tekmovanje IATEFL 
za 3. letnik 

Bjorn Bračko 3. a bronasto priznanje 

Državno tekmovanje iz 
znanja nemščine 

Lina Jerele 3. d zlato priznanje 

Žiga Medved 2. d srebrno priznanje 

Debatno tekmovanje 
JUGEND DEBATTIERT 
INTERNATIONAL 

Janko Starič 1. d 
3. mesto na državnem 
tekmovanju 

Srednješolski natečaj 
haikujev iz nemščine 

Taja Skube 2. e priznanje z nagrado 

Državno srednješolsko 
tekmovanje mladih 
zgodovinarjev 

Miha Tavčar 3. a bronasto priznanje 

Miha Brodarič 4. a zlato priznanje 

Jan Bartol 4. c zlato priznanje 

Državno tekmovanje v 
znanju geografije 

Jon Judež  1. d zlato priznanje 

Tekmovanje iz poznavanja 
sladkorne bolezni 

Barbara Jaklič 3. c zlato priznanje 

Jon Judež 1. d zlato priznanje 

Botanično tekmovanje 

Neja Bizjak 4. b zlato priznanje 

Anamarija Primc 4. b zlato priznanje 

Grega Bajc 4. a srebrno priznanje 

Sabina Avsenik 4. k srebrno priznanje 

Tekmovanje iz znanja 
biologije 

Angelika Kirar 1. d zlato priznanje 

Zala Kulovec 1. b srebrno priznanje 

Nastja Kavšek 1. c srebrno priznanje 

Luka Umek 2. d srebrno priznanje 

Uroš Prešern 4. d zlato priznanje 

Aljaž Kolenc 3. b srebrno priznanje 

Bianka Colarič 3. b srebrno priznanje 

Barbara Jaklič 3. c srebrno priznanje 

Anamarija Primc 4. b srebrno priznanje 

IGEM Domen Kulovec 4. a zlata medalja 

Preglovo tekmovanje iz 
znanja kemije 
 

Filip Brajčič 1. c zlato priznanje (4. mesto) 

Vanesa Cvelbar 1. a zlato priznanje  
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Zala Kulovec 1. b zlato priznanje  

Jakob Höfferle 2. b zlato priznanje  

Tanja Topić 2. b zlato priznanje  

Nastja Medle 2. b zlato priznanje  

Anja Lukan 3. c  zlato priznanje  

Jon Škerlj 3. a zlato priznanje  

Uroš Prešern 4. d zlato priznanje (1. mesto) 

Tristan Kovačič 4. a zlato priznanje (6. mesto) 

Lea Gornik 4. a zlato priznanje  

Jan Van Elteren 1. a srebrno priznanje 

Klara Lukan 1. b srebrno priznanje 

Miha Radež 1. d srebrno priznanje 

Jon Judež 1. d srebrno priznanje 

Luka Kunej 2. a srebrno priznanje 

Žan Zakošek 2. d srebrno priznanje 

Miha Tavčar 3. a srebrno priznanje 

Anže Luzar 3. b srebrno priznanje 

Barbara Jaklič 3. c srebrno priznanje 

Tatjana Glavan 4. a srebrno priznanje 

Urška Miletić 4. a srebrno priznanje 

Nikolaj Candellari 4. d srebrno priznanje 

Peter Škrinjar 4. š  srebrno priznanje 

Kemijska olimpijada 
Uroš Prešern 4. d srebrna medalja 

Tristan Kovačič 4. a bronasta medalja 

Krkine nagrade 

Simon Iskra in Nikolaj 
Candellari 

4. d Krkina nagrada 

Jerca Kristan in Tjaša 
Kitanovski 

4. e Krkina nagrada 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Mark Peter Zoran, Nuša 
Hudoklin (Gimnazija 
Novo mesto), Leja 
Šinkovec (Gimnazija 
Bežigrad) 

4. d Krkino priznanje 

Gaja Medved, Veronika 
Pucelj in Natalija 
Sitnikova 

4. c Krkino priznanje 

Državno tekmovanje iz 
znanja fizike 

Uroš Prešern 4. d zlato priznanje in 3. nagrada 

Jon Judež 1. d zlato priznanje in 3. nagrada 

Tristan Kovačič 4. a srebrno priznanje 

Državno tekmovanje v 
odpiranju fizikalnih sefov 

Barbara Jaklič 
Kristina Jordan 
Tristan Kovačič  
Domen Kulovec 
Gašper Štepec 

3. c 
3. c 
4. a 
4. a 
4. a 

3. mesto 

Državno tekmovanje iz 
znanja naravoslovja 

Domen Mohorčič  2. a zlato priznanje  

Tanja Topič 2. b zlato priznanje 

Nastja Medle  2. b srebrno priznanje 

Jakob Höfferle 2. b srebrno priznanje 

Jon Judež 1. d srebrno priznanje 

Državno srečanje mladih 
raziskovalcev 

Tristan Kovačič, Domen 
Kulovec in Uroš Prešern 

4. a in 
4. d 

zlato priznanje (1. mesto) 

Jerca Kristan in Tjaša 
Kitanovski 

4. e zlato priznanje (1. mesto) 

Simon Iskra  4. d zlato priznanje (2. mesto) 

Evgenija Burger, Tjaša 
Čukajne in Karmen 
Zupančič 

3. b srebrno priznanje 

Luka Petravić, Jon Škerlj 
in Špela Turk 

3. a in 
3. d 

srebrno priznanje 

Anja Fink 4. d srebrno priznanje 

Evropa v šoli 
Eva Puhek 1. š 1. mesto – literarni natečaj 

Neža Cerinšek 1. c 1. mesto – literarni natečaj 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Regijsko tekmovanje 
Evrošola (ekipno) 

Marko Kaferle 
Anja Kvartuh 
Tea Lajkovič 
Nika Muren 
Mateja Petakovič 
Ingrid Povše 
Tjaša Recelj 
Žiga Serini 

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

1. mesto 

Radijska debatna oddaja 
Gymnasium 

Katja Štefanič 
Gal Pungerčar 
Jan Strajnar 
Bor Petković 

3. k 
3. k 
3. k 
3. k 

Uvrstitev v finale (2. mesto) 

Ljubljanski maraton - ekipno 

Andraž Seničar 
Jakob Čop 
Simon Iskra  
Nikolaj Candellari 

1. c 
1. b 
4. d 
4. d 

3. mesto 

Ljubljanski maraton - 
posamično 

Klara Lukan 1. š 2. mesto 

Badminton - ekipno 

Ema Cizelj 
Nastja Stovanje 
Urban Herman 
Urban Kolenc 
Gašper Krivec 

3. š 
3. š 
4. š 
2. š 
2. š 

2. mesto 

Badminton - posamezno 

Gašper Krivec 2. š 3. mesto 

Nastja Stovanje 3. š 3. mesto 

Ema Cizelj 3. š 1. mesto 

Atletika 

Klara Lukan – tek na  
1000 metrov 

1. š 1. mesto 

Lea Pavlin – skok v 
daljino 

4. e 3. mesto 

Kros Klara Lukan 1. š 1. mesto 

Streljanje z zračno puško - 
posamično 

Nuša Hudoklin 4. d 1. mesto 

Streljanje z zračno puško - 
ekipno 

Nuša Hudoklin 
Manca Troha 
Eva Primc 

4. d 
2. d 
2. d 

1. mesto 

Alpsko smučanje - ekipno, 
nekategorizirane 

Katarina Malenšek 
Barbara Jaklič 
Tjaša Tomše 
Nina Zupančič 

3. a 
3. c 
1. k 
2. š 

3. mesto 
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

Gimnazija Novo mesto je ob zaključku letošnjega šolskega leta dijakom četrtih in nižjih letnikov 

podelila priznanja in priznanja z nagradami, in sicer v ponedeljek, 23. maja 2016, ob 11.30 v Športni 

dvorani Marof.  

Priznanja in priznanja z nagradami prejmejo dijaki za večletno zastopanje šole na državnih in 

mednarodnih tekmovanjih na področjih znanja in športa ter za vidne rezultate v okviru različnih 

tekmovanj, natečajev in drugih izvenšolskih dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ugledu šole v 

javnosti. Letos je priznanja Gimnazije Novo mesto prejelo 163 dijakov, in sicer je bilo v 1. letniku 

podeljenih 27 priznanj in 18 priznanj z nagrado, v 2. letniku 20 priznanj in 11 priznanj z nagrado, dijaki 

3. letnika so prejeli 15 priznanj in 11 priznanj z nagrado, četrtošolci pa so za svoje štiriletne uspehe in 

zastopanje šole v javnosti prejeli 44 priznanj in 17 priznanj z nagrado. Gimnazija Novo mesto že drugo 

leto podeljuje nagrado odličnosti za posebne, izjemne dosežke. Letos sta jo prejela dva dijaka, in 

sicer Domen Kulovec in Uroš Prešern.  

Slavnostno podelitev gimnazijskih priznanj so dijaki popestrili s skeči, plesom in z glasbo, na koncu pa 

še z gimnazijsko himno. Pred podelitvijo priznanj četrtemu letniku so dijaki 4. a izvedli tudi predajo 

ključa, ki je letos potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta. Dijaki 3. letnika so se za ključ potegovali 

skozi celo šolsko leto s sodelovanjem na različnih šolskih dogodkih in dogodkih v organizaciji 4. a 

razreda, ocenjevala se je tudi njihova samoiniciativnost in ustvarjalnost. Letos si je gimnazijski ključ 

priboril 3. b razred.  

Seznam prejemnikov: 

Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

1. Bezek Leja 1. a priznanje 

2. Cvelbar Vanesa 1. a priznanje 

3. Mohorčič Tadej 1. a priznanje 

4. Novak Eva 1. a priznanje 

5. Peterlin Maja 1. a priznanje z nagrado 

6. Šiško Adam 1. a priznanje z nagrado 

Prejemnika nagrade odličnosti Uroš Prešern in Domen 
Kulovec z ravnateljico, foto: Luka Petravić 

Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado, foto: Luka 
Petravič 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

7. Turk Tamara 1. a priznanje z nagrado 

8. Breznikar Rok 1. B priznanje 

9. Bučar Laura 1. B priznanje 

10. Čop Jakob 1. B priznanje z nagrado 

11. Dobrovoljc Vid 1. B priznanje 

12. Grobler Ana 1. B priznanje 

13. Klobčaver Brina 1. B priznanje 

14. Kulovec Zala 1. B priznanje z nagrado 

15. Tirić Senija 1. B priznanje 

16. Turk Matevž 1. B priznanje 

17. Brajčič Filip 1. C priznanje 

18. Cerinšek Neža 1. C priznanje z nagrado 

19. Koncilija Martin 1. C priznanje 

20. Kržan Jan Igor 1. C priznanje 

21. Seničar Andraž 1. C priznanje z nagrado 

22. Šobar Filip 1. C priznanje 

23. Anžlovar Jan 1. D priznanje 

24. Brudar Eva 1. D priznanje 

25. Cujnik Urška 1. D priznanje z nagrado 

26. Dobrijević Petar 1. D priznanje 

27. Judež Jon 1. D priznanje z nagrado 

28. Kirar Angelika 1. D priznanje 

29. Kovačič Tibor 1. D priznanje 

30. Mitrović Anja 1. D priznanje z nagrado 

31. Radež Miha 1. D priznanje z nagrado 

32. Starič Janko 1. D priznanje z nagrado 

33. Šketelj Maja 1. D priznanje z nagrado 

34. Štirn Franc 1. D priznanje z nagrado 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

35. Verbič Leja 1. D priznanje z nagrado 

36. Brezovar Maja 1. K priznanje 

37. Nur Mujkić Edin 1. K priznanje 

38. Tomše Tjaša 1. K priznanje z nagrado 

39. Gorše Leon 1. Š priznanje 

40. Kafol Aljoša 1. Š priznanje 

41. Kočevar Žiga 1. Š priznanje 

42. Lukan Klara 1. Š priznanje z nagrado 

43. Mišjak Maj 1. Š priznanje 

44. Puhek Eva 1. Š priznanje z nagrado 

45. Vrščaj Eva 1. Š priznanje 

46. Brkopec Fran 2. A priznanje 

47. Kum Erika 2. A priznanje z nagrado 

48. Mohorčič Domen 2. A priznanje z nagrado 

49. Šenica Ana 2. A priznanje 

50. Abunar Maša 2. B priznanje 

51. Čuk Ana 2. B priznanje 

52. Höfferle Jakob 2. B priznanje z nagrado 

53. Kvartuh Matej 2. B priznanje 

54. Medle Nastja 2. B priznanje z nagrado 

55. Medved Laura 2. B priznanje 

56. Predrag Jan 2. B priznanje 

57. Topić Tanja 2. B priznanje z nagrado 

58. Zakošek Žan 2. B priznanje 

59. Koračin Nika 2. C priznanje 

60. Medle Laura 2. C priznanje 

61. Vrščaj Ida 2. C priznanje 

62. Gazvoda Maja 2. D priznanje 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

63. Janjac Christian 2. D priznanje 

64. Pečjak Špela 2. D priznanje 

65. Primc Eva 2. D priznanje z nagrado 

66. Skube Hana 2. D priznanje 

67. Štraus Duvnjak Tara 2. D priznanje 

68. Troha Manca 2. D priznanje z nagrado 

69. Umek Luka 2. D priznanje z nagrado 

70. Cundrič Larsen 2. E priznanje 

71. Skube Taja 2. E priznanje 

72. Kolenc Urban 2. Š priznanje z nagrado 

73. Krivec Gašper 2. Š priznanje z nagrado 

74. Krošelj Aleksandra 2. Š priznanje 

75. Špoljar Anja 2. Š priznanje 

76. Zupančič Nina 2. Š priznanje z nagrado 

77. Malenšek Katarina 3. A priznanje z nagrado 

78. Škerlj Jon 3. A priznanje z nagrado 

79. Tavčar Miha 3. A priznanje 

80. Burger Evgenija 3. B priznanje 

81. Colarič Bianka 3. B priznanje 

82. Čukajne Tjaša 3. B priznanje 

83. Kolenc Aljaž 3. B priznanje 

84. Štukelj Ema 3. B priznanje 

85. Zupančič Karmen 3. B priznanje 

86. Jaklič Barbara 3. C priznanje z nagrado 

87. Jordan Kristina 3. C priznanje z nagrado 

88. Lukan Anja 3. C priznanje z nagrado 

89. Zupančič Petra 3. C priznanje 

90. Jerele Lina 3. D priznanje 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

91. Lavrič Zala 3. D priznanje 

92. Lindič Eva 3. D priznanje 

93. Petravić Luka 3. D priznanje 

94. Turk Špela 3. D priznanje 

95. Petković Bor 3. K priznanje z nagrado 

96. Pungerčar Gal 3. K priznanje z nagrado 

97. Strajnar Jan 3. K priznanje z nagrado 

98. Štefanič Katja 3. K priznanje z nagrado 

99. Bevc Jaka 3. Š priznanje 

100. Cizelj Ema 3. Š priznanje z nagrado 

101. Murko Anže 3. Š priznanje 

102. Stovanje Nastja 3. Š priznanje z nagrado 

103. Bajc Grega 4. A priznanje z nagrado 

104. Bordelius Aleksandar 4. A priznanje 

105. Brodarič Miha 4. A priznanje 

106. Čič Maja 4. A priznanje 

107. Dobrovoljc Andreja 4. A priznanje 

108. Glavan Tatjana 4. A priznanje 

109. Gornik Lea 4. A priznanje 

110. Kovačič Tristan 4. A priznanje z nagrado 

111. Malenšek Tin 4. A priznanje 

112. Medic Ana 4. A priznanje 

113. Miletić Urška 4. A priznanje 

114. Špoljar Luka 4. A priznanje 

115. Štepec Gašper 4. A priznanje z nagrado 

116. Trbanc Katja 4. A priznanje 

117. Bajuk Maj 4. B priznanje 

118. Barbo Anja 4. B priznanje 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

119. Bizjak Neja 4. B priznanje z nagrado 

120. Doberdrug Barbara 4. B priznanje 

121. Gorišek Saša 4. B priznanje 

122. Hrastar Zala 4. B priznanje 

123. Hrovat Ana 4. B priznanje 

124. Hrovat Ingrid 4. B priznanje 

125. Kočevar Klara 4. B priznanje 

126. Krivec Barbara 4. B priznanje 

127. Pavišič Aljaž 4. B priznanje 

128. Petan Primož 4. B priznanje z nagrado 

129. Primc Anamarija 4. B priznanje z nagrado 

130. Rešetič Nuša 4. B priznanje 

131. Šmid Petra 4. B priznanje 

132. Bartol Jan 4. C priznanje 

133. Kodelič Žiga 4. C priznanje 

134. Merlin Lenart 4. C priznanje z nagrado 

135. Mihelič Ana 4. C priznanje 

136. Sitnikova Natalija 4. C priznanje z nagrado 

137. Vranješ Luka 4. C priznanje 

138. Brudar Ana 4. D priznanje 

139. Candellari Nikolaj 4. D priznanje z nagrado 

140. Cesar Katja 4. D priznanje 

141. Fink Anja 4. D priznanje 

142. Hudoklin Nuša 4. D priznanje z nagrado 

143. Iskra Simon 4. D priznanje z nagrado 

144. Jazbec Nina 4. D priznanje z nagrado 

145. Kragelj Valentina 4. D priznanje z nagrado 

146. Papež Satin 4. D priznanje 
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Zap. št. Priimek in ime Razred Priznanje 

147. Plantan Lija 4. D priznanje 

148. Snoj Jakob Jurij 4. D priznanje z nagrado 

149. Tori Manca 4. D priznanje z nagrado 

150. Zatežič Lena 4. D priznanje 

151. Guštin Tina 4. E priznanje 

152. Kastelic Anamarija 4. E priznanje 

153. Kitanovski Tjaša 4. E priznanje z nagrado 

154. Kristan Jerca 4. E priznanje z nagrado 

155. Pavlin Lea 4. E priznanje z nagrado 

156. Šiško Ana 4. E priznanje 

157. Šuštarič Ariana 4. E priznanje 

158. Arh Luka 4. K priznanje 

159. Avsenik Sabina 4. K priznanje 

160. Fabjan Hana 4. K priznanje 

161.  Kavšček Pia 4. K priznanje 

162. Herman Urban 4. Š priznanje z nagrado 

163. Škrinjar Peter 4. Š priznanje 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2015/2016 smo slovenščino poučevali: 

 Vladka Korošec, 

 Natalija Petakovič, 

 Suzana Krvavica, 

 Tina Furlan Turk, 

 Jernej Golobič, 

 Renata Nose. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Predstavi Prevzetnost in pristranost ter Cvetje v jeseni. 

Oktober Obeležitev dneva jezikov, predstavi Hlapci (kulturni dan) in Dogodek v mestu 
Gogi, izmenjava z Novim Sadom. 

November Filma Izgubljeni otrok in James Bond, predstava Rokova modrina (kulturni 
dan), izmenjava in okrogla miza s Škofjo Loko, izmenjava z Banjaluko. 

December Šolsko Cankarjevo tekmovanje, film Vojna zvezd, obeležitev državnega 
praznika. 

Januar Predstava ob 270-letnici šole, predstavi Ana Karenina (kulturni dan) in Peer 
Gynt (kulturni dan), film Dansko dekle, predstava V objemu Krke, regijsko 
Cankarjevo tekmovanje. 

Februar Filma Povratnik in Razredni sovražnik, obeležitev kulturnega praznika, 
predstava Tartuffe, projekt Obrazi prihodnosti, gimnazijski večer. 

Marec Predstava Menjava straže, film Soba, Akademija znanja, državno Cankarjevo 
tekmovanje. 

April  Predstava Od fazana do veterana, film V žarišču, koncert Balkanika, 
izmenjava s Škofjo Loko, izmenjava z Novim Sadom. 

Maj  Gimnazijski večer, film Planet samskih, okrogla miza Multikulti, natečaj 200 
let Primičeve Julije. 

Junij  Izid Stezic. 

 

Matematika in informatika 

V šolskem letu 2015/2016 smo matematiko poučevali: 

 Jernej Ban, 

 Karmen Čarman, 

 Alojzija Hržica, 

 Andreja Mohorčič, 
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 Vanja Popov, 

 Mojca Rangus. 

V šolskem letu 2015/2016 sem informatiko poučevala: 

 Barbara Strnad. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Šolsko tekmovanje iz logike, preverjanje znanja matematike za 1. letnik. 

Oktober Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. 

November Državno tekmovanje iz logike, državno tekmovanje iz razvedrilne 
matematike, šolsko tekmovanje iz računalništva Bober in uradni trening 
tekme robotov. 

Januar Regijsko tekmovanje FLL. 

Februar Državno tekmovanje FLL. 

Marec Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, Odprto državno 
prvenstvo FLL in tekmovanje Lego Rasters.  

April  Državno matematično tekmovanje. 

Maj  Meddržavno tekmovanje LEFO – hitro in zanesljivo računanje, FLL Razorback 
Invitational, Open Championship. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2015/2016 smo angleščino poučevali: 

 Mirjam Skube, 

 Barbara Maznik, 

 Janez Gorenc, 

 Verena Potočnik, 

 Vasja Jakše  

 Maja Hren. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Dan jezikov, preverjanje znanja angleščine za 1. letnik. 

November Šolsko tekmovanje iz angleščine IATEFL, Akademija znanja. 

December Tekmovanje IATEFL za 2. letnik. 

Februar Regijsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnik. 
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Marec Državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik, Akademija znanja, PMP. 

April  Konferenca v Portorožu. 

Maj  Priprave na maturo, projektni teden. 

 

Nemščina 

V šolskem letu 2015/2016 smo nemščino poučevale: 

 Eva Starič, 

 Nataša Sekula Zupančič, 

 Elsa Louis, 

 Jasna Balant, 

 Vasja Jakše. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Obeležitev evropskega dneva jezikov, obisk nemškega pesnika Asmusa 
Trautscha, podelitev diplom DSD I. 

Oktober Jezikovni tabor Celovec, predstavitev študija v Nemčiji. 

November Poskusni izpit DSD II, DSD ure za 1. letnike (1. sklop). 

December Predtekmovanje iz znanja nemškega jezika, DSD II (pisni in ustni izpiti), učna 
ura v okviru praznovanja 270-letnice šole. 

Januar Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika. 

Februar Državno tekmovanje iz znanja nemščine, DSD ure za 1. letnike (2. sklop). 

Marec Poskusni izpit DSD I, delavnice za dijake v okviru Jugend debattiert 
international (JDI) v Ljubljani, DSD I (pisni in ustni izpiti), izvedba bralnih 
tekmovanj Pfiffikus in EPI Lesepreis. 

April  DSD ure za 1. letnike (3. sklop), šolsko tekmovanje JDI, državno tekmovanje 
JDI. 

Maj  Podelitev zlatih priznanj iz znanja nemščine, podelitev diplom DSD II. 

 

Med šolskim letom smo v okviru aktiva organizirale tudi: 

 priprave na debato v nemškem jeziku JDI (od oktobra 2015 do konca aprila 2016),  

 priprave na tekmovanje iz znanja nemškega jezika (od oktobra do decembra 2015), 

 priprave na izpit DSD II, 

 priprave na izpit DSD I, 

 delavnice DSD za dijake 1. letnika. 
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Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2015/2016 smo poučevali: 

 Tea Ribič (španščina in francoščina), 

 Verena Potočnik (francoščina), 

 Elsa Louis (francoščina), 

 Marko Kastelic (latinščina). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Šolsko tekmovanje iz znanja francoščine, spoznavni vikend za 1. k, obisk 
prireditve Ave, Emona!, obeležitev evropskega dneva jezikov. 

November Akademija znanja (francoščina, latinščina), narodna izmenjava 1. k s Škofjo 
Loko, srečanje klasičnih gimnazij v Mariboru. 

Februar  Priprave na DELF, priprava predstavitve klasične gimnazije na informativnem 
dnevu (2. k) 

Marec Šolsko tekmovanje iz znanja španščine DILO, priprave na DELF, Akademija 
znanja (francoščina, latinščina) in klasični dan (1. k). 

April Državno tekmovanje iz znanja španščine DILO, DELF, narodna izmenjava 1. k 
s Škofjo Loko in državno tekmovanje iz latinskega jezika. 

Maj Bralna značka iz francoščine. 

 

Zgodovina 

V šolskem letu 2015/2016 smo zgodovino poučevali: 

 Suzana Malnar, 

 Nevenka Malnarič Brulc, 

 Zoran Poredoš, 

 Robert Šupe. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Vodenje po razstavi o zgodovini Gimnazije Novo mesto (1. a in b). 

November Ekskurzija v Belo krajino za IMP 2 in po Novem mestu za IMP 1 in MT, 
vodenje po razstavi o gimnaziji (4. a, b in š). 

December Ura pouka, posvečena obletnici gimnazije (Marija Terezija, zgodovina šole in 
gimnazija med drugo svetovno vojno). 

Januar Šolsko zgodovinsko tekmovanje. 

Februar Razstava Stezic. 
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Marec Priprave na državno tekmovanje iz zgodovine – ogled terena v Brežicah, 
interni del mature (pisni del), geografsko-zgodovinska ekskurzija v Vzhodno 
Krško kotlino (IMP geografija in MT), obisk razstave ob 650. obletnici Novega 
mesta v Dolenjskem muzeju. 

April  Državno zgodovinsko tekmovanje v Brežicah, razstava starih učbenikov, 
medpredmetna ekskurzija Po poteh Visoške kronike za 2. c. 

Maj  Razstava Ana Frank: zgodba za sedanjost, delavnice v projektnem tednu, 
geografsko-zgodovinska ekskurzija v Brežice (1. d, k ). 

Junij  Ekskurzija v Krško, Brežice in Strugo za IP, vodenje po razstavi gimnazije za 1. 
š. 

 

Geografija 

V šolskem letu 2015/2016 smo geografijo poučevali: 

 Polonca Centa, 

 Robert Šupe, 

 Marko Arnuš. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Ekskurzije po Sloveniji za 4. letnik, terenske vaje v Bohinju in planinska tura 
za 2. letnik. 

Oktober Strokovna ekskurzija s terenskim delom v Beli krajini za IMP 2. 

Januar Šolsko tekmovanje iz znanja geografije. 

Marec Regijsko tekmovanje iz znanja geografije, strokovna ekskurzija s terenskim 

delom v Vzhodni Krški kotlini za IMP 1. 

April  Državno tekmovanje iz znanja geografije. 

Maj  Terenske vaje v Črmošnjicah za 1. a in b, terenske vaje v Brežicah z okolico za 
1. d in k, orientacijski tek. 

Junij Terenske vaje v Črmošnjicah za 1. c, orientacijski tek, ekskurzija v Provanso 
za IP. 

 

Biologija 

V šolskem letu 2015/2016 smo biologijo poučevale: 

 Barbara Bajc Šerovič, 

 Tatjana Durmič, 

 Marija Kočar, 

 Tatjana Bartolj, laborantka. 
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Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Priprave na tekmovanje iz naravoslovja. 

Oktober Šolsko tekmovanje iz diabetesa in priprave na botanično tekmovanje, 
delavnica v botaničnem vrtu za IMP (bio), medpredmetna ekskurzija v 
Ljubljano za IP (bio, fiz, kem). 

November Državno tekmovanje iz diabetesa, šolsko tekmovanje iz botanike in 
naravoslovja, Akademija znanja. 

December Priprave na šolsko tekmovanje iz biologije, študentka na praksi. 

Januar Šolsko tekmovanje iz biologije, državno tekmovanje iz naravoslovja, 
študentka na praksi. 

Marec Državno tekmovanje iz biologije, Akademija znanja. 

Maj  Dve delavnici v PT, državno tekmovanje iz botanike in priprave na 
tekmovanje. 

Junij  Medpredmetna ekskurzija v Pišece in Krapino, prva pomoč z defibrilatorjem 
za 4. letnik. 

 

Kemija 

V šolskem letu 2015/2016 smo kemijo poučevale: 

 Janja Pust, 

 Marinka Kovač, 

 Branka Klemenčič, 

 Katarina Sluga, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad, predstavitev dela na mednarodni 
olimpijadi IGEM. 

Oktober Priprave na EUSO šolsko tekmovanje. 

November Izvedeni dve delavnici v okviru Akademije znanja, EUSO šolsko tekmovanje, 
priprava in izvedba naravoslovne ekskurzije za dijake naravoslovnih izbirnih 
predmetov v 2. letniku, poslikava panojev pred učilnico 216. 

December Priprave na EUSO državno tekmovanje, priprave na raziskovalne naloge, 
začetek praktičnega dela raziskovalnih nalog, priprave na izbirni test za 
kemijsko olimpijado. 

Januar Priprave na EUSO državno tekmovanje, delo z raziskovalnimi nalogami.  

Februar Delo z raziskovalnimi nalogami, sodelovanje na informativnem dnevu, 
Akademija znanja. 
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Marec Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja iz znanja kemije, 
izvedba regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja ter ocenjevanje nalog, priprave na predstavitve raziskovalnih nalog. 

April  Priprave na državno Preglovo tekmovanje, delo z raziskovalnimi nalogami,  
uvrščenimi na državno tekmovanje ZOTKS. 

Maj  Državno Preglovo tekmovanje, državno srečanje mladih raziskovalcev – 
priprava na zagovor in udeležba, sodelovanje pri pripravi podelitve priznanj 
Gimnazije Novo mesto, izvedba delavnic v okviru projektnega tedna. 

Junij  Končne priprave raziskovalnih nalog za Krkine nagrade. 

 

Fizika 

V šolskem letu 2015/2016 smo fiziko poučevali: 

 Miha Hadl, 

 Anita Nose, 

 Vinko Sladoljev, 

 Ivan Potočar, laborant. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

November Organizacija in izvedba dveh delavnic na Akademiji znanja, organizacija in 
izvedba šolskega tekmovanja iz znanja naravoslovja. 

December Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz znanja astronomije. 

Januar Udeležba na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja, udeležba na 
tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov. 

Februar Sodelovanje na informativnem dnevu. 

Marec Organizacija in izvedba dveh delavnic na Akademiji znanja, organizacija in 
izvedba šolskega tekmovanja iz znanja fizike za prve letnike, udeležba na 
regijskem tekmovanju iz znanja fizike, postavitev razstave starih fizikalnih 
učil v knjižnici. 

April  Udeležba na državnem tekmovanju iz znanja fizike, sodelovanje na regijskem 
srečanju mladih raziskovalcev (mentorstvo in ocenjevanje nalog). 

Maj  Organizacija in izvedba treh delavnic na projektnem tednu. 

September─april: priprave na tekmovanja iz znanja. 

September─april: mentorstvo pri raziskovalni nalogi za fiziko. 

November─maj: OIV –  izdelovanje fizikalne verižne naprave. 
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Družboslovje 

V šolskem letu 2015/2016 smo poučevali: 

 Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija), 

 Jana Hosta (psihologija), 

 Špela Debeljak (psihologija), 

 Uroš Lubej (filozofija), 

 Jasmina Žagar (likovna umetnost), 

 Nina Arnuš (sociologija). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Živa knjižnica, Linpilcare – celo šolsko leto, uvodno predavanje za starše vseh 
oddelkov 1. letnika, Državljanska kultura – celo šolsko leto, likovni krožek – 
celo šolsko leto, koordinacija študentov na praksi – celo šolsko leto, Mepi – 
celo šolsko leto. 

Oktober Mentorstvo nalogi Gibanje znanost mladini, priprava na regijsko tekmovanje 
Evrošola. 

November Nagradna ekskurzija v Strasbourg za dijake 3. a, Evrošola. 

December Gymnasium, MiINTEgracije – organizacija pogovora z  dr. Marino Lukšič 
Hacin za vse oddelke 3. letnika. 

Januar Izbor hostes in izobraževanje, karierni dan – delavnica, izvedba predavanja 
za učitelje filozofije na posvetu Ali filozofija izgublja svoje mesto v šoli? 

Februar Organizacija in sodelovanje na informativnem dnevu. 

Marec Gymnasium, predavanje dr. Dejana Jontesa (FDV) za IMP SOC, natečaj 
Evropa v šoli. 

April  Sodelovanje v komisiji Gibanje znanost mladini, mentorstvo študentu na 
praksi, Gymnasium, Mepi – poskusna odprava, natečaj Evropa v šoli, 
ekskurzija na Nizozemsko. 

Maj  Natečaj Evropa v šoli, klima na šoli, organizacija podelitve DSD, organizacija 
zaključne proslave gimnazije, sodelovanje na delavnicah projektnega tedna 
oz. vodenje delavnic. 

Junij  Živa knjižnica, okrogla miza Multikulti, islamska molilnica, Mepi – 
kvalifikacijska odprava. 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2015/2016 smo športno vzgojo poučevali: 

 Ivan Maričič, 

 Saša Lavrič, 

 Breda Vovko, 
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 Sandi Kostić, 

 Jernej Cimperman, 

 Primož Plazar. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Avgust Plavalno-potapljaški tečaj v Baški. 

September Jesenski kros, področno ekipno tekmovanje v atletiki in planinske ture. 

Oktober Finalno tekmovanje v odbojki na mivki, pohod po Jurčičevi poti, finale 
ekipnega državnega tekmovanja v atletiki, občinsko tekmovanje v rokometu 
za dijake in področno tekmovanje v rokometu za dijakinje, projekt Lep je 
dan, področno tekmovanje v rokometu za dijake, Ljubljanski maraton, 
športni dan za 3. letnike – igre z žogo. 

November Občinsko tekmovanje v odbojki za dijake in dijakinje, področno tekmovanje v 
odbojki za dijake in dijakinje. 

December Državno posamično prvenstvo v šahu, občinsko tekmovanje v košarki za 
dijake in dijakinje, področno tekmovanje v badmintonu, področno prvenstvo 
v košarki za dijake in dijakinje, državno tekmovanje v rokometu za dijakinje. 

Januar Občinsko in področno tekmovanje v nogometu za dijakinje, občinsko 
tekmovanje v nogometu za dijake, državno tekmovanje v košarki za dijake, 
državno tekmovanje v odbojki za dijake, državno tekmovanje v košarki za 
dijakinje, državno tekmovanje v badmintonu, državno tekmovanje v odbojki 
za dijakinje, sodelovanje s športnim psihologom, zimski športni dan za dijake 
1. letnikov, zimski športni dan za dijake 4. letnika. 

Februar Področno tekmovanje v streljanju z zračno puško, srečanje s paraolimpijci, 
diagnostične meritve športnikov. 

Marec Državno ekipno prvenstvo v šahu, državno tekmovanje v smučanju, državno 
tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem, polfinale državnega tekmovanja v 
košarki za dijakinje, četrtfinale državnega tekmovanja v nogometu za 
dijakinje, sodelovanje s športnim psihologom. 

April  Ekipno državno prvenstvo v badmintonu, spomladanski kros, državno 
tekmovanje v krosu, nadomestni športni dan za dijake 4. letnikov, 
sodelovanje s športnim psihologom. 

Maj  Državno tekmovanje v športni gimnastiki, posamično področno tekmovanje 
v atletiki, gimnazija pleše 270 let, orientacijski medpredmetni športni dan, 
sodelovanje s športnim psihologom. 

Junij  Orientacijski medpredmetni športni dan, občinsko prvenstvo v odbojki na 
mivki, SUP pokal Novega mesta, športni dan za 3. letnik, nadomestni športni 
dan za dijake od 1. do 3. letnika, sodelovanje s športnim psihologom, športni 
tabor v Bohinju, športni dan za 3. letnik. 
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Poročilo dijaške organizacije 

Dijaška organizacija Gimnazije Novo mesto je v šolskem letu 2015/2016 realizirala vse zastavljene cilje 

in končala ter izvedla skoraj vse zastavljene projekte. 

Dijaško organizacijo je vodil predsednik Jan Strajnar, podpredsednici sta bili Staša Pavlin in Eva Beg, 

tajnica Alja Suljić ter blagajnik Mark Batagelj. Naša mentorica je bila Branka Klemenčič. 

Septembra 2015 smo v atriju šole na prvi šolski dan sprejeli dijake 1. letnika med novomeške 

gimnazijce. 

V decembru smo izvedli dobrodelni božično-novoletni koncert v telovadnici šole. Denar smo v celoti 

namenili v dobrodelne namene. Februarja smo organizirali pustovanje na temo 270 let šole. Sodelovali 

so skoraj vsi oddelki. Tekmovanje za najboljšo pustno masko je oddelkom 3. letnika prineslo tudi točke 

v tekmovanju za prevzem ključa. Dijaki so bili zelo inovativni in ustvarjalni pri oblikovanju razrednih 

mask, tako da je imela komisija, ki so jo sestavljali ravnateljica Mojca Lukšič, pomočnica ravnateljice 

Anita Nose, mentorica dijaške organizacije Branka Klemenčič ter predsednik dijaške skupnosti Jan 

Strajnar, težko delo. 

Spomladi smo pripravili razpis za oblikovanje gimnazijskega puloverja. Na natečaju je sodelovalo 7 

dijakov. Komisija je izbrala predlog dijaka Klemna Kapša iz 3. d. 

Seje so praviloma potekale enkrat mesečno. V tem šolskem letu nam je uspelo razrešiti kar nekaj 

razrednih sporov ter posredovati pri problemih z določenimi profesorji. Ves čas smo sodelovali tudi z 

vodstvom šole in z Dijaško organizacijo Slovenije, udeleževali smo se njihovih sej ter njihove ideje 

prenašali na naše poslance. 

Jan Strajnar  
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Projekti 

Tutorstvo – vrstniška učna pomoč  

V šolskem letu 2015/16 smo nadaljevali z utečeno dejavnostjo vrstniške učne pomoči oziroma 

tutorstva. Tutorstvo je oblika prostovoljnega dela, ko se dijaki različnih letnikov družijo in se preko 

vrstniške učne pomoči povezujejo med seboj. Aktivnih je bilo deset dijakov, in sicer Kim Malnarič, Laura 

Bučar in Sara Mirtek iz 1. letnika, Nastja Medle, Ajda Blatnik, Luka Umek in Tjaša Grabnar iz 2. letnika 

ter Ana Markelić, Ana Medic, Tatjana Glavan in Uroš Prešern iz 4. letnika. Svoje znanje so delili pri 

predmetih matematika, fizika in kemija. Uroš Prešern je nudil učno pomoč mnogim dijakom, ki so ga 

za to prosili, in sicer pri vseh predmetih. V vlogi tutorja je vztrajal vsa štiri leta svojega šolanja na 

gimnaziji, tri leta pa je bil prostovoljec v domu starejših občanov, zato si je prislužil priznanje šole. Kot 

izjemen raziskovalec in odličen dijak je dobil tudi priznanje odličnosti kot najvišje priznanje ob zaključku 

šolanja.  

Nekateri dijaki so se za tutorstvo odločili sami, druge smo k temu spodbudili mi na podlagi priporočil 

profesorjev, predvsem Zlatke Butkovec Gačnik. Dijaki tutorji in dijaki z učnimi težavami so se srečali na 

uvodnem intervjuju v svetovalni službi, kjer so se spoznali, uskladili termine srečanj in podpisali 

dogovor o sodelovanju. Ure učne pomoči so potekale po predhodnem dogovoru v času prostih ur pred 

ali po pouku v prostorih šole. Srečevali so se enkrat tedensko eno do dve šolski uri, po potrebi tudi 

večkrat.  

Uspešnost učne pomoči je bila odvisna od predznanja dijakov z učnimi težavami, njihovega sprotnega 

dela, vloženega truda in motivacije. Za dijake zaključnih letnikov je izkušnja biti tutor dijaku nižjega 

letnika dobra priložnost za ponovitev in utrditev znanja za maturo. Tutorji so se dobro izkazali, opravili 

so veliko prostovoljnih učnih ur, učno snov približali na preprost in razumljiv način. Med mnogimi so 

se spletla prijateljstva, učno manj uspešni dijaki so pridobili na samozavesti, zaupanju vase in v svoje 

sposobnosti. Učni uspeh se je pri večini izboljšal. Pri štirih dijakih prvega letnika je bilo predznanje 

prešibko in program prezahteven, tako da žal učna pomoč ni zadostovala, da bi nadomestili svoje 

primanjkljaje. Kljub temu smo dijakom ponudili izjemno izkušnjo, kako poiskati pomoč, ko jo 

potrebuješ.  

Cilj vrstniške učne pomoči ni samo izboljšanje učnega uspeha dijakov pri posameznih predmetih. Cilj je 

tudi vzpostaviti obliko druženja, ki  spodbuja povezovanje dijakov iz različnih letnikov in razredov. Dijaki 

četrtega letnika predstavljajo v procesu tutorstva dijakom nižjih letnikov ogromen vir izkušenj, 

informacij in nasvetov, kako se soočati s težavami na področju učenja in pri vključevanju v šolski 

Uroš Prešern v vlogi tutorja nudi učno pomoč pri 
kemiji, foto: Anica Kastelec 
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prostor. Druženje gimnazijcev preko učne pomoči je dober primer obojestranske koristnosti, ki ga 

bomo ohranjali tudi v bodoče. 

Anica Kastelec 

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev 

6. 4. 2016 smo na Gimnaziji Novo mesto že peto leto zapored izvedli regijsko srečanje mladih 

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

predstavili z devetnajstimi 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 uvrstila ena osnovnošolska in osem 

srednješolskih nalog. Zaključni del državnega srečanja je bil v ponedeljek, 16. 5. 2016, v Murski Soboti. 

V kategoriji osnovnih šol je bila ena naloga nagrajena s srebrnim priznanjem in sedem z bronastim 

priznanjem. V kategoriji srednjih šol so bila podeljena tri zlata, pet srebrnih in tri bronasta priznanja. 

Dijaki naše šole, ki so se uvrstili v drugi krog državnega srečanja, so za svoja raziskovalna dela prejeli tri 

zlata in tri srebrna priznanja v različnih raziskovalnih kategorijah. Za nalogo, ki se ni uvrstila v drugi 

krog, smo prejeli bronasto priznanje. 

Dosežek 
/področje 

Naslov naloge Avtor Mentor 

1. mesto – zlato 
priznanje, 
biologija 

Opis, priprava in učinkovitost 
bakteriofaga PC14, specifičnega 
za Campylobacter jejuni 

Jerca Kristan, 
Tjaša 
Kitanovski 

dr. Matjaž Peterka,  
Eva Zaletel, mag.,  
Janja Pust 

1. mesto – zlato 
priznanje, 
interdisciplinarno 
področje 

Aktivno tarčenje cisteinskih 
katepsinov z liposomi, 
konjugiranimi s cistatinom C 

Tristan 
Kovačič, 
Domen 
Kulovec, 
Uroš Prešern 

Lovro Kramer, 
Andreja Bratovš, 
prof. ddr. Boris Turk, 
Branka Klemenčič 

srebrno priznanje, 
interdisciplinarno 
področje 

Metilacija arzena pri pacientih z 
akutno promielocitno levkemijo, 
zdravljenih z arzenovim(III) 
oksidom 

Luka Petravić, 
Jon Škerlj, 
Špela Turk 

dr. Zdenka van 
Elteren Šlejkovec, 
dr. Ingrid Falnoga, 
Branka Klemenčič 

2. mesto – zlato 
priznanje,  
kemija in kemijska 
tehnologija 

Pridobivanje superhidrofobnih 
površin z modifikacijo materiala 
in preizkus trajnosti na aluminiju 
in njegovih zlitinah 

Simon Iskra dr. Peter Rodič, 
prof. dr. Ingrid 
Milošev, 
Janja Pust 

srebrno priznanje, 
kemija in kemijska 
tehnologija 

Priprava in uporaba 
imobiliziranega encima CalB pri 
enantioselektivni sintezi  dietil 
3-hidroksiglutarata 

Evgenija 
Burger, 
Tjaša Čukajne, 
Karmen 
Zupančič 

dr. Aleš Gasparič, 
Branka Klemenčič 

srebrno priznanje, 
psihologija ali 
pedagogika 

Samopodoba med srednješolci Anja  Fink Jana Hosta 

bronasto priznanje, 
aplikativni predlogi in 
projekti 

Naj bo igra! Neža Cerinšek, 
Jan Igor Kržan, 
Matevž Turk 

Barbara Strnad 
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Branka Klemenčič 

 

Šolski razvojni tim Gimnazije Novo mesto v šolskem letu 2015/16 

Šolski razvojni tim je že od leta 2008 krovni spremljevalec in koordinator vpeljevanja sprememb in 

posodobitev na šoli. 

Vloga članic ŠRT:  

 Branka Klemenčič, vodja ŠRT, članica šolskega tima Linpilcare, članica skupine za kulturne 

prireditve, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki, 

 Natalija Petakovič, koordinacija skupine Stiki z mediji, 

 Nataša Sekula Zupančič, koordinacija skupine Pouk, 

 Anita Nose, pomočnica ravnateljice, vodja tima za samoevalvacijo, članica skupine Celostna 

podoba, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki, 

 Saša Lavrič, članica skupine Kulturne prireditve, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki, 

 Marko Kastelic, član IP Klasik.si, član skupine Stiki z mediji, 

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

delo z nadarjenimi, članica šolskega tima Linpilcare, članica skupine IP Klasik.si, vodja skupine 

Celostna podoba, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki. 

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

V tem šolskem letu smo: 

 pripravili načrt dela za šolsko leto 2015/2016, 

 nadaljevali z zastavljenim delom in začetim procesom uvajanja sprememb, 

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

 izvedli evalvacijo (analiza dela pri pouku – delo učitelja, analiza dela tujih učiteljev, analiza 

vzdušja na šoli), 

 rezultate evalvacij predstavili na konferencah učiteljskega zbora, 

 podpirali dejavnosti projektnih timov (Linpilcare, Klasik.si, uvajanje koncepta dela z 

nadarjenimi učenci), 

 sodelovali pri fleksibilni organizaciji pouka v 1. š, 2. š in 3. š oddelku,  

Dobitniki srebrnih in zlatih priznanj ZOTKS 2016, foto: Branka Klemenčič 
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 podpirali profesionalni razvoja članov UZ in organizirali strokovna izobraževanja, 

 izvedli 7. šolski festival dobre prakse, 

 spremljali razpise Mestne občine Novo mesto 

 pri MO Novo mesto prijavili in koordinirali projekt Gimnazijci, prebudimo Novo mesto,  

 koordinirali dejavnosti pri pripravi štirih prispevkov za konferenco Udejanjanje inovativnih 

učnih okolij kot izziv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema, 

 koordinirali delo šolskih projektnih skupin za obeležitev 270-letnice Gimnazije Novo mesto in 

 načrtovali delo ter določili prioritetne naloge za šolsko leto 2016/17. 

 
Člani ŠRT 

 

UNESCO 

Od februarja 2016 je Gimnazija Novo mesto vključena v  UNESCO ASP mrežo šol kot pridružena članica.  

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, 

sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev 

naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. 

Delo šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo dijakom 

optimalen razvoj: 

 Učiti se, da bi vedeli! 

 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti! 

Na Gimnaziji Novo mesto smo v tem šolskem letu s številnimi dejavnostmi uspešno razvijali vse štiri 

stebre. Najvidnejši napredek smo dosegli pri tretjem stebru Učiti se, da bi znali živeti skupaj. V tem 

šolskem letu smo izvedli številne humanitarne akcije in dejavnosti na področju prostovoljstva in na ta 

način razvijali pomembne vseživljenjske kompetence in vrednote. Presenetila nas je samoiniciativnost 

dijakov, kar kaže na premik v miselnosti k sožitju in strpnosti. 

S prostovoljnim delom smo dijake vzpodbujali k večji solidarnosti, in sicer v obliki medvrstniške pomoči 

(tutorstva), učne pomoči romskim otrokom, pomoči v vrtcih, z izvedbo gledališke predstave za otroke 

na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, z druženjem z otroki in z obdarovanjem z 

igračami, ki so jih dijaki sami izdelali. Izvedli smo predavanje o prostovoljstvu in številni razredniki so 

temo prostovoljstvo obravnavali v okviru razrednih ur. 

Izvedli smo številne humanitarne akcije. S plesom, v katerem je sodelovala cela šola, smo podprli akcijo 

humanosti Lep je dan, ki je namenjena boju proti raku na dojkah. Organizirali smo zbiralno akcijo za 

pomoč migrantom, modno revijo z namenom (zbrana sredstva smo namenili pediatričnemu oddelku 

Splošne bolnišnice Novo mesto), krvodajalsko akcijo v 4. letnikih, novoletno obdarovanje in druženje z 

brezdomci v sodelovanju z območno enoto Rdečega križa ter izdelovanje igrač v okviru projektnega 

tedna oz. delavnice Dobrodelna kava (zbrana sredstva smo namenili gradnji zdravstvenega centra v 

Afriki). Kar nekaj oddelkov se je priključilo projektu Botrstvo, nekateri so svojim ''posvojencem'' ob 

koncu šolskega leta še dodatno pomagali pri nakupu šolske torbe in šolskih potrebščin. 

http://www.gimnm.org/domov/dogodki/?id=2002
http://www.gimnm.org/domov/dogodki/?id=2002
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Dijaki so pri številnih akcijah pokazali veliko mero samostojnosti, pri čemer so razvijali sodelovalno 

učenje ter organizacijske in komunikativne zmožnosti.  

Najbolj šibki pa smo pri projektnem delu pri pouku, kar spada v drugi Delorsov steber Učiti se, da bi 

znali delati, kjer vidimo še veliko možnosti za napredek. 

Udeležili smo se dveh nacionalnih projektov, in sicer Približajmo se romski kulturi v organizaciji OŠ 

Šmihel in projekta Gimnazije Ledina Menjaj sanje za branje, v katerem so v okviru pouka slovenščine 

sodelovali dijaki tretjih letnikov. 

Obeležili smo sledeče svetovne in UNESCO dneve: 

Mednarodni dan, teden, leto  Priporočen s strani 

UNESCO 

Način obeležitve  Število 

vključenih 

učencev 

dan jezikov DA    NE delavnice v različnih jezikih vsi 1. letniki 

mednarodni dan maternega 

jezika 

DA    NE Aškerčev romantični ep 

(besedilo na zaslonih na 

šolskem hodniku in v zbornici) 

po izboru profesorja zgodovine 

vsi dijaki 

svetovni dan gledališča DA    NE uprizoritve kratkih gledaliških 

prizorov iz zgodovine gimnazije 

ob praznovanju 270-letnice 

štirje oddelki 

2. in dva 

oddelka 1. 

letnika 

svetovni dan knjige in 

avtorske pravice 

DA    NE sodelovanje v projektu Menjaj 

sanje za branje 

vsi 3. letniki 

pri urah 

slovenščine 

svetovni dan oceanov DA    NE predstavitveni pano pred 

učilnico biologije in dejavnosti 

pri pouku biologije 

vsi dijaki 

 

Izvedli smo še številne aktivnosti, ki se navezujejo na UNESCO teme, predvidene za šol. l. 2015/2016, 

ki so: mir in človekove pravice, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj … 

Maja Hren  

Dan jezikov 

Tudi letos smo na Gimnaziji Novo mesto obeležili evropski dan jezikov. Izvedli smo delavnice za 1. 

letnike, kjer so se dijaki preizkusili v petju v  kar 6 različnih jezikih:  v francoščini,  španščini,  

angleščini,  nemščini, latinščini in ruščini. Po končanih delavnicah je sledil skupni zaključek v atriju, 

kjer smo prisluhnili dijakom višjih letnikov, ki so pod mentorstvom prof. Korošec in ob spremljavi 

prof. Popova zapeli nekaj pesmi v prej omenjenih jezikih.  

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Poleg spoznavanja drugih jezikov pa je bilo sporočilo ob obeležitvi svetovnega dneva jezikov tudi to, 

da kljub vsej raznolikosti jezikov, ki nas obkrožajo in ki jih ponuja tudi naša šola, ne gre pozabiti, da je 

tudi slovenščina eden od uradnih jezikov Evropske unije in da moramo svoj jezik (še) bolj ceniti in 

negovati.   

Maja Hren 

Raziskava Wellbeing 2016 

Na naši šoli je 7. in 11. aprila 2016  potekala mednarodna raziskava  o blagostanju – raziskava Wellbeing 

2016. V raziskavo je bil vključenih 26 dijakov 2. letnika, ki so že sodelovali  v raziskavi PISA 2015. Dijaki 

so reševali spletni vprašalnik o blagostanju, ki je obsegal 69 vprašanj, ki so se navezovala na blagostanje 

dijakinj in dijakov, ter nekaj dodatnih vprašanj, ki so se navezovala na okoliščine, ki so z blagostanjem 

povezane. 

Mojca Rangus 

 

Akademija znanja 2015/16 

Tudi v šolskem letu 2015/16 smo na Gimnaziji Novo mesto izvedli projekt Akademija znanja, tokrat že 

četrto 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. 

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.  

Delavnice, foto: Ema Koncilja Nastop v atriju, foto: Ema Koncilja 

Nastop v atriju, foto: Ema Koncilja 
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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. V tem šolskem letu je Akademija 

znanja potekala na naslednje dneve:  

– tretjo soboto v novembru (21. 11. 2015), 
– prvo soboto v marcu (5. 3. 2016). 
Na obeh izvedbah akademije so imeli udeleženci možnost izbirati  med devetimi 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 Fizika? Fizika! Miha Hadl 

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

GEO Japonska – dežela vzhajajočega sonca Polonca Centa 

KEM – FIZ Tekoči kristali Branka Klemenčič, Anita Nose 

KEM Detektivi na delu Marinka Kovač, Janja Pust 

LAT Zdravnik, kako? Marko Kastelic 

SLO – ŠVZ Skriti zaklad Suzana Krvavica, Saša Lavrič 

 

Pri biologiji so se učenci učili seciranja in priprave preparatov, pri fiziki pa so izvajali zabavne poskuse. 

Na delavnici o tekočih kristalih so se poučili o sodobnih tehnologijah, spoznali pa so tudi, kako se 

povezujeta kemija in delo detektivov.  Pri francoščini so se naučili osnov jezika in spoznali, kaj je tipično 

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

opravičil, receptov in izvidov. Udeleženci so se seznanili tudi z afrikanščino, ki 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 
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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 

 

Udeležba na delavnicah s preteklimi leti ni povsem primerljiva, saj smo se zaradi osipa letos poskusno 

odločili, da izpeljemo samo dve ponovitvi Akademije znanja.  
 

November 

(ponovitve) 

Marec 

(ponovitve) 

Skupaj 

udeležencev, 

november 

 Skupaj 

 udeležencev, 

 marec 

 Skupaj 

 udeležencev 

 

AFR 3 2 31 28 59 

ANG 1 3 19 35 54 

BIO 2 3 27 40 67 

FIZ 1 2 11 13 24 

FRA 2 3 32 37 69 

GEO 3 2 52 23 75 

KEM – FIZ 2 1 36 14 50 

KEM 3 3 66 46 110 

LAT 3 3 32 34 66 

SLO – ŠVZ 3 3 52 33 85 

Skupaj 2016 23 25 360* 303* 663* 

*Seštevek pomeni število prisotnih 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: Glede na to, da smo v letu 2014/15 zabeležili 30 % osip udeležencev glede na 

napovedano število prijav, nismo želeli ponoviti napake s predimenzioniranjem akademije. Že v 

predprijavnem postopku smo svetovalne delavce na šolah prosili, naj učence opozorijo na to, da ne 

odpovedo svoje udeležbe v zadnjem trenutku. 

Število izvedenih delavnic: Izvedli smo 48 delavnic z 9 predmetnih področij, med najbolj obiskanimi so 

bile delavnice SLO – ŠVZ, BIO in GEO. Predlansko šolsko leto smo izvedli 66 delavnic z 10 predmetnih 

področij, lansko šolsko leto 61 delavnic.  
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Število letošnjih izvedenih delavnic je precej nižje od lanskega (–  28 %), kar pomeni, da so bile delavnice 

letos polno zasedene in da je bilo bistveno manj osipa v zadnjem trenutku. 

Na naš poziv se je v šolskem letu 2015/16 odzvalo 31 osnovnih šol z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja:  

 OŠ Brežice 

 OŠ Bršljin 

 OŠ Brusnice 

 OŠ Center 

 OŠ Dolenjske Toplice 

 OŠ Drska 

 OŠ Frana Metelka Škocjan 

 OŠ Grm 

 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica 

 OŠ Krmelj 

 OŠ Leskovec pri Krškem 

 OŠ Loka Črnomelj 

 OŠ Metlika 

 OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

 OŠ Mirna 

 OŠ Mokronog 

 OŠ Otočec 

 OŠ Podzemelj 

 OŠ Prevole 

 OŠ Raka 

 OŠ Sava Kladnika Sevnica 

 OŠ Stopiče 

 OŠ Šentjernej 

 OŠ Šmarjeta 

 OŠ Šmihel 

 OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč 

 OŠ Trebnje 

 OŠ Vavta vas 

 OŠ XIV. divizije Senovo 

 OŠ Žužemberk

V primerjavi z lanskim letom se na razpis niso odzvale OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Boštanj, OŠ 

Dragatuš in OŠ Tržišče. Na novo sta se nam priključili OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Loka Črnomelj. 

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: 

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

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

Delavnice so dobrodošle za osnovnošolce, saj učenci pridejo z veseljem in so po koncu vrnejo polni lepih 

vtisov. Vsi učenci so bili navdušeni! 

Tudi v prihodnje jo bom priporočila našim nadarjenim in pridnim učencem, saj tako dobijo nova znanja 

na zanimiv način. Obenem se jim tako gimnazija približa, saj jo spoznavajo preko aktivnosti. Upamo, 

da boste delavnice organizirali tudi v prihodnje. 

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

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

 Ker od tega odneseš veliko znanja in se zraven tudi zelo zabavaš. 

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

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

 Akademija znanja ti odpre pot do 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.  
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 Bilo je super, izvedeli smo veliko novega in zanimivega.  

 Ker od tega lahko veliko odneseš, ker so delavnice poučne in zabavne. 

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

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

 Priporočila bi jo, ker so delavnice zelo zanimive, še posebej če želite priti na splošno gimnazijo. 
Pa ker spoznaš profesorje na tej šoli. 

 Ker te Akademija znanja seznani s predmeti in s snovjo, ki se jo lahko učiš na Gimnaziji Novo 
mesto. Všeč mi je 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. 

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

 

Polonca Centa 

Naredimo svoj prvi suši, foto: Anja Bučić Mladi detektivi se učijo iskati sledi, foto: Anja Bučić 

Z atlasom in s tablico spoznavamo svet, foto: Polonca Centa Seciranje in priprava preparata, foto: Melisa Simončič 
Maznik 
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Inovacijski projekt Klasik.si 

V šolskem letu 2015/16 smo začeli izvajati inovacijski projekt Klasik.si. Projekt poteka v sodelovanju z 

Zavodom za šolstvo RS pod mentorstvom dr. Natalije Komljanc. Vanj so se vključile tudi nekatere druge 

klasične gimnazije v Sloveniji. Izvajati smo ga začeli septembra s klasičnimi oddelki, intenzivneje s 1. k.  

Klasične gimnazije smo se povezale, da bi s prenovo programa okrepili pripadnost klasični gimnaziji in 

povečali prepoznavnost njenega programa. S sodobnimi oblikami in metodami dela želimo posodobiti 

program ter dvigniti in poglobiti raven splošne razgledanosti. Pri dijakih želimo razvijati medkulturnost, 

humanitarnost, prostovoljstvo in občutljivost za družbene pojave. 

Projektno skupino sestavljamo naslednji člani: 

 Suzana Krvavica, vodja, učiteljica slovenščine 

 Mojca Lukšič, ravnateljica 

 Marko Kastelic, učitelj latinščine 

 Nevenka Malnarič Brulc, učiteljica zgodovine 

 Barbara Maznik, učiteljica angleščine 

Cilji projekta so:  

 prepoznavnost programa klasične gimnazije in povečanje vpisa v program klasične gimnazije 

 povezovanje dijakov klasičnih gimnazij v Sloveniji 

 prilagoditev elementov prenove v program klasične gimnazije (fleksibilnost, timsko delo, 

projektno delo) 

 razvijanje socialne in državljanske kompetence 

 razvijanje kulturne zavesti in izražanja 

V šol. letu 2015/16 smo izpeljali naslednje dejavnosti: 

 spoznavni vikend v 1. k 

 izmenjavo 1. k s 1. e Gimnazije Škofja Loka 

 ogled predstave Veter, pesek in zvezde za 1., 2. in 3. k  

 srečanje klasičnih gimnazij v Mariboru (2. in 3. k)  

 klasični medpredmetni dan s Pompeji (1. k) 

Spoznavni vikend v 1. k je potekal od 4. do 6. 9. 2015 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v 

Črmošnjicah. Dijaki so z razredničarko in s profesorico slovenščine Suzano Krvavico ter profesorjema 

latinščine in zgodovine, z Markom Kastelicem in Nevenko Malnarič Brulc, realizirali nekaj učnih vsebin, 

predvsem pa so se spoznavali med seboj in z učitelji. Spoznavali so Črmošnjice z okolico, zgodovino 

Kočevarjev, besedne vrste, šolstvo v antiki, Apulejevo zgodbo o Amorju in Psihe in si ogledali filmski 

spektakel Ben Hur ter ga analizirali.  

V treh dneh so preizkusili tudi sodobnejše oblike in metode dela, razvijali pripadnost razredu in klasični 

gimnaziji ter bili vedoželjni in ustvarjalni. Pri spoznavnih delavnicah in na pohodu ob Divjem potoku ter 

bližnji okolici sta sodelovala mentorja iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

Tradicionalna izmenjava s Škofjo Loko je posebej predstavljena v poglavju o izmenjavah. Prvi del 

izmenjave je potekal v petek in soboto, 13. in 14. novembra 2015, v Novem mestu. Dijaki 1. k naše šole 

in škofjeloški 1. e so na srečanju spoznavali medkulturnost in religije v Novem mestu od prazgodovine 

do danes.  
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Drugi del izmenjave je potekal 1. in 2. aprila 2016 v Škofji Loki. Loki. Rdeča nit srečanja je bil Tavčarjev 

zgodovinski roman Visoška kronika. 

Dijakom klasičnih oddelkov ponujamo tudi več obveznih kulturnih dejavnosti. 25. 11. 2015 so si dijaki 

1., 2. in 3. k v Anton Podbevšek Teatru poleg drugih načrtovanih predstav ogledali uprizoritev Veter, 

pesek in zvezde po motivih Antoina de Saint-Exupéryja. APT je dijakom poklonil brezplačne vstopnice. 

Drugo vseslovensko srečanje klasičnih gimnazij je potekalo 26. 11. 2015 na Prvi gimnaziji Maribor. 

Udeležili so se ga dijaki 2. in 3. k. Med druženjem s sovrstniki so si ogledali gimnazijsko knjižnico, 

Lutkovno gledališče Maribor in Univerzitetno knjižnico Maribor. V Lutkovnem gledališču Maribor so 

posamezni dijaki vseh petih udeleženih klasičnih gimnazij izvedli recital rimske ljubezenske poezije v 

režiji Nataše Homar, profesorice latinskega jezika na Gimnaziji Poljane.  

 

8. 3. 2016 so imeli dijaki 1. k klasični dan. Tema so bili Pompeji, ki so jih spoznavali medpredmetno, z 

dijaki pa so bili učitelji slovenščine, latinščine, zgodovine in umetnostne zgodovine. Ogledali so si 

igrano-dokumentarni film Pompeji in ga analizirali, spoznavali življenje v Pompejih in Plinijevo delo, 

preučili najlepše mozaike in freske iz mesta ter se pogovarjali o romanu Roberta Harrisa Pompeji.  

Klasični dan je bil za dijake zanimiva izkušnja.  

Nekaj kratkih vtisov dijakov: 

Klasični dan mi je bil zelo všeč, ker smo si ogledali film in se družili, hkrati pa smo se veliko naučili. 

Všeč mi je bilo povezovanje predmetov. 

Delo je bilo razgibano, dijaki in profesorji smo med seboj sodelovali. 

Profesorji so snov predstavili zanimivo in lahko smo sodelovali v skupinah. Ni pa mi bilo všeč, da smo 

imeli po šestih urah medpredmetnih povezav še dve uri angleščine. 

Všeč mi je bil pogovor o romanu. Lahko bi imeli več takih dni. 

Želela bi si več časa za razpravo v skupinah. 

Klasični dan je dobra osnova za spoznavanje nekega zgodovinskega obdobja. 

V šolskem letu 2016/17 bomo s projektom nadaljevali, in sicer intenzivneje v 1. in 2. k. 

Suzana Krvavica 

Izdelovanje nakita v Dolenjskem muzeju na izmenjavi 1. k  z dijaki 1. e 
Gimnazije Škofja Loka, foto: Suzana Krvavica 
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Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

Pedagoško prakso je opravljalo osem študentov. Štirje so opravljali pedagoško prakso, trije opazovalno, 

ena študentka pa opazovalno in pedagoško prakso. Vsi študentje so bili naši bivši dijaki. Za vsakogar 

sem pripravila načrt glede na smernice posamezne fakultete. Poleg opazovanja in izvajanje pouka sem 

v načrt vključila še predstavitev šole, pogovor pri ravnateljici in predstavitev dela svetovalne službe. 

Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in v njih vključevala tudi 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 prakse. Vsak načrt je bil odprt za 

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

fakultetami, študenti, z mentorji, s svetovalno službo in z vodstvom šole.     

Študentje so glede na rezultate evalvacijskega vprašalnika z opravljeno prakso zelo zadovoljni. Vsi so 

pozitivno presenečeni nad razvojem šole v primerjavi s časom, ko so jo obiskovali kot dijaki. Posebno 

jih zanima uporaba učne tehnologije, saj jo na fakultetah v večini primerov ne uporabljajo v tolikšni 

meri kot pri nas. 

Pedagoška in opazovalna  praksa v šolskem letu 2015/2016: 

 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Projekt Linpilcare 

Mednarodni projekt Linpilcare se izvaja od oktobra 2015 in se bo zaključil avgusta 2017. Partnerske 
države so: Belgija, Estonija, Nizozemska, Slovenija, Portugalska in Velika Britanija. Nosilec projekta v 
Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za šolstvo, kateremu se je pridružilo 22 šol. Cilj mednarodnega 
projekta je skupaj z učitelji iz različnih evropskih držav učiti se za prihodnost in dvigniti raven znanja. 
Člani projektne skupine na naši šoli smo: Zlatka Butkovec Gačnik – vodja, Mojca Lukšič, Vasja Jakše, 
Nevenka Malnarič Brulc in Branka Klemenčič. 

Zap. št. Študent Smer študija Mentor, vrsta prakse 

1.  Jaka Lenart športna vzgoja Sandi Kostič, pedagoška 

2.  
Ana Ravbar 

 
športna vzgoja Breda Vovko, pedagoška 

3.  Lovro Abram 
nemščina, slovenski 

jezik in književnost 
Anica Kastelec, opazovalna 

4.  Tanja Gačnik biologija Mimi Kočar, pedagoška 

5.  Eva Rolih anglistika Suzana Krvavica, opazovalna 

6.  Jerca Smrke slovenistika, anglistika 

Nataša Sekula Zupančič, 

opazovalna, 

Natalija Petakovič, pedagoška  

7.  Anja Plazar geografija, zgodovina Marko Arnuš, pedagoška 

8.  Aljaž Klinc anglistika 
Zlatka Butkovec Gačnik, 

opazovalna  
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Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje: Kako naj organiziram sprotno preverjanje znanja, da 
bodo dijaki bolj pripravljeni na preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja? 

Šolski razvojni tim vsako leto izvede evalvacijo (vključenosti) sodelovanja dijakov v učnem procesu. 
Oddelčni učiteljski zbori ocenijo po 5-stopenjski lestvici razrede, v katerih učijo. Ocenjuje se aktivnost 
dijakov v učnem okolju (prisotnost pri pouku, opravljanje domačih nalog, upoštevanje rokov 
dogovorov, pripravljenost na preverjanja znanja ...). Iz analize vprašalnika je razvidno nižanje 
povprečne ocene pri oceni priprave na preverjanje znanja in pri sprotnem opravljanju domačih nalog. 
Trend padanja povprečne ocene se kaže od prvega do tretjega letnika. Dijaki pred ocenjevanjem znanja 
tožijo, da se morajo naenkrat naučiti preveč snovi. Kot možne vzroke za tak vzorec vidimo v 
nedoslednosti pri podajanju povratne informacije pri preverjanju znanja, nedoslednosti pri 
pregledovanju domačih nalog ob začetku vsake ure in v tem, da so dijaki v povprečju zadovoljni z 
ocenami pri kontrolnih nalogah. 

Za doseganje rezultatov smo si zadale naslednje aktivnosti: z različnimi metodami preverjanja znanja 
dijake spodbuditi k rednemu učenju in pisanju domačih nalog (preverjanje v parih, dijaki sami pripravijo 
5-minutno preverjanje za začetek ure, kvizi v spletni učilnici in s pomočjo aplikacij); dijaki naj bi po 
vsakem preverjanju znanja dobili povratno informacijo o stopnji znanja in primerjavo s predhodnim 
preverjanjem.  

Članice projektne skupine smo v tem šolskem letu sistematično uporabljale različne načine preverjanja 
znanja. Ugotovile smo, da se je nivo znanja pri naslednjem preverjanju zvišal glede na rezultat prvega 
ocenjevanja, in to v povprečju za skoraj eno šolsko oceno. Odgovori na vprašalnik so pokazali, da je 
dijakom učna snov všeč in tudi ocena pri predmetu jim je pomembna. Še vedno pa se učijo tik pred 
ocenjevanjem znanja in ne redno, kar smo želeli doseči. 

Zlatka Butkovec Gačnik 
 
 

Projekt Metis – E-storitev za zgodnje zaznavanje učnih težav 

Projekt se je izvajal od oktobra 2014 in se je zaključil oktobra 2015. Nosilec projekta je bil Inštitut Jožef 

Štefan (IJS). Gimnazija Novo mesto je bila v vlogi partnerske šole, poleg Mednarodne podiplomske šole 

Jožefa Štefana in Osnovne šole dr. Vita Kraigherja.   

Člani projektne skupine smo bili: Zlatka Butkovec Gačnik – vodja, Mojca Lukšič, Anita Nose in Vasja 

Jakše. 

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

dijakov in študentov med šolanjem,  je IJS v sodelovanju s partnerskimi šolami pričel razvijati 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 Metis aplikacija), 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, ter pomoč pri odpravljanju težav. Sistem bo pomagal razredniku/svetovalnemu 
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delavcu in učencu pri sestavi in izvajanju individualiziranega programa za odpravljanje težav in pri 

postavljanju oz. doseganju ciljev.  

V prvem delu 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 bi to dosegli, smo v avgustu 2015 za učiteljski zbor izvedli izobraževanje.  

Oktobra 2015 je bila izdelana mobilna aplikacija za dijake, svetovalne delavce in učitelje za podporo 

načrtovanja in spremljanja učenčevega dela. Takrat je bila predstavljena tudi simulacija identifikacije 

učencev z učnimi težavami. Projekt je bil formalno zaključen oktobra 2015, vendar se sistem še ne 

uporablja, saj se ga s pomočjo eŠole še vgrajuje v eAsistent. 

Po predvidevanjih IJS bo uporaba možna s šolskim letom 2016/2017.  

Zlatka Butkovec Gačnik 

 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

Program smo izvajali v različnih oblikah: 

–  pripravljalna srečanja, načrtovanje odprave in osvajanje mehkih veščin (na šoli), 

– trening za odpravo: postavitev zavetja, kurišče, oprema, kuhanje, pospravljanje … (Ragov log), 

– poskusna odprava (Stranska vas–Semič), 

– kvalifikacijska odprava (Semič–Fučkovci). 

V letošnjem letu je v programu sodelovalo 15 dijakov prvih in drugih letnikov. Kvalifikacijsko odpravo 

je zaključilo 7 dijakinj drugih letnikov, in sicer: Maja Gazvoda, Urša Uhan, Mia Jarc, Laura Medved, Nika 

Špehar, Ajda Blatnik In Erika Kum. 

Dejavnost je potekala skozi celo šolsko leto, praviloma smo se srečevali na 14 dni, po potrebi pred 

odpravami tudi večkrat. Na pripravljalnih treningih so dijaki spoznavali trde in mehke veščine ter tako 

osvajali kompetence za uspešno izveden program. 

Še malo in spet pot pod noge, foto: Primož Plazar 
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V letošnjem šolskem letu smo že bolj vešči vsega, kar sodi v kvalitetno izvajanja programa, in se 

veselimo novega šolskega leta in začetka dela z novimi vstopniki v program. Dijaki so delali dovolj 

zavzeto, da so uspešno zaključili načrtovane odprave, četudi so se pojavile različne težave, predvsem 

pred in med odpravo. 

Lepo je bilo videti in slišati zadovoljne, a utrujene mladostnike, ki so si dokazali, da zmorejo več, kot si 

mislijo sami o sebi. Verjamemo, da s tem programom počasi premikamo meje v glavah otrok, ki so 

vključeni v program. 

Primož Plazar 

 

Poučevanje slovenščine za tujce 

Slovenščina se kot drugi oz. tuji jezik na gimnaziji poučuje za tujce, ki se šolajo na gimnaziji in jim 

slovenščina ni materni jezik oz. se je prej v šoli niso učili. V šolskem letu 2015/16 so bile te ure  (70 ur 

letno) namenjene dijaku iz  1. a,  ki je  prišel iz Novega Sada.   

Pouk slovenščine je potekal po učbenikih Gremo naprej, in sicer za začetnike in nadaljevalce. Veliko 

gradiv, predvsem za branje, sem pripravila sama (časopisi, revije, internet …). Ob gradivih in pri 

obravnavi lekcij iz učbenika težim k temu, da enakomerno gojimo vse 4 jezikovne dejavnosti: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje.  

Na željo dijaka sva se, predvsem pred kontrolnimi nalogami, učila snov drugih predmetov, tako da je 

dijak na glas ponavljal naučeno, razlagal, odgovarjal na moja vprašanja ipd. in se pri tem trudil čim bolje 

govoriti in pisati slovensko.  

Dijak je hitro napredoval in uspešno zaključil 1. letnik.   

Natalija Petakovič 

 

Razstava o Ani Frank: zgodba za sedanjost 

Na Gimnaziji Novo mesto smo od 10. 5. do 14. 6. 2016 gostili razstavo o Ani Frank – zgodba za 
sedanjost. Pri tem mednarodnem projektu sodeluje Muzej novejše zgodovine Slovenije, Anne Frank 
hause z Nizozemske, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije. V središču projekta je potujoča razstava z naslovom Ana Frank – zgodba za sedanjost. Ta se 
navezuje na življenjsko zgodbo Ane Frank in na njen slavni dnevnik, ki ga je pisala med drugo svetovno 
vojno, ko se je morala skupaj s svojo družino in z znanci zateči v skrivališče. Posebnost razstave je, da 
po njej vodijo učenci in dijaki, torej vrstniki Ane Frank v času njenega doživljanja vojne. Pri nas so po 
razstavi vodili Katja Štefanič, Gal Pungerčar, Ana Kotar, Tina Zoran, Sandra Vizlar, Karmen Grubar in 
Bor Petković (3. k). Dijaki so se na vodenje po razstavi pripravljali na dvodnevni delavnici v Gradcu v 
Avstriji, skupaj z Gimnazijo Vič in s srednjo šolo iz Gradca.  

Osnovni namen projekta je preseči klasične šolske okvire podajanja znanja. Z aktivnim sodelovanjem 
pri postavitvi razstavnih panojev, s predstavitvami in vodenjem po razstavi so dijaki krepili veščine 
medvrstniškega sodelovanja in izmenjavanja znanja ter tako uresničujejo glavno vodilo projekta – 
učenci za učence. Del razstave je bil namenjen tudi še danes aktualnim tematikam, kot so 
diskriminacija, empatija … Na razstavi je na voljo tudi maketa skrivališča, ki jo obiskovalci lahko otipajo.  
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Razstavo so si ogledali naši dijaki ter učenci višjih razredov OŠ Drska, OŠ Mirna Peč, OŠ Center, delavci 
Knjižnice Mirana Jarca in naključni obiskovalci.  

Nevenka Malnarič Brulc 

Projekt Znanje – delo – vadba – zdravje 

Glavni namen projekta je bil predstaviti vadbo na delovnem mestu oziroma vadbo kot temeljno 

potrebo in pravico sodobnega človeka. Kot povod za izvedbo so služili predvsem sledeči dejavniki: 

 aktualne družbene razmere, ki narekujejo okrepljeno umestitev zdravega življenjskega sloga 

na vsa področja človekovega delovanja, s posebnim poudarkom na delovni proces; 

 krepitev pomena športne znanosti in stroke v primerjavi z drugimi družbenimi segmenti; 

 promocija vadbenih vzorcev in vsebin znotraj delovnega procesa kot temeljne značilnosti 

družbenega obstoja. 

Skrb za naravne in družbene vire vključuje skrb za ljudi. Uspešno opravljanje življenjskih in delovnih 

nalog ni možno brez skrbi za osebno počutje, zdravje in delavno sposobnost. Poleg kompetentnosti je 

zdravje neizogibni pogoj uspešnega delovanja človeka in njegove zmogljivosti. Zaradi nesorazmernega 

vpliva tehnologij na sodobno delo in življenje je redna in posebej načrtovana vadba postala osnovna 

potreba ljudi. 

Na šoli nas je 19. avgusta 2015 obiskal Dušan Macura, predstavnik Enajste akademije in Fakultete za 

šport, ki je celotnemu profesorskemu kolektivu pokazal enostavne preventivne vaje, ki naj bi jih izvajali 

v času pouka, torej med rednimi šolskimi urami. Nekateri profesorji so vaje ''telovadi 30 sekund vsako 

uro'' uspešno izvajali na začetku šolske ure; opravili so 3 do 4 vaje in začeli z učno uro. Dijakom je bilo 

to všeč. Profesorji smo vaje izvajali tudi na učiteljskih konferencah. Profesorji športne vzgoje so za 

učiteljski kolektiv pripravili dodatne delavnice: nordijsko hojo, pilates, jogo in vadbo na fitnes orodjih. 

S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu, saj je to ena od oblik uveljavljanja 

temeljne človekove pravice do gibanja.  

Breda Vovko 

 

Vodenje po razstavi, foto: Simon Hočevar 
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Projekt YouthStart  

Projekt YouthStart ali UStart je mednarodni projekt, v katerega se vključuje več slovenskih osnovnih in 

srednjih šol, in sicer preko Ministrstva za izobraževanje, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter Šole 

za ravnatelje. Program YouthStart so izoblikovali v avstrijskem delu mednarodne ekipe, za oblikovanje 

programa pa so se naslonili na po vsem svetu uporabljene podjetniške metodologije, kot so Lean 

Startup in Design Thinking, ter na orodja, kot so ''business model canvas'', ''value proposition canvas'' 

in ''empathy map''.  

V šolskem letu smo bili kontrolna skupina, zato smo v oddelkih 2. c in 2. e izvedli tri evalvacije kontrolnih 

skupin dijakov, in sicer preko aplikacije OctoSkills. 

Janez Gorenc 

 

Enotedenski program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do  

podjetnosti 

Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) je potekal v organizaciji Javne agencije 

Spirit v sklopu programov Mladim se dogaja. Aktivnosti so trajale 24 ur, dva petka in dve soboti (9., 10., 

16. in 17. oktober 2015). 

Projekt smo izvajali v konzorciju s štirimi osnovnimi šolami, in sicer z OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Grm in 

OŠ Šmihel. Skupno število učencev iz osnovnih šole je bilo na začetku okoli 45, do konca programa se 

je njihovo število zmanjšalo. Sodelovalo je tudi šest gimnazijcev, in sicer članov projektne skupine 

šolske ekipe FLL. 

Učenci in gimnazijci so delali dvakrat v petek popoldne in dvakrat celo soboto. Od vsega začetka so 

sodelovali v mešanih ekipah, v katerih so bili učenci z vseh šol in gimnazijci. Skupine so skušale na vse 

možne načine reševati problematiko odpadkov. Vsaka skupina si je izbrala en problem v okviru dane 

teme ter ga med vikendom in čez teden skušala rešiti s čim boljšim prototipom. Njihovo delo je 

vključevalo tudi intervjuvanje potencialnih uporabnikov na ulicah Novega mesta. 

Učenci vseh petih šol so sodelovali ves čas trajanja projekta. Od doma so prinesli material, ki so ga 
potrebovali za prototipe. Pri delu so sodelovale tudi lokalne inštitucije, kot so Komunala Novo mesto, 
Cerod in Razvojni center Novo mesto, iz katerih so izhajali tudi člani komisije. Z nami je sodelovala tudi 
trgovina Merkur, ki nam je za potrebe prototipiranja posodila smetnjak. 

Starši so prišli bodrit svoje otroke, ki so zadnji dan predstavili svoje delo. 

Janez Gorenc 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

V šol. letu 2015/16 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 

uprizoritev, vsako predstavo smo po ogledu tudi analizirali. Nekatere oglede smo poglobili tudi na 

pogovorih, ki so jih pripravila gledališča po uprizoritvi.  

1.  letnik: 

 Ivan Tavčar, Matjaž Vlašič, Janez Usenik, Vojko Anzeljc: CVETJE V JESENI, muzikal v KC Janeza 

Trdine Novo mesto (petek, 18. 9. 2015, ob 15.00) 

 kulturni dan v Ljubljani: Boštjan Videmšek: ROKOVA MODRINA, Slovensko mladinsko 

gledališče v Ljubljani (sreda, 11. 11. 2015, ob 18.00), športni oddelki so si pred predstavo 

ogledali Narodno galerijo ali NUK 

 Molière: TARTUFFE, gledališka predstava v izvedbi SNG Nova Gorica v KC Janeza Trdine Novo 

mesto  (torek, 16. 2. 2016 ob 11.30) 

2. letnik: 

 Ivan Tavčar, Matjaž Vlašič, Janez Usenik, Vojko Anzeljc: CVETJE V JESENI, muzikal v KC Janeza 

Trdine Novo mesto (petek, 18. 9. 2015, ob 15.00) 

 kulturni dan v Ljubljani: Henrik Ibsen: PEER GYNT, Mestno gledališče ljubljansko (torek, 19. 1. 

2016, ob 18.00), po predstavi so se dijaki udeležili pogovora z ustvarjalci; 2. š si je namesto 

drame Peer Gynt ogledal predstavo Rokova modrina v SMG Ljubljana (sreda, 11. 11. 2015, ob 

18.00) 

 Carmina Slovenica: BALKANIKA, koncert v KC Janeza Trdine Novo mesto  (petek, 15. 4. 2016, 

ob 12.30) 

3. letnik: 

 Jane Austen, Eva Mahkovic: PREVZETNOST IN PRISTRANOST – PRIZORIŠČE DVOJEGA, gledališka 

predstava v APT Novo mesto (sreda, četrtek in petek, 9., 10. in 11. 9. 2015, ob 12.30) 

 kulturni dan v Trstu: Ivan Cankar: HLAPCI, gledališka predstava v izvedbi Slovenskega stalnega 

gledališča Trst, in ogled mesta ter gledaliških prostorov (torek, 6. 10. 2015, začetek predstave 

ob 15.00); 3. š si je namesto drame Hlapci ogledal predstavo Rokova modrina v SMG Ljubljana 

(sreda, 11. 11., ob 18.00, pred tem ogled galerij) 

 Carmina Slovenica: BALKANIKA, koncert v KC Janeza Trdine Novo mesto (petek, 15. 4. 2016, 

ob 12.30) 

4. letnik: 

 Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI, gledališka predstava v APT Novo mesto (torek in 

sreda, 13. in 14. 10. 2015 ob 13.00) 

 kulturni dan v Ljubljani: Lev N. Tolstoj: ANA KARENINA, gledališka predstava v SNG Drama 

Ljubljana (petek, 8. 1. 2016, ob 18.00), po predstavi je sledil pogovor z ustvarjalci predstave 
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 Nejc Gazvoda: MENJAVA STRAŽE, gledališka predstava v izvedbi  Mestnega gledališča 

ljubljanskega v KC  Janeza Trdine Novo mesto (torek, 15. 3. 2016, ob 11.30), po predstavi je 

bil pogovor z režiserjem Nejcem Gazvodo 

Suzana Krvavica 

 

Športni dnevi 

Športni dan za 1. letnik – Jurčičeva pot  

Na svež jesenski dan, 1. 10. 2016, smo izvedli športni dan v medpredmetni povezavi s slovenščino. 

Dijaki so prehodili pot od Višnje Gore do Muljave. Na Muljavi smo si ogledali predstavitveni film o 

življenju in delih Josipa Jurčiča ter o kulturnih in naravnih znamenitostih pokrajine. Z vodičem so si 

dijaki ogledali domačijo. Za nalogo so morali izpolniti tudi delovne liste, ki so jih našli v spletni učilnici 

športne vzgoje, vsak razred pa je imel delovni list tudi s seboj na poti, da so sproti beležili pomembne 

znamenitosti. Vsi dijaki so brez težav in zapletov uspešno opravili zadane naloge. 

Primož Plazar 

Navdušene gledalke z zvezdnikoma muzikala Cvetje v jeseni,  
foto: Suzana Krvavica 

Polževo, prihajamo, foto: Primož Plazar 
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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 lahko 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 povratek 

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

vso lepoto visokogorja in planinarjenja.  

Primož Plazar 

Zimski športni dan za 4. letnik 

27. 1. 2016 smo na Gimnaziji Novo mesto organizirali zimski športni dan za 4. letnike. Dijaki so se lahko 

udeležili številnih zimskih aktivnosti. Smučanje je potekalo v Kranjski Gori v povsem spomladanskih 

temperaturah. Kljub temu so bile proge vzorno urejene in zasnežene. Smučanja se je udeležilo 42 

dijakov.  Tekači na smučeh so svoje znanje izpopolnjevali v novem nordijskem centru v Planici. Tudi tu 

ni šlo brez umetno zasneženih terenov. Po končani aktivnosti so si dijaki lahko ogledali tudi skakalnice. 

Drsanje je potekalo na drsališču v Celju. Dijaki so se med drsanjem greli z vročim čajem. Ko so osvojili 

Tek na smučeh, foto: Breda Vovko Igranje hokeja v Celju, foto: Klara Judež 

Izbrana družba na vrhu Tičarice, foto: Primož Plazar 
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osnove drsanja, so se pomerili v hokeju na ledu. Nato so se povzpeli še na Stari grad v Celju. Dijaki, ki 

so si zaželeli preživeti dan med zasneženimi gorami, so se udeležili zimskega pohoda v Tamar. Pohod 

so začeli v Podkorenu in končali v Planici. Športni dan je dijakom lepo popestril teden, minil je brez 

pretresov in poškodb, za kar gre zahvala dijakom in spremljevalcem. 

Jernej Cimperman 

 

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 2015/2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

– Gymnasium.eu (3. k) 
– Evrošola (3. a)  
– MIinteGRACIJE (vsi oddelki 3. letnika) 
– ozaveščanje mladih o problematiki nasilja nad ženskami in deklicami, sodelovanje v nacionalni 
kampanji Vesna (vsi oddelki 3. letnika, oktober, november 2015) 
– predavanje doc. dr. Dejana Jontesa (IMP SOC) 
– EVS prostovoljstvo (3. a)  
– ogled dokumentarnega filma Dom in pogovor z režiserjem Metodom Pevcem (3. a, b, c in d) 
– okrogla miza Multikulti (vsi oddelki 3. letnika) 
– obisk islamske molilnice (vsi oddelki 3. letnika) 
– Živa knjižnica (3. c, 3. d, 2. c, 2. d, 2. e) 
– delovanje in značilnosti EU ( 3. a , 3. k, 3. d, 3. c) 
– skozi celo šolsko leto so dijaki občasno 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. 

Na smučanju, foto: Simon Hočevar 
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GYMNASIUM.EU 

V radijski debatni oddaji Gymnasium.eu v organizaciji Programa za mlade RTV Slovenija je naša 

gimnazija zelo uspešno sodelovala tudi v tem šolskem letu. V ekipi so bili 4 dijaki iz 3. k: Katja Štefanič, 

Bor Petković, Gal Pungerčar in Jan Strajnar. 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 

Evropskega parlamenta za Slovenijo, in novinarka Manica Janežič Ambrožič), in v manjšem deležu 

glasovi publike, ki so jih dijaki pridobili preko FB profila Program za mlade.  

V  sredo,  2. decembra 2015, so se naši dijaki tako pomerili z dijakinjami s SVŠGL (umetniška gimnazija 

iz Ljubljane) in razpravljali o gensko spremenjenih organizmih. Strokovna žirija, ki jo predstavljajo trije 

člani, je vse razpoložljive točke podelila dijakom naše gimnazije. Glasovanje je potekalo tudi preko FB 

profila Program za mlade, kjer je bilo glasovanje izenačeno. Naši dijaki so se tako prepričljivo uvrstili v 

drugi krog in se v  sredo, 3. februarja 2016, pomerili v radijski debatni oddaji Gymnasium skupaj z dijaki 

z Gimnazije Bežigrad in razpravljali o prostovoljstvu. Strokovna žirija, ki jo predstavljajo trije člani, je 

dve od treh točk podelila dijakom gimnazije Novo mesto. Na uvrstitev v naslednji krog je vplivalo tudi 

glasovanje preko FB profila Program za mlade, kjer je naša gimnazija dobila več glasov in si tako 

prislužila še dve dodatni točki. Naši dijaki so se tako uvrstili v polfinale in se v  sredo, 9. marca 2016, 

pomerili v oddaji Gymnasium z dijaki z Gimnazije Murska Sobota in debatirali o zunanji politiki Evropske 

unije. Tudi tokrat so bili uspešnejši in se uvrstili v finalno oddajo, ki je bila na sporedu v sredo,  23. 

marca 2016, ko so se pomerili z dijakinjami z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in razpravljali o 

prihodnosti Evropske unije. Kljub temu da so se zelo dobro izkazali, so dosegli odlično drugo mesto. V 

petek, 15. 4. 2016, sta se tako dva dijaka iz 3. k odpravila v Ljubljano v Informacijsko pisarno Evropskega 

parlamenta v Sloveniji, kjer so dijakom najboljših štirih šol, ki so sodelovale v radijski debatni oddaji 

Gymnasium, podelili priznanja. Poleg dijakov in mentorjev so bili na podelitvi priznanj prisotni še vodja 

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta Klemen Žumer, evropska poslanca Igor Šoltes in Franc 

Bogovič ter voditelja oddaje Gymnasium Nadia Petauer in Aleš Ogrin. Podelitev je potekala v 

sproščenem vzdušju ob pogovoru o evropskih in življenjskih temah. Ker so se dijaki v oddaji tako dobro 

odrezali, so si prislužili nagradno strokovno ekskurzijo v Strasbourg, in sicer zase in za vse svoje sošolce. 

Na ekskurziji so bili 20. in 21. maja, ko je tam potekalo tudi Evropsko srečanje mladih (European Youth 

Event), hkrati s srečanjem pa je Evropski parlament izvedel tudi Evrošolo (Euroscola). Prvi dan so v 

okviru EYE izbirali med različnimi delavnicami, ki so izpostavljale vlogo mladih v prihodnosti EU, drugi 

dan pa so dijaki na Evrošoli preizkusili delo evropskih poslancev, saj so podobno kot različne 

Dijaki pred odhodom v radijski studio, foto: Nina Arnuš 
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parlamentarne skupine Evropskega parlamenta iskali rešitve za različne težave Evropske unije. V veliki 

dvorani parlamenta so svoje rešitve predstavili in o njih tudi glasovali. Priložnost so dijaki izkoristili tudi 

za ogled mesta Strasbourg. 

Evrošola 

V tem šolskem letu so se dijaki iz 3. a udeležili regijskega tekmovanja Evrošola 2015 v organizaciji 

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dijaki (Marko Kaferle, Anja Kvartuh, Tea 

Lajkovič, Nika Muren, Mateja Petaković, Ingrid Povše, Tjaša Recelj, Žiga Carlo Serini) so se pomerili v 

znanju o Evropski uniji in Evropskem parlamentu s sovrstniki z drugih srednjih šol in zasluženo dosegli 

1. mesto. K odlični uvrstitvi je pripomoglo tudi to, da so posneli film o vrednotah Evropskega 

parlamenta in po oceni strokovne žirije dosegli na tem področju najvišje število točk. S prvim mestom 

so si dijaki prislužili povabilo za cel razred v Evropski parlament v Strasbourg novembra 2015, kjer so 

sodelovali  na mednarodni simulaciji delovanja Evropskega parlamenta skupaj z mladimi iz drugih držav 

članic Evropske unije.  

 

Dijaki pred parlamentom, foto: Marko Kastelic 

Bjorn v predstavitvi s svojo skupino, foto: Tea Lajkovič 'Gasilska' v parlamentu, foto: Tea Lajkovič 
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Vtis dijakinje Neže Sintič, 3. a: EKIPA PEGASUS GRE V STRASBOURG 

Sreda, ura je odbila 4.00, ko smo se z ozko priprtimi očmi odpeljali proti prestolnici francoske pokrajine 

Alzacije, proti Strasbourgu. Dolga vožnja nas je vendarle pripeljala v sončno mesto, ki je skozi tople 

jesenske barve izžarevalo neverjetno toplino. Nisem si mogla kaj, da se ne bi nasmehnila in se opomnila, 

kako srečna sem lahko, da sem tukaj. Pridružil se nam je še gospod Martin Nahtigal, ki nas je popeljal 

po mestu in nam ga tako malce približal. Za nami je bil dolg dan. V bližnji restavraciji smo še povečerjali, 

nato pa smo odšli v hotel in tako zaključili naš prvi dan v Strasbourgu. 

Drugi dan sem se zbudila v jutro, polno pričakovanj, čakal nas je obisk parlamenta. Parlamenta, ki sem 

ga vedno občudovala le preko televizije. Tisto jutro pa sem vedela, da bom tudi jaz del tega velikega 

kompleksnega organizma, ki se je vedno zdel tako oddaljen in neresničen, pa čeprav le za en dan. 

Vse skupaj se je začelo z vstopom skozi mogočen obok, z mnogimi fotografijami in s prešernimi 

nasmeški. Pred vstopom v parlament so nas temeljito pregledali, da ne bi s seboj pretovorili nevarnih 

predmetov. Sledil je pravi poslanski zajtrk. Med zajtrkom smo si razdelili nalepke, na katerih so bili 

različni liki, ki so nas razporedili v različne tematske skupine. Vsak pa je nanjo dopisal še svoje ime in 

državo, iz katere prihaja. Počasi smo odšli v veliko dvorano, kjer zasedajo poslanci Evropskega 

parlamenta. Posedli smo se za dolge mize v polkrožni razporeditvi, na katerih so bili mikrofoni. 

Predstavili so nam delovanje parlamenta in tudi sami smo lahko postavili nekaj vprašanj. Potem smo 

bili na vrsti še mi, mladi parlamentarci, da predstavimo svojo državo. Našo šolo in Slovenijo sta 

zastopala Žiga Serini in Tea Lajkovič, ki sta svojo nalogo opravila več kot odlično. 

In kaj je sledilo? Ponovno obrok. Obilno kosilo nam je dalo moč za popoldansko simulacijo seje v 

Evropskem parlamentu. To je bila nedvomno najzanimivejša izkušnja, ki nam je dala vpogled v način 

dela evropskih poslancev. Spoznali smo veliko novih ljudi različnih narodnosti.  

Dan smo zaključili v centru Strasbourga, tako da smo lahko začutili še nočni utrip mesta. 

Hvala, bilo je nepozabno. 

MlinteGRACIJE 

V četrtek, 17. 12. 2015, je za vse dijake 3. letnika, v okviru državljanske kulture, potekal pogovor z 

gospo Marino Lukšič Hacin (doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izr. prof., predstojnica 

Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije). Z nami se je pogovarjala o migracijskih tokovih (tako 

o tistih v preteklosti kot tudi o aktualnih migracijah), vzrokih za migracije in o procesih, ki spremljajo 

migracije (integracija, asimilacija, ekstremizmi). Pogovor je vodila Suzana Krvavica. 

Pogovor o migracijah, foto: Ema Koncilija 



Šolska kronika 2015/16 OIV – obvezni del 

 

Gimnazija Novo mesto 66 

Predavanje doc. dr. Dejana Jontesa 

Za dijake IMP SOC smo 31. marca 2016 organizirali predavanje doc. dr. Dejana Jontesa (predstojnik 

Katedre za medijske in komunikacijske študije, strokovnjak na področjih medijskih in kulturnih študij, 

novinarstva in resničnostne televizije) z aktualnim naslovom Družbeni in ekonomski kontekst vzpona 

resničnostne televizije. Preko predavanja so dijaki lahko poglobili svoje znanje s področja množičnih 

medijev in spoznali nove dimenzije tega področja. Dijakom je bilo predavanje zelo všeč, saj se je na 

zelo aktualen in poglobljen način dotaknilo teme, ki jih vsakodnevno spremlja v življenju. 

EVS prostovoljstvo 

12. maja 2016 smo v 3. a povabili gospo Andrejo Luštek iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto in Gorana Pešića, EVS prostovoljca iz Srbije, ki sta nam predstavila delovanje Evropske 

prostovoljske službe Erasmus+ programa in možnosti, ki jih imajo mladi na tem področju. Poleg tega 

je Goran na zelo zabaven in sproščen način spregovoril tudi o svoji osebni izkušnji prilagajanja ob 

priselitvi v Slovenijo, o kulturnih razlikah in podobnostih med obema državama. 

Ogled dokumentarnega filma Dom in pogovor z režiserjem Metodom Pevcem 

V torek, 17. 5. 2016, so si lahko dijaki 3. letnikov v okviru Državljanske kulture v KC Janeza Trdine 

ogledali dokumentarni film Dom. Zgodba v Portorožu nagrajenega dokumentarca Metoda Pevca je 

postavljena v petnadstropni blok, ki je bil zgrajen kot samski dom gradbenih delavcev, v njem pa živijo 

možje, ki so kot mladeniči prišli iz Bosne, trideset let gradili Slovenijo in po bankrotu gradbenih podjetij 

ostali brez vsega. V prvem nadstropju stanujejo mladostniki, ki so ušli iz razbitih družin in jim je ljubše 

socialno skrbstvo mladinskega doma. Tukaj so tudi deložiranci, ki iščejo najcenejšo streho nad glavo. 

Sproščeno vzdušje v 3. a, foto: Tea Lajkovič 
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Večina ima v hiši le ležišče; nihče ne reče, da je tu doma. Poleg socialne odrinjenosti pa imajo prebivalci 

še nekaj skupnega – zgodbe. Režiser tako skozi intimne izpovedi prebivalcev naslika grenko fresko hiše, 

ki nosi ime dom, čeprav tam ni nihče zares doma (http://www.kinodvor.org/spored/dom-96703/, 

29. 6. 2016). Ogledu filma je sledil pogovor z režiserjem Metodom Pevcem in Andrejo Luštek (DRPD). 

Dijakom je bil film izjemno všeč. 

Okrogla miza Multikulti 

14. 6. 2016 je 7. in 8. šolsko uro v gimnazijskem atriju potekala že tradicionalna 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.  

Gostje okrogle mize so bili Andreja Luštek z DRPD Novo mesto, Habibe Smajilović, predstavnica 

bošnjaške kulture, Goran Pešić, predstavnik srbske kulture, in Sandi Selimčič, predstavnik romske 

kulture. Z gosti se je pogovarjala prof. Suzana Krvavica. Teme našega srečanja so bile jezik, kultura in 

religija. 

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

mestu in integracijo. Habibe in Goran sta govorila o izkušnjah ob preselitvi v Slovenijo, o učenju jezika 

in soočenju z drugo kulturo, Sandi pa nam je predstavil romski način življenja. Vsi trije gostje imajo tudi 

umetniške talente, ki so nam jih predstavili. Habibe nam je zapela islamsko ilahijo, Goran nam je 

zaplesal dva tradicionalna srbska plesa, Sandi pa nam je predvajal posnetek svoje uglasbene pesmi v 

romščini. 

 Vtisi dijakov: 

Na okrogli mizi smo preko pripovedovanja o osebnih izkušnjah spoznali tri različne kulture, ki jih v 

Novem mestu vsak dan srečujemo. Okrogla miza mi je bila zelo všeč. Predvsem zanimivo mi je bilo 

poslušati mnenja gostov glede njihove sprejetosti v družbi, njihovega maternega jezika in slovenščine 

ter njihovo mnenje o Sloveniji. Posebej zanimivi so bili tudi glasbeni vložki, saj so gostje pokazali svoj 

talent, hkrati pa smo imeli priložnost spoznati glasbo in ples njihovih kultur. Pogovor je bil ves čas 

razgiban in zanimiv, vzdušje pa je bilo zelo sproščeno, kar mi je bilo zelo všeč. Upam, da se bomo lahko 

v prihodnje takšnih okroglih miz še udeležili. 

T. R. 

Gostje, foto: Ema Koncilija Dijaki so prisluhnili gostom, foto: Tea Lajkovič 

http://www.kinodvor.org/spored/dom-96703/
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Na okrogli mizi je bilo zelo zanimivo, saj sem preko izkušenj gostov spoznala veliko novega o drugih 

kulturah v Novem mestu. Še posebej sem bila vesela, da je bil na okrogli mizi tudi predstavnik romske 

kulture, saj imamo o njej ljudje še vedno največ stereotipov. V prihodnje si želim, da bi lahko spoznala 

še ostale kulture, ki so v našem okolju tudi prisotne, a v manjšem obsegu. 

N. M. 

Všeč mi je bilo, ker smo spoznali nove kulture. Slišali smo njihovo plat zgodbe in kako je potekal njihov 

proces integracije v našo družbo. Spoznali smo, da so ljudje prav tako kot mi, le da izhajajo iz drugačnih 

kultur in imajo drugačne običaje kot mi. Pomagali so nam pri razbijanju predsodkov. 

Ž. P. 

Obisk islamske molilnice  

Dijaki 3. letnika so v sredo, 15. 6. 2016, v sklopu medpredmetne povezave med sociologijo in 

slovenščino obiskali islamsko molilnico v Novem mestu. Sprejel jih je imam Adnan Merdanović in jim 

predstavil osnove islama. 

Dijaki so že v šoli pripravili vprašanja, na katera je imam odgovarjal. Zanimali so jih vsebina Korana, 

začetki in razvoj islama, razlika med suniti in šiiti, osnovna načela islama, običaji, prazniki, prisotnost 

muslimanov v Sloveniji in Novem mestu ipd. Posebno jih je zanimal odnos med spoloma (položaj in 

pravica žensk, pravila oblačenja, izobraževanje) in aktualna vprašanja, povezana z islamom. 

Dijaki, ki sedaj zaključujejo 3. letnik, bodo namreč v maturitetnem sklopu pri slovenščini v 4. letniku 

obravnavali Bartolov roman Alamut. Za poglobljeno razumevanje romana je potrebno dobro 

poznavanje islama, zato je bil dijakom obisk islamske molilnice v pomoč pri odpiranju vrat v ta roman 

in hkrati motivacija za branje med počitnicami. 

Vtisi dijakov: 

Bilo je izredno zanimivo, saj sem se z obiskom molilnice osvobodila nekaterih stereotipov o islamu. 

Hvaležna sem Gimnaziji Novo mesto in muslimanski skupnosti v Novem mestu, da sta mi omogočili ta 

Dijaki so prisluhnili pogovoru z imamom, foto: Teja Lajkovič 
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ogled ter pripomogli, da se bom lahko razvila v strpnejšo osebo, poleg tega pa razširila znanje na vseh 

področjih. Hvala še enkrat. 

Obisk molilnice se mi je zdel koristen in poučen, saj smo islam spoznali še z druge plati. Čeprav sem 

ateistka, rada spoznavam nove vere in kulture. To znanje mi bo zelo koristilo tudi drugo leto na maturi. 

Ruto sem si nadela v znak spoštovanja do njihove kulture. 

S takimi dogodki izgubljamo predsodke, si širimo obzorja in se učimo, kako spoštovati druge ljudi. 

Želim si živeti v čisto drugačni družbi. Želim si živeti v manj homogeni družbi, v kateri drugačnost ni zgolj 

vir prepira in sovraštva, ampak v osnovi pogoj za obstoj družbe kot take. Resnično upam in verjamem, 

da so izobraževanje mladih in aktivnosti, kot je obisk islamske molilnice, prvi in najpomembnejši korak 

k takšni družbi.  

Islamsko molilnico sem si predstavljal čisto drugače – manj urejeno, manj svetlo in nič zanimivo. Nad 

njeno notranjostjo sem bil zelo presenečen. Imam je bil zelo pripravljen in razgledan in je super 

predavatelj. Strokovno, a poljudno nam je odgovoril na vsa vprašanja, tudi na manj prijetna. Islamska 

vera se nam zdaj zdi manj tuja in drugačna. Ogled je bil super izkušnja in upam, da bo gimnazija 

organizirala še več takih dogodkov. 

Letošnje srečanje v islamski molilnici je bilo še pomembnejše, saj bomo naslednje leto pri maturi 

obravnavali roman Alamut. Kar se tiče očitno gromozanskega strahu o nenadni spreobrnitvi v islam že 

po enem obisku predavanja, ne obredov, pa lahko povem, da sem 9 let obiskoval krščansko cerkev in jo 

občasno še, pa se nimam za velikega vernika.   

V islamski molilnici sem že bila. Imam nas je vsakič lepo sprejel in nam približal islamsko kulturo. 

Odgovoril nam je na vsa vprašanja in povedal nekaj osebnih izkušenj. Všeč mi je, da mi je gimnazija 

omogočila ogled molilnice, širjenje obzorij in spoznavanje različnih kultur. 

Obisk islamske molilnice je super ideja. Spoznaš kulturo iz prve roke, izveš resnico o islamu in ugotoviš, 

da se močno razlikuje od tega, kar prikazujejo mediji in kar si mislijo neizobraženi ljudje. Priporočam 

vsem. 

Živa knjižnica 

V tem šolskem letu smo Živo knjižnico obiskali dvakrat, jeseni z dijaki 3. letnika, ob koncu šolskega leta 

pa še z dijaki 2. letnika. Tako so se dijaki 3. c in 3. d v ponedeljek, 22. septembra 2015, v okviru pouka 

sociologije in državljanske kulture udeležili tega zanimivega dogodka. Živa knjižnica je potekala v okviru 

prireditev evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila v organizaciji Društva za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto. V dvajsetminutnih osebnih pogovorih je devetnajst živih knjig 

pripovedovalo svoje življenjske zgodbe, delilo svoje izkušnje, znanja in doživetja ter odgovarjalo na 

radovedna, včasih tudi provokativna in iskriva vprašanja sogovornikov. Žive knjige so namreč ljudje, ki 

se v svojem vsakdanjem življenju zaradi osebnih okoliščin soočajo s predsodki in stereotipi ter so o tem 

pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice. 

Bralke in bralci so lahko govorili z več zanimivimi knjigami: oseba z izkušnjo varne hiše in nasilja v 

družini, gej, ozdravljeni odvisnik, EVS prostovoljec v Sloveniji, queer (feminist)ka, študentka s 

cerebralno paralizo, vegetarijanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih 

oseb, oseba, ki je izgubila sluh, posvojenka, muslimanka, oseba z izkušnjo samopoškodbenega vedenja, 

oseba, ki je prebolela bulimijo, Kočevarica, upokojenka, koristnik psihiatričnih storitev. 
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Bralke in bralci so v poglobljenih pogovorih z živimi knjigami pridobili novo izkušnjo, ki bo lahko 

prispevala k večjemu medsebojnemu razumevanju, ozaveščanju in odpravljanju stereotipov, 

predsodkov in tudi diskriminacije, ki so je deležne različne skupine in posamezniki v naši družbi.  

(Povzeto po: https://www.facebook.com/DRPDNM/, 14. 9. 2015) 

Vtisi dijakov: 

V torek, 22. septembra, smo dijaki 3. c in 3. d v okviru pouka sociologije obiskali Živo knjižnico. V Živi 

knjižnici so nam različne, družbeno neobičajne osebe pripovedovale svoje življenjske zgodbe, preko 

katerih smo se soočali s predsodki ter stereotipi. Že samo ime Živa knjižnica se nama zdi zelo 

nenavadno, včasih bi lahko rekli kar žaljivo (npr. to, da ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, imenujemo 

kar knjige). Vendar tako se tovrstna knjižnica imenuje, konec koncev so knjige lepe in poučne stvari, po 

katerih mladi zelo radi posegamo. Živa knjižnica je res nekaj posebnega, pa ne samo po imenu, ampak 

tudi po vsebini. V njej smo izvedeli veliko novega, veliko nam neznanega in marsikdo bo po obisku 

knjižnice na določene ljudi, situacije ter druge življenjske dogodke gledal drugače. Verjetno se je 

marsikdo v kakšni situaciji, ki mu jo je opisala ''knjiga'', tudi prepoznal ali pa našel kakšno podobnost s 

svojim življenjem. Knjige so nam vsekakor razložile mnogo nerazjasnjenih pojmov in nam svetovale, 

kako moramo odreagirati v določenih življenjskih stiskah. Vsi smo bili z izvedbo zelo zadovoljni in se 

zahvaljujemo prof. Nini Arnuš, ki nam je omogočila neko novo izkušnjo. 

S. P. in E. K. 

Živa knjižnica mi je bila zelo všeč, saj je bilo to zame nekaj čisto novega. Sprva me je bilo pogovora z 

"živo knjigo" malce strah, saj nisem vedela, kako bo vse skupaj izgledalo. Ko pa se je pogovor začel, se 

vprašanja in odgovori kar niso končali in 15 minut je minilo prehitro. Velikokrat sem slišala za življenjske 

zgodbe ljudi, a tokrat je bilo prvič, da sem jih slišala iz prve roke. Nikoli nisem pomislila, kako različne 

zgodbe imamo ljudje in kako smo si med seboj različni. Moram priznati, da so se me zgodbe dotaknile. 

Pravzaprav ne vem, ali je ljudem lahko ali težko ob tem, ko nam pripovedujejo svojo življenjsko zgodbo, 

a v vsakem primeru jih spoštujem, da so jo pripravljeni deliti z nami.  

Menim, da bodo na tak način pomagali veliko ljudem, obenem pa tudi sebi, saj je vedno lažje, če se 

nekomu zaupaš. Žal mi je, da se nisem imela priložnosti pogovarjati s čisto vsako osebo, saj sta mi knjigi, 

s katerima sem se pogovarjala, odprli čisto drugačen pogled na svet.  

L. M. D. 

V torek, 22. septembra, smo dijaki 3. d in 3. c razreda v sklopu predmeta sociologije obiskali živo 

knjižnico. Ne knjige, pričakali so nas ljudje z bogatimi življenjskimi izkušnjami, pripravljeni, da svoje 

zgodbe delijo z nami. Tako smo lahko poslušali ljudi, kot so bivši zasvojenec, gej, oseba z duševno 

boleznijo in še mnoge druge knjige, ter se z njimi prosto pogovarjali. Izkušnja je bila za vse udeležene 

nekaj posebnega. Možnost, da prisluhneš človeku, ki ti s svojo pripovedjo približa pojme, ki so se prej 

morda vedno zdeli nerazumljivi, nekako povezani s stereotipi, prav zares daje občutek, da bereš zelo 

dobro napisano knjigo. Lahko bi rekla, da si nas je večina po branju želela prisluhniti še kakšni zgodbi, 

še kateremu izmed posameznikov, a to zaradi časovne stiske ni bilo mogoče. Sama vem, da bom, če 

bom še kdaj imela to priložnost, z veseljem spet obiskala Živo knjižnico. 

A. S. 

https://www.facebook.com/DRPDNM/
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V petek, 17. junija 2016, so se Žive knjižnice lahko udeležili tudi dijaki 2. c, 2. d in 2. e. Tokrat je knjižnica 

potekala v okviru festivala Teden kultur, v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo 

mesto. V tridesetminutnih osebnih pogovorih je bilo dijakom na voljo šestnajst živih knjig s svojimi 

življenjskimi zgodbami.  

Bralke in bralci so lahko govorili z več zanimivimi knjigami: vegetarijanka/veganka in                   

prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, EVS prostovoljec v Sloveniji, bivši narkoman, 

biseksualna oseba in oseba, ki je preživela bulimijo, Kočevarica, DI5L3KTIK, bivši odvisnik, rejnica, gej, 

koristnik psihiatričnih storitev, refugees, problem or solution (sporazumevanje v angleščini), 

muslimanka, oseba, ki dela z otroki z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo, Rominja, transspolna 

oseba/lezbijka, darovalka organov po smrti in prostovoljka, ki dela z migranti. 

Vtisi dijakov: 

Tudi v tem času, ko je moč preko interneta najti veliko zgodb, ki te lahko navdušijo, osrečijo, razžalostijo 

ali osupnejo, je še zmeraj zgodba iz prve roke nekaj povsem posebnega. Tako smo tudi mi, dijaki 2. 

letnika, dobili možnost obiska Žive knjižnice, kjer posameznik dobi trideset minut za iskren in spoštljiv 

pogovor z osebo, ki je v življenju doživela posebno izkušnjo. Zgodbe teh oseb so marsikdaj težke, 

obkrožene s stereotipi. A te osebe so vse težko premagale in so poleg tega tako pogumne, da so svojo 

zgodbo pripravljene deliti z drugimi. In tako vsakemu bralcu podarijo tudi svojo izkušnjo in s tem tudi 

novo spoznanje. To nam daje možnost, da širimo obzorje, se naučimo strpnosti in medsebojnega 

sprejemanja drugačnosti. 

M. G. 

V Živi knjižnici smo se pogovarjali z ljudmi, ki so v svojem življenju šli skozi veliko preizkušenj in se soočali 

s predsodki. Poslušali smo njihove izkušnje in se iz njih veliko naučili. Sama sem se pogovarjala s 

Kočevarico. Gospa mi je povedala veliko zanimivega o Kočevskih Nemcih. Izkušnja je bila zelo zanimiva, 

naučili smo se veliko stvari, ki se jih bomo spomnili, ko bomo v življenju zašli v neprijetne situacije. 

L. V. 

V Živi knjižnici je bilo na izbiro veliko različnih ljudi z zanimivimi in drugačnimi življenjskimi zgodbami. 

Izbrali sva biseksualno osebo, ki je preživela bulimijo. Zelo sva uživali v pogovoru, slišati njeno zgodbo 

in kako se je ona soočala s problemi, se nama je zdelo res zanimivo. Namen Žive knjižnice je po najinem 

mnenju dosežen, saj se lahko o problemih, za katere slišimo vsak dan, pogovorimo z ljudmi, ki so se tudi 

sami soočili z njimi. 

A. A.  in M. R. 

Živa knjižnica za dijake 3. letnika, foto: Peter Žunič 
Fabjančič 

Živa knjižnica za dijake 3. letnika, foto: Peter Žunič 
Fabjančič 
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V Živi knjižnici smo spoznali več ljudi z različnimi zgodbami in poklici. Vsak si je izbral eno knjigo, to je 

eno osebo, s katero smo nato imeli individualni pogovor. Bilo mi je zelo všeč, predvsem zato, ker smo 

lahko vprašali in iz prve roke izvedeli stvari, ki ji navadno ne moremo vprašati. Dogodka bi se najbrž 

udeležila tudi naslednje leto.   

P. R. 

V Živi knjižnici smo si imeli priložnost za pol ure izposoditi ''živo knjigo''. Žive knjige so predstavljale 

različne osebe z različnimi življenjskimi zgodbami. Živa knjižnica mi je bila zelo všeč, saj sem spoznala 

veliko novega in nekaj izjemnih ljudi.  

M. S. M. 

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 in 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 in spodbujanje osebnostne rasti dijakov. Knjižnična in 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. Pomemben sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami 

knjižnic. Vsebine se poučujejo v predmetni učilnici, knjižnici, specializirani računalniški učilnici ali zunaj 

šole – v drugi knjižnici, muzeju itd. 

Za dejavnost je primerno delo v dvojicah in skupinah. Pri porazdelitvi določenih nalog je dobro 

upoštevati dijakove interese. Knjižničar naj bo učitelju v pomoč pri preverjanju knjižničnih in 

informacijskih spretnosti in znanja. V tem šolskem letu smo realizirali 10 šolskih ur v vseh prvih letnikih  

(projekt Rastem s knjigo zajema 3 ure). 

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

nacionalni projekt Rastem s knjigo. 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 v septembru obiskali Knjižnico Mirana Jarca, 

knjižnico v frančiškanskem samostanu in evangeličansko cerkev na Grmu.   

V šolski knjižnici smo v letošnjem letu opravili inventuro. Z Markom Kastelicem, Jernejem Golobičem 

in s Simonom Hočevarjem smo s pomočjo IZUMA prešteli gradivo in izločili zastarelo oziroma tisto 

gradivo, ki še ni bilo vpisano v COBISS katalog. Popisali smo 21600 enot gradiva (knjige, učbeniki, CD, 

DVD). Trenutna knjižnična zaloga je 20356 enot, 900 enot smo pripravili za odpis, 332 enot pa 

predstavlja manjkajoče gradivo. Odpis knjižničnega gradiva je sestavni del oblikovanja in izgradnje 

kvalitetne knjižnične zbirke. 
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V letošnjem šol. letu je bilo pri nas izposojenih 13390 enot knjižničnega gradiva. Prirast knjižničnega 
gradiva je za 660  enot. 

Albina Simonič 

Zdravstvena vzgoja 

Cilj vzgoje za zdravje v srednji šoli je dijakom posredovati znanje 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 in o posledicah uživanja nedovoljenih 

substanc. Imeli so tudi predavanje in delavnico Stres in pozitivna samopodoba. Dijaki so spoznali, da je 

duševno zdravje pomemben del uspešnega mladostnika, naučili so se, kako prepoznati stres in kako se 

spopasti z njim, ter poizkusili nekaj tehnik za sprostitev. 

Za dijake drugih letnikov smo pripravili delavnico Od stiske do duševne motnje, ki so jo izvajali člani 

društva Ozara. Preventivne delavnice so namenjene osveščanju otrok in mladostnikov o duševnem 

zdravju ter razbijanju stereotipov in predsodkov. 

Dijaki tretjih letnikov so imeli predavanje Tonija Kočevarja o odvisnostih in predavanje z delavnico Misli 

na srce, ki jo je izvedla študentka medicine in na kateri so prepoznavali tveganja za nastanek srčno-

žilnih obolenj ter pomen zdravega načina življenja za njihovo preprečevanje. 

Barbara Bajc Šerovič 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto za dijake od 1. do 3. letnika. 

28. 9. 2015 so dijaki 2. letnika sodelovali na preventivni delavnici o trgovanju z ljudmi, ki so jo vodile 

članice društva Ključ. Njen cilj je bil mlade osvestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo trgovci z ljudmi, in jih 

naučiti, kako se lahko pred njimi zaščitijo. 

21. 10. 2015 so dijaki 2. letnika poslušali predavanje o Kolumbiji, o življenju v tej državi, primerjavo s 

Slovenijo … Svojo izkušnjo je z nami delila Maša Pavlič. 

22. 12. 2015 je bila dijakom 2. letnika namenjena predstavitev medicinsko-humanitarne odprave v 

Ugando, ki jo je predstavila ena izmed udeleženk te odprave, Klara Krvavica. 

Šolska knjižnica, foto: knjižničarji 
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18. 1. 2016 je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pripravilo predstavitev svojih 

dejavnosti, s poudarkom na delu s priseljenci. Svojo izkušnjo je predstavil Goran Pešić kot priseljenec 

v Novem mestu. Predstavitev je bila za dijake 1. in 2. letnika. 

11. 2. 2016 je Boštjan Hribar predstavil svojo izkušnjo poučevanja na Kitajskem. Na zanimiv način je 

predstavil življenje in ljudi te dežele. Dijaki so bili nad predstavitvijo navdušeni. Menili so, da je bila to 

ena boljših, ki so jih poslušali. 

17. in 18. 6. 2016 je Nejc Maričič predstavil svojo izkušnjo aktivista v begunskih centrih po Sloveniji in 

tujini. Predstavitve so se udeležili izbrani razredi od 1. do 3. letnika. 

Suzana Malnar 

Učenje učenja 

Program Učenje učenja je obvezna ponudba šole za dijake 1. letnika. Izvajala sem ga v obliki predavanj 

in delavnic v obsegu petih šolskih ur v vsakem oddelku. 

Sklop dveh ur predavanj in delavnic sem v vseh razredih izvedla v času od 16. do 18. septembra 2015, 

ko so imeli dijaki tudi delavnice v okviru zdravstvene vzgoje. Preostale tri ure sem izvedla med letom 

po dogovoru z razredniki in učitelji v okviru razrednih ur ali nadomeščanj.  

V uvodu smo se z dijaki pogovarjali o prehodu iz osnovnošolskih v srednješolske klopi in o razlikah med 

življenjem učenca in dijaka. V nadaljevanju so dijaki z vprašalniki odkrivali svoja močna in šibka 

področja, ob tej priložnosti sem jim predstavila vrstniško učno pomoč in možnost medsebojne učne 

pomoči na naši šoli.  

Z različnimi vajami in vprašalniki smo se dotaknili naslednjih vsebin: postavljanje ciljev, kako oceniti 

svoje uspehe, delovanje možganov, urjenje spomina, preprečevanje spominskih blokad, menjavanje 

učne snovi, uporaba asociacij, razporejanje časa za učenje in pomen dobrih zapiskov. 

Odzivi dijakov na izvedene delavnice so bili dobri, saj so dobili nekaj smernic pri premagovanju ovir za 

učinkovitejše učenje in posledično dober učni uspeh. Dijaki so z aktivnim sodelovanjem pokazali 

zanimanje za temo ''učim se učiti''. Nekatere vsebine so sicer dojemali kot abstraktne, saj še niso imeli 

ocenjevanj znanja in s tem povratne informacije o ustreznosti  svojih učnih strategij. Organiziranje in 

usmerjanje lastnega učenja je izziv za vsakega dijaka ob prehodu v srednjo šolo, zato so vsebine s 

področja učinkovitega učenja vsekakor dobrodošle. 

Anica Kastelec 

Medpredmetna ekskurzija za 4. letnik 

Tudi v tem  šolskem letu so dijaki 4. letnikov odšli na tradicionalne ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu. 

Dijaške ekskurzije so rezultat priprav in usklajevanj, ki so jih dijaki opravili že v drugi polovici tretjega 

letnika. Dijaki so poskrbeli za izbiro trase ekskurzije in si med seboj razdelili vsa potrebna opravila, da 

so ekskurzije nemoteno potekale. Da bi pridobili nova znanja in veščine, so si glede na svoje interese, 

izkušnje in sposobnosti razdelili obveznosti s področja logistike, kot so naročilo prevoza, rezervacije 

prenočišč, organizacija prehrane in rezervacije ogledov. Prav tako so dijaki poskrbeli za vsebino vodenja 

na ekskurziji, tako da so si med seboj razdelili oglede posameznih krajev in znamenitosti. Pred 

odhodom na ekskurzijo so dijaki, zadolženi za vodenje, iz vsebine svojih predstavitev pripravili tudi 

vprašanja za delovni zvezek, ki so ga skupaj s sošolci reševali na poti. 
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Dijaki so na pot odšli v dveh skupinah. Od  16. do 18. septembra 2015 so bili na ekskurziji  4. a, c, k in 

š, od 23. do 25. septembra 2015 pa 4. b, d in e. Dijaki so si izbrali različne smeri potovanja. 

Polonca Centa 
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OIV – po prosti izbiri 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Naslov letošnjega tekmovanja je bil Domovina med platnicami. Za 1. in 2. letnik je bil izbran roman 

Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela, dijaki 3. in 4. letnika pa so prebirali dva romana, in sicer 

Ljubezen Marjana Rožanca in Čarovnikovega vajenca Evalda Flisarja. Pogovori o knjigah in analiza 

dodatne literature so potekali v šolski knjižnici. 

Na šolsko tekmovanje se je prijavilo 37 dijakov, 25 iz prve in 12 iz druge skupine. Tekmovanje je bilo 9. 

decembra 2015 na šoli. Na področno tekmovanje se je uvrstilo iz prve skupine 9 dijakov in iz druge 7. 

Področno tekmovanje je potekalo 21. januarja 2016 na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči. Iz prve 

skupine so se na državno tekmovanje uvrstile štiri dijakinje: Ana Čuk, Brina Klobčaver, Tanja Topić in 

Erika Kum. Ema Breščak se žal ni uvrstila v naslednji krog tekmovanja, vendar je dobila srebrno 

priznanje. V drugi skupini so se na državno tekmovanje uvrstile: Andreja Dobrovoljc, Katja Štefanič, 

Ajda Makar in Natalija Sitnikova. 

Državno tekmovanje se je odvijalo 12. marca 2016 v Ljubljani, in sicer na Osnovni šoli Spodnja Šiška. 

Odlično sta se odrezali Tanja Topić in Brina Klobčaver, ki sta prejeli zlato priznanje. 

Jernej Golobič 

Tekmovanje iz logike 

24. 9. 2015 je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovalo je 166 dijakov, ki so prejeli 93 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo kar 26 dijakov naše šole. Ti dijaki so: iz 1. letnika Jon 

Judež, Anja Mitrović, Ana Bezjak, Anamarija Gole, Tadej Mohorčič, Miha Radež, Lara Valenčič, Matevž 

Turk, Maja Šketelj, Zala Hudoklin in Petar Dobrijević, iz 2. letnika Luka Umek, Jan Predrag, Ana Čuk, 

Domen Mohorčič, Klara Kočman in Nastja Medle, iz 3. letnika Anja Lukan, Jon Škerlj, Jan Strajnar, Liza 

Mirtič in Alja Suljić, iz 4. letnika pa Uroš Prešern, Ana Medic, Natalija Sitnikova in Tristan Kovačič. 

 

7. 11. 2015 je potekalo državno tekmovanje iz logike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Dijaki 

so osvojili 3 zlata in 7 srebrnih priznanj. Zlato priznanje so dobili Matevž Turk iz 1. b, Jan Predrag iz 2. b 

in Uroš Prešern iz 4. d. Dobitniki srebrnega priznanja pa so: Anja Mitrović, Petar Dobrijević in Miha 

Radež iz 1. d, Luka Umek iz 2. d, Liza Mirtič iz 3. d, Jan Strajnar iz 3. k in Anja Lukan iz 3. c. 

Jernej Ban 

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 

8. 10. 2015 se je odvijalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tekmovalo je 52 dijakov, ki so 

prejeli 28 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 16 dijakov naše šole. To so: iz 1. 

letnika Jon Judež, Laura Bučar, Tadej Mohorčič, Anja Mitrović, Miha Radež, Eva Brudar in Leja Bezek, iz 

2. letnika Domen Mohorčič, Jakob Höfferle, Ana Čuk, Luka Umek in Klara Kočman, iz 3. letnika Karmen 

Zupančič, iz 4. letnika pa Tjaša Okleščen, Uroš Prešern in Ana Medic.  

28. 11. 2015 je potekalo državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, kjer so naši dijaki dosegli 

izjemen uspeh: Domen Mohorčič iz 2. a in Uroš Prešern iz 4. d sta osvojila 1. mesto, zlato priznanje in 

prvo nagrado, zlato priznanje pa so prejeli še Miha Radež, Jon Judež, Eva Brudar iz 1. d, Laura Bučar iz 

1. b, Luka Umek iz 2. d in Jakob Höfferle iz 2. b. Ostalih 7 udeležencev je prejelo srebrno priznanje. 



Šolska kronika 2015/16 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 77 

Jernej Ban 

Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 

17. 3. 2016 se je odvijalo šolsko tekmovanje iz matematike, poznano po imenu Mednarodni 

matematični kenguru. Tekmovalo je 140 dijakov, ki so prejeli 50 bronastih priznanj. Najboljši so bili Filip 

Brajčič in Tadej Mohorčič iz 1. letnika, Ana Šenica in Domen Mohorčič iz 2. letnika, Evgenija Burger iz 

3. letnika in Uroš Prešern iz 4. letnika. 

Na tekmovanju S kengurujem na pico so zmagali dijaki 2. b. Za nagrado so dobili pico velikanko. 

Isti dan je potekalo tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v matematiki, ki ga je letos gostila 

naša gimnazija. Tekmovalo je 81 tekmovalcev. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 17 tekmovalcev. 

To so: Jon Judež, Tadej Mohorčič, Leon Gorše, Miha Radež in Filip Brajčič iz 1. letnika, Ana Šenica, Luka 

Umek, Jakob Höfferle, Domen Mohorčič in Tara Štraus Duvnjak iz 2. letnika, Evgenija Burger, Barbara 

Jaklič, Jon Škerlj in Karmen Zupančič iz 3. letnika ter Jakob Jurij Snoj, Tristan Kovačič in Uroš Prešern iz 

4. letnika.  

V soboto, 16. 4. 2016, je na naši gimnaziji potekalo državno tekmovanje srednješolcev v znanju 

matematike za Vegova priznanja za dolenjsko regijo. Zlato priznanje je doseglo 6 naših dijakov, 11 pa 

jih je prejelo srebrno priznanje. Najboljša med našimi sta bila Jakob Jurij Snoj (2. mesto, zlato priznanje 

in prva nagrada) in Uroš Prešern (5. mesto, zlato priznanje in tretja nagrada). Zlati so bili še Ana Šenica, 

Barbara Jaklič, Jon Judež in Miha Radež. 

Dijak Jakob Jurij Snoj se je uvrstil na 57. mednarodno matematično olimpijado, ki je bila julija 2016 

v Hongkongu. 

Jernej Ban 

Nagovor ravnateljice na državnem tekmovanju v matematiki,  
foto: Mojca Rangus 

Naši tekmovalci, foto: Mojca Rangus 
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57. mednarodna matematična olimpijada 

57. mednarodna matematična olimpijada je letos potekala v Hongkongu. Udeležil se je je Jakob Jurij 

Snoj, ki se je domov vrnil kot najbolje uvrščeni Slovenec. Za izkazano znanje je prejel pohvalo. Ekipo so 

sestavljali še dijaki David Popović z Gimnazije Bežigrad, Andraž Maier z Gimnazije Jesenice, Domen Vreš 

z Gimnazije Ravne na Koroškem ter Timen Stepišnik Perdih in David Opalič s 1. gimnazije v Celju. 

Pohvalo so prejeli še 4 člani slovenske ekipe.  

Aktiv matematike 

Meddržavno tekmovanje LEFO – hitro in zanesljivo računanje 

Leja Verbič iz 1. d je v finalu državnega tekmovanja LEFO – hitro in zanesljivo računanje v starostni 

skupini srednješolci (od 1. do 4. letnika) dosegla 4. mesto in se uvrstila na meddržavno tekmovanje 

Hitro in zanesljivo računanje. Tekmovanje je bilo v soboto, 7. maja 2016, v Murski Soboti. Udeležilo se 

ga je 129 najboljših tekmovalcev iz Estonije, Litve, Latvije, Ukrajine in Slovenije. Leja je v svoji kategoriji 

(dekleta od 7. razreda OŠ do zadnjega letnika SŠ) dosegla 14. mesto. Vir: http://sl.lefo.net/ 

Jernej Ban 

Tekmovanje LEFO, Leja Verbič je zadnja na desni, foto: http://sl.lefo.net/ 

Slovenska delegacija na olimpijadi, Jakob je prvi z leve, vir 
fotografije: FB stran International Mathematical Olympiad 2016 

http://sl.lefo.net/
http://sl.lefo.net/
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Matematični krožek 

Z dijaki smo se dobivali ob ponedeljkih po pouku od septembra do konca aprila. Običajno smo imeli 

eno šolsko uro, v tednih pred tekmovanji pa več, skupno 20 ur. Krožek je obiskovala manjša skupina 

dijakov, nekateri redno, drugi manj. V septembru smo reševali naloge iz logike in razvedrilne 

matematike, nato smo dva meseca reševali naloge v angleščini (University of Waterloo, matematična 

tekmovanja na različnih nivojih) in se naučili osnovnega besedišča. Sledilo je reševanje kengurujskih 

nalog in nato priprava na izbirno in državno tekmovanje iz matematike, s poudarkom na geometriji in 

reševanju različnih tipov enačb. Na tekmovanja so se pripravljali tudi drugi dijaki, ki krožka niso 

obiskovali, a so se vključili v spletno učilnico krožka, kjer sem sproti objavljala razna gradiva (243 

ogledov). Dijaki so lahko po pomoč prišli tudi individualno, kar so nekateri tudi izkoristili.  

Krožek sem vodila z velikim veseljem, saj ni lepšega od zadovoljstva ob elegantno rešenih zahtevnih 

nalogah in druženju z zanimivimi dijaki. 

  Andreja Mohorčič 

Dopolnilni pouk matematike 

Dopolnilni pouk je potekal skozi celotno šolsko leto po dogovoru z dijaki. Vsak učitelj je bil zadolžen za 

dijake, ki jih poučuje. Dijaki, ki so redno obiskovali te ure, so postali uspešnejši in s tem je tudi cilj 

dodatnih ur matematike dosežen. 

Aktiv matematike 

First Lego League 

Ekipa Rising Kelts (Neža Cerinšek, Urška Cujnik, Jan Igor Kržan, Jaka Metelko, Anja Mitrović, Maja 

Peterlin, Adam Šiško, Franci Štirn, Maja Šketelj, Matevž Turk, Tamara Turk; mentorja Barbara Strnad in 

Janez Gorenc) z Gimnazije Novo mesto je v letošnjem letu sodelovala v programu in na tekmovanjih 

First Lego League, kjer je bila krovna tema Poti smeti. 

FLL je mednarodni raziskovalni program, oblikovan za mlade od 9 do 16 let. Zaradi odličnega koncepta 

otroke navdušuje za STEM (science, technology, engineering and math), raziskovanje, 

eksperimentiranje, projektni način dela, svetovalno učenje in skupinsko delo. S pomočjo atraktivne 

robotike se otrokom približa naravoslovje in tehnika, skozi učenje z igro razvijajo logični in tehnični 

Dijaki na šolskem tekmovanju kenguru, foto: Mojca Rangus 
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način razmišljanja. Mlade spodbuja k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, humane namene. Na 

robotskem delu so dijaki sestavljali robota in ga programirali za opravljanje misij na danem poligonu. 

V raziskovalnem delu programa je poudarek na spodbujanju radovednosti, razvijanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in na skupinskem delu. Ekipa se je najprej seznanila s problematiko odpadkov. Obiskali 

smo Cerod, Komunalo Novo mesto in zavod za zdravstveno varstvo. Opravili smo več intervjujev in 

anket med srednješolci in osnovnošolci, pogovarjali smo se s čistilkami in šolskimi eko koordinatorji. 

Naša ekipa si je po obširnem raziskovanju in razmišljanju izbrala problem ločevanja odpadkov. Izdelali 

smo koše za smeti za šole, ki nazorno prikazujejo, kateri odpadek kam spada, pri ločevanju pa se dijaki 

in učenci tudi zabavajo. S takimi koši smo želeli spodbuditi predvsem tiste dijake, ki jim ni mar za 

ločevanje in za to, kaj se dogaja z našim planetom, a bi na ta način odpadke vseeno ločevali. Poleg 

smetnjakov smo izdelali igro, ki tudi najmlajše uči pravilnega ravnanja z odpadki; številne raziskave 

namreč kažejo, da kdor se že od malih nog nauči ločevati, to počne tudi pozneje. 

Inovativna izdelka smo delili po več osnovnih šolah in vrtcih v naši regiji. Sodelovali smo na Eko tednu 

in na Dnevu Zemlje, kjer smo z učenci izdelovali take koše in se z mlajšimi igrali igrico Kam gre kaj. Naša 

izdelka smo predstavili tudi na novinarski konferenci na Mestni občini Novo mesto.  

Ekipa Rising Kelts se je v sezoni 2015/16 udeležila: 

 regijskega tekmovanja v Grosuplju in osvojila skupno 2. mesto ter se uvrstila v finale; 

 odprtega državnega prvenstva Slovenije, finala FLL, 5. marca 2016 v Radljah ob Dravi. Osvojili 

smo glavno nagrado za FLL vrednote; 

 FLL tekmovanja Razorback Invitational – Open Championship, University of Arkansas, 

Fayetteville, Arkansas, ZDA, kjer smo osvojili 3. mesto za Robot Design – programiranje. 

Inovativna izdelka: koši in igra Kam gre kaj?, foto: MO Novo mesto 

Slovenija – finale, foto: FLL Slovenija 
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Rising Kelti, ki so Slovenijo predstavljali na FLL Razorback Invitational – Open Championshipu, so: Neža 

Cerinšek, Urška Cujnik, Jaka Metelko, Anja Mitrović, Maja Peterlin, Adam Šiško, Franci Štirn, Maja 

Šketelj, Tamara Turk in mentorica Barbara Strnad. 

Barbara Strnad 

 

Eko teden, foto: Tamara Turk 

Dan Zemlje, foto: Franci Štirn 

Razorback Invitational, 3. mesto za Robot Design – programiranje, 
foto: Razorback Invitational 
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Angleščina je IZI za 1. letnik 

Angleščina je IZI je bila dijakom 1. letnika ponujena za lažji prehod iz osnovne v srednjo šolo in kot  

pomoč pri morebitnih težavah pri učenju angleščine. Sestajali smo se enkrat tedensko in dejavnost je 

bila dobro obiskana. Delo sem prilagajala potrebam in željam dijakov, ki so si občasno izbirali teme, ki 

se niso neposredno povezovale z obravnavano snovjo pri pouku. Želja dijakov je bila izboljšanje znanja, 

posledično ocen, izboljšanje tehnik učenja in ponavljanje naučenega. K uram so prihajali tudi boljši 

učenci, ki so želeli še dodatno utrditi svoje znanje. Največja težava je bil verjetno termin, običajno je 

bila dejavnost 9. uro na različne dni v različnih urnikih. 

Maja Hren 

Angleška gledališka skupina – Drama club 

Angleška gledališka skupina je bila namenjena dijakom vseh štirih letnikov. Srečevali smo se v 

telovadnici, enkrat tedensko po eno uro. Sodelovalo je od 12 do 24 učencev. Ure so bile bolj praktično 

naravnane, občasno, ko smo na npr. obravnavali različne gledališke zvrsti, tudi bolj teoretične. 

Preizkusili smo kar nekaj tehnik: Meyeholdovo biomehansko metodo, improvizacijo, tehniko neme 

slike, mimiko, monologe, režiranje ter uporabo pavz in tišine. 

Literarno besedilo, največkrat je bila to poezija, je služilo kot uvod  v srečanje. Ko so bili dijaki seznanjeni 

z besedilom, so aktivno in sodelovalno izvajali dinamične, raziskovalne in problemsko zastavljene 

dejavnosti, da bi bolje razumeli in videli vrednost literarnega dela in uporabljenih tehnik. Delo je 

potekalo individualno, v parih, v manjših ali v celi skupini. 

Gledališka ura je bila sestavljena iz naslednjih delov: uvodna sprostitev, usmerjanje pozornosti, npr. s 

pomočjo meditacije in senzibilizacije, obravnavanje posamezne teme, improvizacija, predstavitev, 

sledile so zaključne dejavnosti in diskusija. 

Potek ur je zelo podoben pouku pri predmetu dramatika in gledališče za zaključni srednješolski izpit 

(GSCE Drama) v Veliki Britaniji, seveda v zelo skrajšani obliki. 

S stališča jezika gre za nadgradnjo, saj imajo dijaki možnost izražanja občutkov in misli ter 

eksperimentiranja z besediščem, z namenom doseganja različnih učinkov na publiko. Učitelj ima 

priložnost videti dijake pri aktivni uporabi jezika, zato lažje opazi morebitne napake in težave, kar mu 

omogoči bolj učinkovito usmerjanje dijakovega nadaljnjega napredka. Dijakom sem pustila, da so se 

sami popravljali, saj je bil moj namen predvsem ustvariti varno okolje, kjer si dijaki upajo 

eksperimentirati z jezikom. 

Gilly Roebuck 

Bralno tekmovanje v nemškem jeziku Epi Lesepreis 

8. marca 2016 je v prostorih Gimnazije Novo mesto potekalo bralno tekmovanje v nemškem jeziku Epi 

Lesepreis.  

Sodelovalo je 36 dijakov od 1. do 4. letnika. 

Za tekmovanje so morali dijaki prebrati po dve knjigi. Dijaki 1. letnikov so brali Das geheimnisvolle Foto 

in Die Scorpion-Frau, ostali pa Tor ohne Grenzen in Wilhelm Tell oziroma Tatort: Krankenhaus in Die 

Entscheidung. Na tekmovanje so jih pripravljale njihove učiteljice nemškega jezika. 
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Dijaki in mentorice smo bili z udeležbo in dosežki zadovoljni. 12 dijakov si je prislužilo zlato priznanje: 

Senija Tirić iz 1. b, Adriana Seličanec iz 1. k, Ana Šenica, Teodor Hočevar, Urša Uhan in Teja Košmerl iz 

2. a, Žan Žvar iz 2. k, Tjaša Čukajne iz 3. b, Klara Kočevar iz 4. b, Veronika Pucelj in Natalija Sitnikova iz 

4. c ter Urška Kek iz 4. k. 18 dijakov je osvojilo srebrno priznanje, 6 dijakov pa je prejelo priznanje za 

sodelovanje. 

Jasna Balant 

Pfiffikus 

Že sedemnajsto leto zapored so se dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja Pfiffikus, ki ga 

organizira Center Oxford. Bralno tekmovanje je potekalo preko interneta, na naši šoli pa smo ga izvedli 

v drugem tednu marca. Tekmovalci so lahko tekmovali na dveh težavnostnih stopnjah. Za tekmovanje 

na osnovni stopnji so morali prebrati knjigi Papierhelden in Das Geheimis der Statue, na višji stopnji pa 

so morali pokazati poznavanje knjig Ziel Karminia in Ein Fall für Tessa.  

Na tekmovanju so bili uspešni tudi naši gimnazijci. Sodelovalo je 68 dijakov naše šole. Tekmovalci, ki 

so na tekmovanju dosegli med 50 in 84 % točk, so prejeli potrdilo o sodelovanju (20 dijakov). Dijaki, ki 

so osvojili 85 % točk ali več, so za svoje uspešno sodelovanje dobili priznanje (39 dijakov). Med dijaki, 

ki so osvojili priznanje, jih je kar 13 osvojilo vse možne točke. Na osnovnem nivoju so bili tako uspešni 

Vanesa Cvelbar, Mark van Elteren, Nuša Avguštinčič, Katja Šuštaršič, Eva Novak iz 1. a ter Anja Bučić, 

Taja Skube, Larsen Cundrič in Neja Katič iz 2. e. Na višjem nivoju so vse naloge pravilno rešile Hana 

Kastelic, Tina Turk in Sandra Vizlar iz 3. k ter Natalija Sitnikova iz 4. c. Taja Skube iz 2. e je imela srečo 

pri žrebu in je prejela 50 % popusta na katerikoli 3-dnevni program v organizaciji turistične agencije 

TWIN, ki je ena od sponzorjev tekmovanja.  

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 

Srednješolski natečaj haikujev v nemščini 

Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta tudi v letošnjem šolskem letu razpisala srednješolski natečaj za 

najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku. Na 

peti natečaj v nemškem jeziku je prispelo 277 haikujev. Besede, ki so najbolj zaznamovale letošnje 

haikuje, so bile ich, du in Herz. Mladi avtorji so se v haikujih ukvarjali s svojim odnosom do sveta, 

s težavami mladih in tudi s težavami širše skupnosti. 

Na natečaju za najboljši haiku v nemškem jeziku je pod mentorstvom Nataše Sekula Zupančič s svojimi 

prispevki sodelovalo tudi 10 dijakov naše šole: Petra Hrastar, Nuša Avguštinčič, Eva Novak, Ana Šenica 

in Katja Šuštaršič iz 1. a, Nina Starič, Taja Skube, Neja Katič, Petra Pavlin iz 2. e ter Martin Božič iz 4. e. 

Taja Skube iz 2. e je za svoj haiku prejela nagrado, haiku Petre Pavlin iz 2. e pa je bil izbran za objavo v 

zborniku. Taja Skube se je udeležila zaključne prireditve z recitalom in s podelitvijo priznanj in nagrad, 

ki je potekala 5. 4. 2016 v Cankarjevem domu. Upamo, da se bodo dijaki tudi v prihodnjih letih z 

veseljem preizkusili v spretnosti pisanja haikujev v nemščini.  
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Nataša Sekula Zupančič 

Podelitev zlatih priznanj iz znanja nemščine 

17. maja 2016 smo na šoli gostili podelitev zlatih priznanj najuspešnejšim dijakom na tekmovanju iz 

znanja nemščine. Priznanja sta podelili predsednica Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika 

(SDUNJ), dr. Brigita Kacjan, in predsednica tekmovalne komisije, Sabina Mulej, prireditve pa so se 

udeležili tudi direktor Goethe-Instituta Ljubljana, Uwe Reissig, predstavnica nemškega veleposlaništva 

v Ljubljani, Eva Grešak, ter prejemniki priznanj in njihovi mentorji. Za goste in nagrajence smo na šoli 

pripravili kratek kulturni program, po zaključku podelitve pa smo vse povabili še na razstavo o Ani 

Frank, ki je bila v tem času postavljena na šoli.  

Vasja Jakše 

Nemška jezikovna diploma DSD 1 in 2 

Pouk DSD 1 in DSD 2 

V šolskem letu 2015/16 smo profesorice nemščine (Vasja Jakše, Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič in 

Elsa Louis) izvajale pouk za dijake 1. letnika v obliki sklopov – bralno, slušno razumevanje, pisna in ustna 

komunikacija. Te sklope smo v letošnjem šolskem letu izvedle trikrat. K uram je prihajalo okoli 20 

dijakov.  

Zaključna prireditev v Cankarjevem domu, foto: Taja Skube 

Naša dijakinja Lina Jerele prejema zlato priznanje,  
foto: Simon Hočevar 

Darilo šoli, foto: Simon Hočevar 
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Priprave na izpit DSD 2 in vso organizacijo izpita DSD 2 je izpeljala profesorica Elsa Louis, priprave na 

izpit DSD 1  v okviru izbirnega predmeta za dijake 2. letnika in organizacijo izpita DSD 1  je prevzela Eva 

Starič. 

Intenzivna priprava kandidatov za DSD 1 in DSD 2 je potekala na jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 

2015, vodili sta ju Elsa Louis (DSD 2) in Eva Starič (DSD 1).  

Dijaki so morali  za ustni izpit pripraviti tudi predstavitve izbranih tem, konzultacije za DSD 2 sta prevzeli 

Elsa Louis in nemška praktikantka Svenja Griffel, za DSD 1 pa profesorice Vasja Jakše, Nataša Sekula 

Zupančič, Jasna Balant, Elsa Louis in Eva Starič. V januarju in februarju 2015/16 so imeli dijaki, prijavljeni 

na izpit DSD 1, možnost še zadnje intenzivne priprave v obliki sklopov, ki sta jo izvajali Elsa Louis in Eva 

Starič. Žal večina dijakov te možnosti ni izkoristila, zato smo se v aktivu za nemški jezik profesorice  

odločile v prihodnjem šolskem letu to zadnjo pripravo ponuditi le v primeru izrecne želje dijakov in 

ustreznega števila prijav.    

Izpita DSD 2 in DSD 1 

 Izpit DSD 2 (raven znanja B2/C1): 

2. 12. 2015 je potekal pisni izpit, 10. in 11. 12. 2015 pa ustni izpiti DSD 2.  Predhodno so potekali 

poskusni izpiti DSD 2 (pisni 14. 9. 2015, ustni pa 10. 11. 2015). Izpit je opravljalo 21 dijakov in ena 

profesorica. 17 dijakov si je prislužilo diplomo, 5 pa certifikat. Diplomo na ravni C1 je prejelo 12 dijakov, 

na ravni B2 pa 5.  

 Izpit DSD 1 (raven znanja A2/B1): 

V šol. letu 2015/16 smo že tretjič izvedli izpite DSD 1. Opravljali so jih dijaki 3. letnika in nekaj dijakov 

2. letnika. Na izpite se je večina prijavljenih pripravljala v okviru izbirnih vsebin preteklo šolsko leto, 

nekateri pa na jezikovnem taboru v Celovcu meseca oktobra 2015. V januarju, februarju in marcu 2016 

so imeli vsi k izpitu prijavljeni dijaki tudi dodatno možnost priprave na izpit v obliki popoldanskih 

delavnic, ki sta jih izvajali profesorici Elsa Louis in Eva Starič. Po ustaljeni praksi in protokolu smo 3. 

marca na šoli izvedli poskusni ustni izpit, trije dijaki 2. letnika so prostovoljno pripravili predstavitve in 

jih izvedli pred izpitno komisijo ter odgovarjali na zastavljena vprašanja. Njihovi dosežki so bili tudi 

točkovno ovrednoteni po veljavnih merilih ustnega izpita DSD 1.  Poslušalci so bili k izpitu prijavljeni 

dijaki, večina iz 3. letnika. Pisni izpit je potekal v prostorih RIC-a v Novem mestu 10. 3. 2016, ustni izpiti  

pa 15. 16. in 17. marca. Izpit je letos opravljalo 47 kandidatov, vsi so izpit opravili. Diplomo na ravni B 

1 je prejelo 39 kandidatov, osem  pa na ravni A2. V komisiji za ustne izpite so bile profesorice Eva Starič, 

Nataša Sekula Zupančič in Vasja Jakše, ki so vse uspešno zaključile strokovno usposabljanje za 

izpraševalce DSD 1 Gold , profesorica Elsa Louis, ki sicer pripravlja dijake na izpit DSD 2, in profesorica 

Jasna Balant.   

Svečana podelitev diplom DSD 1 in DELF  

Na šoli smo 21. 9. 2015 svečano podelili 44 jezikovnih diplom, 34 za nemščino DSD 1 in 10 za 

francoščino DELF. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, profesorica 

francoščine Elsa Louis, tudi v imenu atašejke Mireille Déchelette, in dr. Reinhard Zühlke, koordinator 

za program DSD v Sloveniji.   

Izpite za jezikovno diplomo DSD1 na ravni A2/B1 smo v pomladanskem roku 2015 v lanskem šolskem 

letu izvajali že drugič zapored. Izpit je uspešno opravilo 34 dijakov. Prejemniki DSD 1 diplom so:  
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Grega Bajc, Alexandar Bordelius, Tin Malenšek, Simon Šegula, Ana Medic, Rok Željko, Domen Kulovec, 

Aljaž Berus, Miha Brodarič, Maja Čič, Tina Pavlin, Katja Trbanc, Lea Gornik, Tristan Kovačič iz 4. a, Nuša 

Rešetič in Timotej Umek, Anja Barbo, Ana Hrovat, Barbara Doberdrug, Zala Hrastar iz 4. b, Klara Janjac 

in Urška Kek iz 4. k, Leon Božič iz 4. e, Ana Pavlič, Ana Mihelič, Ana Gorenc, Živa Kandorfer, Petra Luzar, 

Gaja Medved, Natalija Sitnikova, Veronika Pucelj iz 4. c, Bianka Colarič iz 3. b in Lina Jerele iz 3. d ter 

Miha Hribar iz lanskoletnega 4. š. 

Svečana podelitev diplom DSD 2  

17. 5. 2016 smo podelili jezikovne diplome DSD 2 že 17. generaciji gimnazijcev. Mednarodno priznana 

diploma potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1 in omogoča študij na kateri koli nemški univerzi. 

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.  

Diplomo DSD 2 so prejeli: Bianka Colarič iz 3. b, Lina Jerele iz 3. d, Grega Bajc, Aleksandar Bordelius, 

Lea Gornik, Luka Špoljar, Katja Trbanc iz 4. a, Anja Barbo, Maj Bajuk, Barbara Doberdrug, Zala Hrastar, 

Barbara Krivec, Anamarija Primc, Nuša Rešetič iz 4. b, Natalija Sitnikova, Ana Mihelič iz 4. c in Luka Arh 

iz 4. k. Certifikat so prejeli: Tina Pavlin iz 4. a, Robert Senčar in Pia Kavšček iz 4. b, Ana Gorenc iz 4. c in  

Tina Furlan Turk, prof. 

Podelitev sta popestrila Eva Beg (3. a) Luka Lenart (2. a) s krajšim glasbenim programom.  

Slavnostna podelitev DSD 1, foto: Simon Hočevar Diplome je podelil dr. Reinhard Zühlke, foto: Simon Hočevar 

Diplomanti DSD 2 na podelitvi 17. maja 2016, foto: Simon Hočevar 
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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 45 dijakov iz 3. in 4. letnika. 21 dijakov se 

je pripravljalo na izpit DSD 2 (pod mentorstvom Else Louis), ostali pa na izpit DSD 1 (pod mentorstvom 

Eve Starič). Na taboru so preživeli štiri delovne in zanimive dni. Glavni del tabora je bil namenjen 

intenzivni pripravi na pisni izpit (esej za DSD 2, celoten izpit za DSD 1) v različnih oblikah pouka 

(frontalni pouk, delo v skupinah, pisanje eseja v skupinah in individualni poskusni izpit) ter pripravi na 

ustni individualni izpit za DSD 2 (zbiranje gradiva, priprava in izvedba ankete na terenu v avtentičnem 

okolju, predstavitev osnutka izdelka v skupini za DSD 2, izdelava plakatov za DSD 1). Delo se je 

prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot so sprehod do Europaparka, ogled Celovca po skupinah v obliki 

„lova na lisice“, ogled studia ORF, raziskovanje mesta in intervjuji z domačini  o življenju v mestu ter 

ogled nemških filmov v večernem času. Dijaki so bili navdušeni. Jezikovni tabor nameravamo ponoviti 

tudi v prihodnjem šolskem letu (25.–28. 10. 2016).  

Elsa Louis 

Jugend debattiert international 2016 

V šolskem letu 2015/16 so aktivnosti v okviru projekta Jugend debattiert international potekale od 

oktobra dalje. S posameznimi dijaki sva se mentorici dobivali dvakrat mesečno po pouku in utrjevali 

debatne tehnike ter širili besedišče na različne teme. 4. marca 2016 smo v sodelovanju z Goethe-

Institutom iz Ljubljane in z Dvojezično srednjo šolo Lendava organizirali enodnevno delavnico za 

debaterje naše šole in dijake z dvojezične lendavske šole, na kateri so se pripravljali na šolsko 

tekmovanje. Delavnica je potekala na Goethe-Institutu Ljubljana in jo je vodil Grega Ferenc, uspešen 

udeleženec projekta Jugend debattiert international in dijak zaključnega letnika Dvojezične srednje 

šole Lendava. 

V torek, 5. 4. 2016, smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje, na katerem so sodelovali Janko Starič, 

iz 1. d, Adriana Seličanec iz 1. k, Nina Zupančič iz 2. š in Bianka Colarič iz 3. b. Dijaki so debatirali na 

temo Sollen Mädchen und Jungs getrennt unterrichtet werden? Zmagovalca v debati sta bila Janko 

Starič in Bianka Colarič, ki sta v debati pokazala tako dobro poznavanje teme kot tudi zelo suveren 

nastop in dobro jezikovno znanje in si prislužila udeležbo na finalnem tednu v Ljubljani. 

 

Delavnica na Goethe-Institutu Ljubljana, foto: Goethe-Institut Ljubljana 
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Finalni teden je potekal od 18. do 22. 4. 2016 v Ljubljani. Janko in Bianka sta prve tri dni skupaj z 

zmagovalci z ostalih sodelujočih šol sodelovala na debatnih delavnicah na Goethe-Institutu Ljubljana. 

21. 4. 2016 sta debatirala v polfinalnih debatah, iz katerih se je Janku uspelo uvrstiti v finale, ki je 

potekalo 22. 4. 2016 in si ga je skupaj z ravnateljico in obema mentoricama, Elso Louis in Vasjo Jakše, 

ogledalo tudi 35 dijakov naše šole. Na debatnem tekmovanju sta zmagala dijaka z Gimnazije Ljutomer, 

Anja Zadravec in Luka Antolin, ki tako septembra 2016 potujeta v Prago na mednarodni finale, Janko 

pa se je uvrstil na zelo dobro tretje mesto. 

Vasja Jakše 

Šolsko tekmovanje, foto: Simon Hočevar 

Trening za zmagovalce šolskih tekmovanj, foto: Goethe-Institut 
Ljubljana 

Državni finale, foto: Goethe-Institut Ljubljana 

Vsi finalisti po razglasitvi rezultatov, foto: Goethe-Institut Ljubljana 
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Obisk nemškega pesnika Asmusa Trautscha 

V okviru praznovanja evropskega tedna jezikov smo na šoli gostili nemškega pesnika Asmusa Trautscha, 

ki je kot prejemnik rezidenčne štipendije Goethe-Instituta Ljubljana mesec september preživel v 

Novem mestu. Rezidenčno štipendijo, ki štipendistu oz. štipendistki omogoča delo v prijetnem okolju, 

je Goethe-Institut Ljubljana podelil v sodelovanju z založbo Goga iz Novega mesta. Pesnik je bival v 

stanovanju založbe Goga, ki se nahaja v starem mestnem jedru, v času svojega bivanja pa se je 

predstavil na dveh literarnih večerih (v Ljubljani in Novem mestu) ter se z veseljem odzval tudi vabilu, 

da nas obišče na šoli. 

Asmus Trautsch je bil naš gost na podelitvi diplom DSD I in DELF v ponedeljek, 21. 9. 2015. V četrtek, 

24. 9. 2015, je pesnik preživel uro z dijaki 2. letnika pri nemščini kot izbirnem predmetu. V torek, 

29. 9. 2015, pa je bil z nami cel dopoldan in je sodeloval pri pouku nemščine v več oddelkih. Z dijaki se 

je pogovarjal o svojem življenju in delu ter o življenju v Nemčiji, še posebej v Berlinu, kjer živi. Dijaki so 

z veseljem prisluhnili njegovemu pripovedovanju ter tudi sami postavljali vprašanja. 

Vasja Jakše 

Predstavitev študija v Nemčiji 

V ponedeljek, 19. 10. 2015, nas je na šoli obiskala predstavnica visoke šole Albstadt-Sigmaringen 

(Hochschule Albstadt-Sigmaringen) iz zvezne dežele Baden-Württemberg. Dijakom 4. letnika, ki se 

pripravljajo na maturo iz nemščine oz. bodo decembra opravljali izpit DSD II, je predstavila možnosti 

Predstavitev študija v Nemčiji, foto: Simon Hočevar 

Asmus Trautsch, foto: Simon Hočevar 
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študija na njihovi šoli, programe, ki jih izvajajo, ter stroške, povezane s študijem in z bivanjem v Nemčiji. 

Posebej zanimiva se je vsem dijakom zdela možnost kombiniranega študija, kjer se študent praktično 

izobražuje pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno delovno razmerje, ter hkrati pridobiva teoretično 

znanje v okviru študija. 

Vasja Jakše 

DELF – Diplôme d'études en langue française 

DELF certifikati 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 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. 

Gimnazija Novo mesto ponuja možnost opravljanja francoske jezikovne diplome od šolskega leta 

2012/201. K izpitu lahko pristopijo ne le dijaki, ki obiskujejo redni pouk francoščine, temveč tudi dijaki 

in profesorji z znanjem jezika, pridobljenim izven šolskega okvira. Izpit je samoplačniški in stane od 45 

(A1) do 80 € (B2).  

Podelitev diplom DELF 

21. 9. 2015 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, dr. Reinhard Zühlke, 

koordinator za program DSD v Sloveniji, in Elsa Louis, prof. francoščine in nemščine.  

Prejemniki jezikovne diplome DELF na stopnjah A2, B1 in B2 so naslednji dijaki: Luka Petravič (A2) iz 

3. d, Katja Štefančič (A2) iz 3. k, Natalija Sitnikova (A2) iz 4. c, Sara Berkopec (B1), Ana Penca (B1) in 

Laura Tratnik (B2) iz lanskoletnega 4. c, Iva Cirnski (B1) in Nina Pergar (B1) iz lanskoletnega 4. d, Jakob 

Piletič (B1) in Manca Škvarč (B1), dijaka lanskoletnega 4. k.   

Prireditev so z igranjem, petjem in recitiranjem popestrili dijaki Gimnazije Novo mesto.  

 

Diplomanti v šolskem letu 2014/2015 na podelitvi diplom 
21. 9. 2015, foto: Simon Hočevar 

Diplome je podelila ravnateljica, foto: Simon Hočevar 
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Potek dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 

Februarja in marca 2016 so se dijaki pripravili za izpit izven rednega pouka. Poskusni izpit so opravili 

31. 3. 2016. 

Pisni del izpita so opravili dijaki 11. 4. (na ravni A2) in 12. 4. (na ravni B1 in B2), ustni del pa 

13. 4. 2016. Komisijo sta sestavljali izpraševalka prof. Elsa Louis in članica prof. Verena Potočnik. 

Diplomo DELF si je prislužilo 12 kandidatov iz 2., 3. in 4. letnika. Diplomanti so bili: na ravni A2 Sabina 

Avsenik, Ana Brudar, Katja Cesar, Manca Tori iz 4. d, Klemen Kapš iz 3. d, na ravni B1 Lucija Lucie Laubry 

iz 2. d, Maruša Žibred iz 3. d, Katja Štefanič iz 3. k, Natalija Sitnikova iz 4. c, Daša Janičijevič in Nina 

Jazbec iz 4. d in Vita Maksl iz 4. k.  

Slovesna podelitev diplom DELF, ki so jo dijaki opravili aprila 2016, bo potekala septembra 2016. 

Elsa Louis 

Bralna značka iz francoščine 

Letos sta pri bralni znački iz francoskega jezika sodelovala dva dijaka iz 3. letnika: Luka Petravić iz 3. d 

in Katja Štefanič iz 3. k. Prebrala sta dve knjigi v francoskem jeziku: Qui file Cécile? (Régine 

Boutégège/Suanne Longo, 2003) in Un homme dans la nuit (Sylvie Poisson-Quinton, 2010) in se na 

tekmovanje pripravila individualno. Preverjanje je potekalo 23. 5. 2016. 

Katja Štefanič si je prislužila zlato priznanje. 

Elsa Louis 

Tekmovanje iz znanja španščine 

Šolsko tekmovanje je potekalo 3. 3. 2016, državno pa 16. 4. 2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v 

Ljutomeru. Na šolski ravni so se tekmovanja udeležile 4 dijakinje 3. c razreda, na državnem pa 2 

dijakinji, ki sta osvojili bronasto priznanje (Anja Lukan in Zala Pirc Bedić). Po tekmovalnem delu v 

Ljutomeru so nas peljali na ogled mesteca. Nato smo v kulturnem domu spremljali kulturni program, 

kjer nam je gost iz Argentine predstavil Argentino, dijaki pa so popestrili program s pevskimi, plesnimi 

in z igralskimi točkami.  

Tea Ribič 

Dijakinji po tekmovanju v Ljutomeru,  
foto: Tea Ribič 
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Španska bralna značka Epi Lectura   

Bralno značko smo izvedli 1. 4. 2016 v šolskih prostorih. Udeležilo se je je 5 dijakinj 3. letnika, 3 dijakinje 

2. letnika in 2 dijakinji 1. letnika. Dijakinje so se dobro odrezale, saj je kar 5 dijakinj doseglo zlato 

priznanje, ostalih 5 pa srebrno.  

Tea Ribič 

Državno tekmovanje iz latinščine 

Državnega tekmovanja iz latinskega jezika, ki je potekalo 9. aprila na Škofijski gimnaziji Vipava, se je 

udeležilo pet dijakov Gimnazije Novo mesto. Kot že nekaj preteklih let so dijaki merili svoje jezikovne 

veščine v dveh delih. Najprej so se spopadli s slovničnimi nalogami različnih tipov, za tem pa še v 

prevodni nalogi.  

Nihče izmed naših gimnazijcev ni zavzel prvih treh mest, so se pa uvrstili v prvo četrtino vseh 

tekmujočih. 

Marko Kastelic 

XV. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev 

Šolskega tekmovanje, ki smo ga izpeljali 29. 1. 2016, se je udeležilo 58 dijakov od 1. do 4. letnika. 

Rezultati so bili izjemni, dijaki so osvojili kar 22 bronastih priznanj. Najboljši trije dijaki so se uvrstili na 

državno tekmovanje. Deset dni pred tem se je ekipa seznanila s tekmovalnim terenom (Brežice) pod 

mentorstvom profesorja zgodovine Zorana Poredoša in profesorja zgodovine in geografije, Brežičana 

Roberta Šupeta, ki jim je predstavil kulturno-zgodovinske spomenike Brežic. 2. 4. 2016 se je ekipa 

Gimnazije Novo mesto udeležila XV. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev 

(Miha Tavčar iz 3. a, Jan Bartol iz 4. c in Miha Brodarič iz 4. a). Tema tekmovanja je bila Prva svetovna 

vojna s poudarkom na 500-letnici prvega vseslovenskega kmečkega upora za terenski del tekmovanja. 

Ekipa Gimnazije Novo mesto in mentor na dvorišču 
brežiškega gradu 2. 4. 2016, z leve proti desni: 

Miha Tavčar, Jan Bartol, profesor Zoran Poredoš in 
Miha Brodarič, foto: profesor Robert Šupe 
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Tekmovanje je potekalo na Gimnaziji Brežice in ga je šola pripravila skupaj z Društvom učiteljev 

zgodovine Slovenije. Sodelovalo je rekordno število gimnazij in strokovnih šol (109), ki so tekmovale 

ločeno. Spremljevalci (mentorji) so sodelovali pri popravljanju tekmovalnih pol. Pred tekmovanjem je 

potekala otvoritvena proslava in nato kratek  sestanek učiteljev zgodovine. Sledilo je pisanje testa in 

nato ekipno tekmovanje na terenu. 

Pred razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj v viteški dvorani brežiškega gradu so dijakom med 

tekmovalnima deloma ponudili prostočasne dejavnosti. Ekipa Gimnazije Novo mesto si je  vodeno 

ogledala grajski muzej. Na koncu je sledila zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov tekmovanja.  

Priznanj je bilo glede na število udeležencev zelo malo, kar zgolj poveča njihov pomen. Prejeli smo dve 

zlati priznanji: Miha Brodarič in Jan Bartol. 

Zoran Poredoš 

Tekmovanje v znanju geografije 

Letošnje tekmovanja v znanju geografije je potekalo pod naslovom Naravne znamenitosti Slovenije. V 

torek, 18. januarja 2016, so po slovenskih šolah potekala šolska tekmovanja. Pri nas se je na šolsko 

tekmovanje prijavilo 89 tekmovalcev, s tekmovalnimi polami pa se jih je spopadlo 67. Med tekmovalci 

jih je 27 dijakov osvojilo bronasto priznanje: Jon Judež (1. d), Ana Šenica (2. a), Angela Jakljič (2. a), Anja 

Kvartuh (3. a), Tina Lindič (2. b), Erazem Pušnik (4. a), Matej Kvartuh (2. b), Anja Barbo (4. b), Nuša 

Hudoklin (4. d), Tina Klobučar (3. c), Tea Košmerl (2. a), Luka Novak (2. d), Tjaša Recelj (3. a), Luka Umek 

(2. d), Grega Bajc (4. a), Maja Gazvoda (2. d), Nika Metelko (3. a), Karmen Zupančič (3. b), Andraž 

Brezovar (2. d), Vid Dobrovoljc (1. b), Christian Janjac (2. d), Klara Kočman (2. c), Tea Lajkovič (3. a), 

Nina Starič (2. e), Jan Strajnar (3. k), Sara Štubljar (2. e) in Manca Troha (2. d). 

Območno tekmovanje v znanju geografije  se je v torek, 8. marca 2016, odvijalo v Celju.  Tekmovalce 

iz J in JV Slovenije so tokrat gostili na prvi celjski gimnaziji, tekmovanja pa se je udeležilo kar 57 

tekmovalcev. Našo šolo so zastopali Angela Jakljič iz 2. a, Jon Judež iz 1. d, Anja Kvartuh iz 3. a, Tina 

Lindič iz 2. b, Erazem Pušnik iz 4. a in Ana Šenica iz 2. a. Tekmovalci so se najprej pomerili v teoretičnem 

poznavanju razpisanega gradiva, potem pa je sledil še terenski del tekmovanja. Na teren so se podali v 

dveh skupinah, najprej dijaki 1. in 2. letnikov, za njimi pa še dijaki 3. in 4. letnikov. Na terenu je bilo 

potrebno raziskati geografske značilnosti in pojave v okolici Savinje. Medtem ko so se mentorji lotili 

ocenjevanja tekmovalnih pol, so se tekmovalci podali na ogled razstav Mesto pod mestom in Grofje 

celjski v Pokrajinski muzej Celje. Med našimi tekmovalci se je najbolje odrezal Jon Judež iz 1. d, ki je 

dosegel tretji najboljši rezultat in se s tem uvrstil na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje se je odvijalo v torek, 19. aprila 2016. Gostitelj in organizator že 21. tekmovanja 

je bil Šolski center Rogaška Slatina. Tekmovanje se je pričelo s svečanim uvodom v krajevnem 

kulturnem centru, s kulturnim programom pa so se predstavili  dijaki. Na tekmovanju je sodelovalo 68 

srednješolcev, ki so si pot v finale zagotovili z uspehom na šolskem in na enem od enaindvajsetih 

območnih tekmovanj. Srednješolski tekmovalci so na terenu v Rogaški Slatini raziskovali mestni tloris 

in njegovo zgradbo – stik mestnega in podeželskega okolja. Po tekmovanju so udeleženci spoznavali še 

zdraviliško mesto, obiskali so podjetji Steklarna Rogaška in Kozmetika Afrodita, mentorji pa so 

pregledali in ovrednotili njihove izdelke. 
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Našo šolo je na državnem tekmovanju iz znanja geografije zastopal Jon Judež iz 1. d, ki je osvojil zlato 

priznanje. 

Polonca Centa 

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije  

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije, ki je bilo 28. 1. 2016 v prostorih šole, se je udeležilo 64 dijakov 

iz vseh letnikov. Trinajst najuspešnejših dijakov se je 19. 3. 2016 v Mariboru udeležilo državnega 

tekmovanja.  

Rezultat po državnem tekmovanju sta 2 zlati priznanji, 7 srebrnih in 19 bronastih priznanj. Zlati priznanji  

sta prejela Angelika Kirar iz 1. d in Uroš Prešern iz 4. d. Srebrna priznanja so prejeli Zala Kulovec iz 1. b, 

Nastja Kavšek iz 1. c, Luka Umek iz 2. d, Aljaž Kolenc iz 3. b, Bianka Colarič iz 3. b, Barbara Jaklič iz 3. c 

in Anamarija Primc iz 4. b. Mladi ljubitelji biologije so si tako prislužili 28 Proteusovih priznanj. 

Tekmovanje je razdeljeno na dva dela. Dijaki prvega in drugega letnika se pripravljajo na določeno 

temo, zato je število dijakov precej odvisno od zanimivosti izbrane teme. Letošnja tema je bila Jamski 

ekosistem. 

Dijaki tretjega in četrtega letnika tekmujejo iz tem v učnem načrtu za vsa štiri leta in se potegujejo tudi 

za vstop v olimpijsko ekipo, ki bo letos ponovno zastopala Slovenijo na 27. biološki olimpijadi. 

Prejemnika zlatega priznanja, Uroš Prešern in Angelika 
Kirar, z mentoricama, Barbaro Bajc Šerovič in Tatjano 

Durmič, foto: Simon Hočevar 

Jon Judež po zaključku 
tekmovanja, foto: Tadej Grabnar 
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Uroš Prešern se je z odličnim rezultatom (tretje mesto v državi) uvrstil v ožji izbor za ekipo na biološki 

olimpijadi. Že lansko leto je kot dijak tretjega letnika dosegel podoben uspeh. Tako lani kot tudi letos 

se je odločil za sodelovanje na kemijski olimpijadi, saj je tudi na tem področju med štirimi najboljšimi 

dijaki v Sloveniji.  

Tatjana Durmič 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

16. oktobra 2015 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki se ga je udeležilo 89 

dijakov. Na šolskem tekmovanju je 26 dijakov doseglo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje so 

se uvrstili trije, Barbara Jaklič iz 3. c, Klavdija Prešeren iz 3. d in Jon Judež iz 1. d. 

V soboto, 21. 11. 2015, je na OŠ Brežice potekalo 17. državno tekmovanje. Barbara in Jon sta dosegla 

zlato priznanje. 

Marija Kočar 

Tekmovanje iz poznavanja flore Slovenije – botanično tekmovanje 

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 11. novembra 2015, se je udeležilo 20 dijakov. Tekmovali so v 

parih. Pomerili so se v teoretičnem znanju desetih najbolj pogostih rastlinskih družin ter v poznavanju 

zgradbe rastlinskih organov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 9 parov. 

V soboto, 14. maja 2016, je bilo v Moravčah državno tekmovanje. Našo šolo je zastopalo 18 dijakov, ki 

so tekmovali v dvojicah. Popisovali so travniške, močvirske in gozdne rastline in pet rastlin tudi 

herbarizirali. 

Neja Bizjak (4. b) in Anamarija Primc (4. b) sta postali državni prvakinji in sta osvojili zlato priznanje. 

Grega Bajc (4. a) in Sabina Avsenik (4. k) sta tretja v državi in sta osvojila srebrno priznanje. 

Marija Kočar 

Tekmovalci pred OŠ Moravče, foto: Vesna Židan 

Barbara Jaklič, Klavdija Prešeren in Jon Judež pred 
vhodom v OŠ Brežice, foto: Marija Kočar 
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Tekmovanje iz znanja fizike 

Regijskega tekmovanja iz znanja fizike, ki je potekalo 18. 3. 2016, se je udeležilo 26 dijakov naše šole. 

Kar štirje so se uvrstili na državno tekmovanje: Jon Judež v 1. tekmovalni skupini, Tristan Kovačič in 

Matej Brudar v 2. tekmovalni skupini in Uroš Prešern v 3. tekmovalni skupini. 

Tekmovalci so se tudi sicer odlično odrezali. Bronasto priznanje so v 1. tekmovalni skupini prejeli Jon 

Judež, Domen Mohorčič, Miha Radež, Nastja Medle, Jan Anžlovar, Andrej Pelko in Jakob Höfferle. V 2. 

tekmovalni skupini so bronasto priznanje prejeli Tristan Kovačič, Matej Brudar in Karmen Zupančič. V 

3. skupini je bronasto priznanje prejel Uroš Prešern. Tristan Kovačič in Uroš Prešern sta v svojih 

skupinah zmagala, Jon Judež pa je bil drugi. 

Državno tekmovanje je potekalo 9. 4. 2016 v Sežani. Naši dijaki so se odlično odrezali. Uroš Prešern in 

Jon Judež sta vsak v svoji tekmovalni skupini prejela zlato priznanje in 3. nagrado, Tristan Kovačič pa 

srebrno priznanje. Uroš Prešern se je uvrstil tudi na izbirno tekmovanje za fizikalno olimpijado, vendar 

se ga ni udeležil. 

Miha Hadl 

Tekmovanje iz astronomije 

Aktiv fizikov je 10. 12. 2015 organiziral in izvedel šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Tekmovanja 

se je udeležilo 12 dijakov. Med njimi so štirje prejeli bronasto priznanje: Jan Anžlovar iz 1. d, Jan 

Zupančič iz 2. š, Jon Škerlj iz 3. a in Jakob Höfferle iz 2. b. Nihče se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

Miha Hadl 

OIV Fizika 

V tem šolskem letu je bilo v okviru OIV Fizika izvedenih 30 ur, pri katerih sem obravnaval teme iz 

vsakdanjega življenja, povezane s fiziko, ki pa sicer niso vključene v učni načrt. V okviru izvedbe OIV 

sem tudi pripravljal dijake na tekmovanje iz fizike za 1. letnik. OIV je redno obiskovalo šest dijakov, 

občasno tudi več. 

Miha Hadl 

Tekmovalci iz fizike na državnem tekmovanju 9. aprila 2016 v 
Sežani: Matej Brudar, Uroš Prešern, Tristan Kovačič in Jon 

Judež, foto: Miha Hadl 
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Fizikalni sef 

Dejavnost se je odvijala med septembrom 2015 in januarjem 2016. V tem času je 5 dijakov (Domen 

Kulovec, Tristan Kovačič, Gašper Štepec, Kristina Jordan, Barbara Jaklič) izdelalo sef, ki ga je bilo moč 

odpreti s pomočjo poznavanja fizikalnih principov. Dijaki so sami sestavili koncept in podobo sefa, 

mentor jim je bil le v pomoč s predlogi za zaklepni mehanizem in s svetovanjem pri izdelavi.  

Sef so izdelali v šolski delavnici po pouku, med počitnicami ali med  prostimi vikendi.   

Dijaki so se s sefom udeležili državnega tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov, kjer so zasedli 3. mesto. 

Dijaki so ob izdelavi sefa uživali in obljubili, da bodo prihodnje leto zopet sodelovali.  

Blaž Zabret 

Gimnazijska ''žajfa'' 

V okviru praznovanja 270-letnice Gimnazije Novo mesto sva v aktivu kemije Janja Pust in Katarina Sluga 

razpisali OIV z naslovom Gimnazijska »žajfa«. 

Namen in vsebina OIV je bila, da bi dijaki s svojimi idejami aktivno sodelovali pri zasnovi in izdelavi 

gimnazijskih »žajf« v okviru praznovanja jubileja ustanovitve Gimnazije Novo mesto. Pri tem bi 

spoznavali kemikalije in pripomočke za izdelavo mil in sam potek domače izdelave ter samostojno 

izdelovali mila po navodilih nosilk programa.  

Cilji OIV so bili tudi spoznavanje kemijskih pripomočkov in inventarja, razvijanje eksperimentalnih 

veščin in tehnik v kemijskem laboratoriju, vključno z varnim delom z različnimi kemikalijami, ter 

predvsem razvijanje ročnih spretnosti in ustvarjalnosti ob uporabi različnih dodatkov (naravna eterična 

olja, posušeni cvetovi, začimbnice …). 

Pričakovati je bilo, da bodo tovrstno »kozmetično« delo raje izvajale dekleta, kar se je tudi potrdilo. Na 

OIV so se prijavila štiri dekleta, Lucija Lucie Laubry iz 2. d, Tanja Topič iz 2. b, Nika Muren iz 3. a in 

Barbara Jaklič iz 3. c. 

Pod vodstvom Katarine Sluga so dekleta pridno izdelovala mila, sestajala so se po dogovoru, včasih 

večkrat na teden, včasih na nekaj tednov. Vsakokrat so z modelom izdelala na začetku po deset, kasneje 

pa po dvajset kosov mil, ki so jih oplemenitila vsakokrat z drugačnimi dodatki. Pri tem so nastajali res 

lepi in predvsem dišeči izdelki, ki so lepo darilo. 

Člani ekipe med sestavljanjem sefa v šolski delavnici,  
foto: Blaž Zabret 

Dijaki prejemajo čestitke in nagrade za doseženo 3. mesto na 
državnem tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov, foto: Blaž 

Zabret 
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Čeprav je bila naloga narediti 270 mil kar zahtevna, saj se je bilo postopka potrebno lotiti približno 25-

krat, smo proti koncu leta le našteli ustrezno število mil, ki zdaj dokončno zorijo, v jeseni pa bodo dobila 

darilno preobleko.  

Janja Pust 

OIV Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

V okviru izbirne dejavnosti OIV smo vse nosilke (Marinka Kovač, Branka Klemenčič, Janja Pust in 

Katarina Sluga) organizirale in izvedle različne dejavnosti, namenjene vsem, ki jih kemija še posebej 

zanima. Te so: 

 Krkine nagrade in priznanja,  

 priprave in organizacija šolskega tekmovanja in priprave na državno tekmovanje iz kemije za 

Preglova priznanja,  

 izbirni testi in priprave na 48. mednarodno kemijsko olimpijado 2016 v Gruziji, 

 organizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev in udeležba na državnem srečanju, 

 mentorstvo raziskovalnim nalogam, 

 priprave na izbirne teste na šolski in državni ravni za udeležbo na naravoslovni olimpijadi EUSO 

v Estoniji. 

Janja Pust 

45. simpozij za Krkine nagrade in priznanja 

Med nagrajenimi srednješolskimi raziskovalnimi nalogami sta bili tokrat dve nalogi:  

 Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj – opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, 

specifičnega za Campylobacter jejuni, avtorici Jerca Kristan in Tjaša Kitanovski iz 4. e, mentorja 

dr. Matjaž Peterka in Eva Zaletel in somentorica Janja Pust. 

 Protikorozijska zaščita in vrednotenje korozijskih procesov s »pametnimi« hibridnimi sol-gel 

prevlekami na železu in jeklu, avtorja Nikolaj Candellari in Simon Iskra iz 4. d, mentorji Janja 

Pust, dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev. 

Krkino priznanje pa sta prejeli še dve nalogi: Kofein v vsakdanjem življenju, avtorice Gaja Medved, 

Veronika Pucelj in Natalija Sitnikova iz 4. c. Nalogo so izdelale ob pomoči mentorice Janje Pust. Druga 

nagrajena naloga pa je bila Osebna kartica zdravil, avtorji Nuša Hudoklin, Mark Peter Zoran iz 4. d 

(Gimnazija Novo mesto) in Leja Šinkovec (Gimnazija Bežigrad). Mentorica naloge je bila Janja Pust, 

somentorica pa mag. Miroslava Abazović.  

Janja Pust 

Nagrajenki Tjaša Kitanovski in Jerca Kristan z 
mentoricama in ravnateljico, foto: Arhiv 

Krke, d. d., Novo mesto 

Nagrajenca Nikolaj Candellari in Simon Iskra 
z mentorjema in ravnateljico, foto:  Arhiv 

Krke, d. d., Novo mesto 
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Preglovo tekmovanje 

Mentorice smo izvedle šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki je potekalo 7. marca 2016. Udeležba je 

bila številčna, tekmovalo je kar 162 dijakov. Tekmovanje je potekalo brez težav. Popravljanje je 

pokazalo odlične rezultate, kar se je izkazalo tudi pri priznanjih. Kljub temu da so bili kriteriji za bronasto 

Preglovo priznanje tokrat precej strožji (pogoj je bila uvrstitev v prvo petino v državi), ga je prejelo kar 

57 naših dijakov, od njih se jih je 33 uvrstilo na državno tekmovanje.  

Po izbirnem šolskem tekmovanju smo  mentorice izvajale individualne in skupinske priprave na državno 

tekmovanje, ki se je odvijalo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer 13. maja 2016. Na 

tekmovanje sta dijake spremljali Marinka Kovač in Branka Klemenčič. 

Naši gimnazijci so bili po tekmovanju kar zadovoljni, izkazalo se je, da upravičeno, saj so osvojili 11 

zlatih in 13 srebrnih Preglovih plaket. 

Zlati dijaki so bili: Filip Brajčič, 1. c (4. mesto), Vanesa Cvelbar, 1. a, Zala Kulovec, 1. b, Jakob Höfferle, 

2. b, Tanja Topić, 2. b, Nastja Medle, 2. b, Anja Lukan, 3. c, Jon Škerlj, 3. a, Uroš Prešern, 4. d (1. mesto), 

Tristan Kovačič, 4. a (6. mesto) in Lea Gornik, 4. a.  

Med srebrnimi dijaki pa so bili: Miha Radež, 1. d, Klara Lukan, 1. b, Jan Van Elternen, 1. a, Jon Judež, 1. 

d, Luka Kunej, 2. a, Žan Zakošek, 2. b, Barbara Jaklič, 3. c, Anže Luzar, 3. b, Miha Tavčar, 3. a, Tatjana 

Glavan, 4. a, Peter Škrinjar, 4. š, Nikolaj Candellari, 4. d in Urška Miletić, 4. a.  

Vsi ostali dijaki so na šolskem tekmovanju prejeli bronasta Preglova priznanja.  

Janja Pust 

48. mednarodna kemijska olimpijada 2016 

Izbirna tekmovanja za udeležbo na kemijski olimpijadi so tudi tokrat potekala na Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo pod vodstvom profesorjev fakultete, a dijaki so se morali, kot doslej, na priprave 

šele uvrstiti preko izbirnega testa. 

V tem šolskem letu so se izbirnega testa za udeležbo na pripravah z Gimnazije Novo mesto udeležili 

naslednji dijaki: Uroš Prešern, 4. d (mentorica Janja Pust),  Tristan Kovačič, 4. a, in Nastja Medle, 2.b 

(mentorica Branka Klemenčič). Po uvodnem izbirnem preizkusu znanja so se Uroš, Tristan in Nastja 

Naša ekipa na državnem tekmovanju iz kemije, foto: Branka Klemenčič 
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uvrstili na priprave, po 2. izbirnem testu pa sta v konkurenci ostala še Uroš Prešern in Tristan Kovačič. 

Oba sta bila med prvimi petimi uvrščenimi tekmovalci. 

Zadnji in hkrati odločilni 3. izbirni test nam je ponovno prinesel veliko veselja, saj sta se v konkurenco 

štirih olimpijcev uvrstila oba naša tekmovalca.  

V Tbilisiju, glavnem mestu Gruzije, je od 23. do 31. 7. 2016 potekala 48. mednarodna kemijska 

olimpijada, na kateri je sodelovalo 80 držav z vsega sveta. Slovenijo je zastopala štiričlanska ekipa, ki 

sta jo vodila profesorja s kemijske fakultete, Darko Dolenc in Andrej Godec. Gimnazija Novo mesto je 

že drugo leto zapored sodelovala s kar dvema dijakoma, z Urošem Prešernom iz 4. d ter s Tristanom 

Kovačičem iz 4. a, 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 zelo zahtevni svetovni konkurenci je uspelo Urošu Prešernu osvojiti srebrno in Tristanu Kovačiču 

bronasto medaljo. Tudi dijaka Gimnazije Škofja Loka, Vid Kermelj in Martin Rihtaršič, sta dobitnika 

bronaste medalje. Ta izjemen rezultat vseh članov ekipe kaže, da je znanje kemije v Sloveniji v samem 

vrhu svetovne konkurence, kar je zagotovo tudi posledica dobrega sodelovanja med Fakulteto za 

kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in srednjimi šolami.  

Janja Pust, Branka Klemenčič 

Raziskovalne naloge 

Organizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

Na čelu organizacije sta bili tudi tokrat Branka Klemenčič in Nevenka Malnarič Brulc, ki sta vložili 

ogromno dela v pripravo in izvedbo srečanja. Mladi so se na letošnjem srečanju predstavili s 

devetnajstimi raziskovalnimi nalogami, osem je bila osnovnošolskih in enajst srednješolskih.  

Naši gimnazijci so se predstavili s sedmimi nalogami:  

 S področja kemije in kemijske tehnologije sta bili predstavljeni dve nalogi: 

Tristan in Uroš z medaljama, foto: Tristan 
Kovačič 

Slovenski udeleženci, foto: Tristan Kovačič 
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o Samočistilne superhidrofobne površine aluminija in njegovih zlitin, katere avtor je bil 

Simon Iskra iz 4. d (mentorji Janja Pust, dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev); 

o Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri enantioselektivni sintezi dimetil 

3-hidroksiglutarata, avtorice so bile Evgenija Burger, Tjaša Čukajne in Tjaša Čukajne iz 

3. b (mentorja Branka Klemenčič, dr. Aleš Gasparič); 

 Dve nalogi sta bili z interdisciplinarnega področja: 

o Metilacija arzena pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z 

arzenovim(III) oksidom, katere avtorji so bili Luka Petravić, Jon Škerlj in Špela Turk  iz 

3. a in 3. d (mentorji Branka Klemenčič, Lovro Kramer, Andreja Bratovš in prof. dr. 

Zdenka van Elteren Šlejkovec in dr. Ingrid Falnoga); 

o Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C, avtorji 

so bili Uroš Prešern iz 4. d, Tristan Kovačič in Domen Kulovec iz 4. a (mentorji Branka 

Klemenčič, Lovro Kramer, Andreja Bratovš in prof. dr. Boris Turk); 

 Na področju biologije je bila predstavljena naloga dijakinj Jerce Kristan in Tjaše Kitanovski iz 

4. e z naslovom Opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, specifičnega za 

Campylobacter jejuni (mentorji Janja Pust, Eva Zaletel in dr. Matjaž Peterka). 

 Na področju psihologije in pedagogike je Anja Fink iz 4. d predstavila nalogo Samopodoba med 

mladostniki, mentorica je bila Jana Hosta. 

 Na področju aplikativnih predlogov in projektov pa so avtorji Neža Cerinšek, Jan Igor Kržan in 

Matevž Turk predstavili nalogo z naslovom Naj bo igra! pod mentorstvom Barbare Strnad. 

Vse raziskovalne naloge so ocenjevalci uvrstili na državno srečanje. 

Državno srečanje mladih raziskovalcev 

Srečanje 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 

19. 5. 2016 na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. 

Udeleženci regijskega srečanja mladih raziskovalcev, foto: Simon Hočevar 
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Z Gimnazije Novo mesto je bilo letos na 50. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije na predstavitev 

povabljenih kar šest nalog (pet naravoslovnih in ena iz psihologije):  Samočistilne superhidrofobne 

površine aluminija in njegovih zlitin in Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri 

enantioselektivni sintezi dimetil 3-hidroksiglutarata s področja kemije in kemijske tehnologije, nalogi 

Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C, in Metilacija arzena 

pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z arzenovim(III) oksidom, z 

interdisciplinarnega področja, Opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, specifičnega za 

Campylobacter jejuni, s področja biologije ter še naloga Samopodoba med srednješolci iz psihologije.  

Tri naloge so prejele zlata priznanja, od tega dve prvi mesti ter ena drugo, tri pa so osvojile srebrna 

priznanja. 

Janja Pust 

Svetovno tekmovanje iz sintezne biologije iGEM 

Ekipa osmih slovenskih dijakov je skupaj s svojimi mentorji s Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo (FKKT) in s Kemijskega inštituta pripravila projekt (KI – Laboratorij za okoljske vede in 

inženirstvo), s katerim je zastopala Slovenijo na največjem svetovnem tekmovanju iz sintezne biologije 

iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition). iGEM je najbolj ugledno svetovno 

mednarodno tekmovanje iz sintezne biologije, ki ga že tradicionalno organizira MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), eden najpomembnejših raziskovalnih inštitutov na svetu. Na njem s svojimi 

raziskovalnimi projekti sodelujejo študentske in dijaške ekipe z vsega sveta, ki se v septembru že 

tradicionalno srečajo v Bostonu na velikem zborovanju, kjer podelijo nagrade najboljšim izmed njih.  

Srečanje je potekalo od 24. do 28. septembra 2014, udeležilo pa se ga je 280 ekip z vsega sveta. V 

konkurenci 36 srednješolskih ekip se je slovenska ekipa, v kateri sta bila tudi naš dijak Domen Kulovec 

iz 4. a in bivši dijak Aleš Zupančič, s svojim projektom uvrstila med 5 najboljših, za opravljene vnaprej 

postavljene naloge pa je prejela zlato medaljo. Dodatno je bila ekipa nominirana med najboljše 

srednješolske ekipe na več področjih: za najboljše predavanje, najboljšo spletno stran in za najboljše 

delovanje v javnosti. Raziskovalna naloga je bila usmerjena v pripravo gensko spremenjenih 

bakterijskih celic Escherichia coli, ki bi bile sposobne butanojsko kislino, stranski produkt anaerobne 

fermentacijske proizvodnje vodika, pretvoriti v butanol. Za pretvorbo so izbrali encimsko katalizirano 

pot, ki sicer obstaja v nekaterih sevih bakterije Clostridium acetobutylicum. Sintezne gene so vstavili v 

Tekmovalci so bili na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti zelo zadovoljni, 
foto: Branka Klemenčič 
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plazmidne vektorje in jim dodali zaporedja, ki omogočajo prepisovanje in prevajanje genov v proteine. 

Dokazali so, da se proteini v bakterijah E. coli res izražajo, natančno pa so tudi preverili rastne pogoje 

v aerobnih in anaerobnih razmerah v bioreaktorjih. Prav tako so določili, kakšna je sposobnost rasti 

celic v prisotnosti različnih koncentracij izhodiščnega substrata. Obsežno je bilo tudi delo na področju 

promocije sintezne biologije in njihovega projekta na številnih prireditvah in na šolah.  

Pri projektu so sodelovali dijaki z Gimnazije Novo mesto, Gimnazije Bežigrad, Gimnazije Kranj, s 

Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Prve gimnazije Celje, z Gimnazije Jurija Vege Idrija in Gimnazije 

Trbovlje. Na fotografiji: Domen Kulovec (Gimnazija Novo mesto), Aleš Zupančič (Gimnazija Novo 

mesto), dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec (mentor KI), prof. dr. Marko Dolinar (mentor FKKT), dr. Marina 

Klemenčič (mentorica FKKT), prof. dr. Albin Pintar (mentor KI), Jernej Šavli (Gimnazija Jurija Vege Idrija, 

Anže Vozelj (Gimnazija Trbovlje), Mariša Cvitanič (Gimnazija Bežigrad), Nina Jerala (Škofijska klasična 

gimnazija Ljubljana), Zala Sekne (Gimnazija Kranj), Ana Milovanović (Prva gimnazija Celje)). Pobuda za 

oblikovanje srednješolske raziskovalne skupine je prišla s Kemijskega inštituta, iz Laboratorija za 

okoljske vede in inženirstvo.  

Izbor v ekipo je potekal v juliju 2014, ko je 28 najboljših dijakov iz Slovenije, na poziv Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije in ob pomoči svojih šolskih mentorjev pripravilo raziskovalne predloge projekta. 

Domna Kulovca sta pri pripravi predloga usmerjali mentorici Branka Klemenčič in Tatjana Durmič, Aleša 

Zupančiča pa mentorica Marija Kočar. Dijaki so se na tekmovanje pod vodstvom mentorjev s FKKT in 

Kemijskega inštituta skupno pripravljali več kot leto dni, večino svojega raziskovalnega dela pa so 

opravili med poletnimi počitnicami leta 2014. Sodnike so prepričali z obsežnostjo projekta in s 

kakovostjo raziskovalnega dela, ki je po njihovih besedah na več področjih presegala raven 

srednješolcev. Pri svojem delu so bili dijaki deležni tudi pomoči šolskih mentorjev, ki so pomagali zbirati 

donatorska sredstva in usklajevati šolske obveznosti.  

Janja Pust 

Tekmovanje iz znanja naravoslovja 

24. 11. 2015 smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje iz naravoslovja, na katerem dijaki tekmujejo iz 

znanja biologije, kemije in fizike. Tekmovanja se je udeležilo 39 dijakov. Na državno tekmovanje se jih 

je uvrstilo pet. 

Udeleženci državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja,  
foto: Branka Klemenčič 
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23. 1. 2016 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje in hkrati izbor tekmovalcev za udeležbo na 

mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO. Naši dijaki so se na tekmovanju odrezali več kot odlično in 

pri reševanju precej kompleksnih interdisciplinarnih nalog iz kemije, biologije in fizike pokazali 

vrhunsko znanje na vseh treh področjih. Domen Mohorčič in Tanja Topič sta dosegla zlato priznanje, 

Nastja Medle, Jakob Höfferle in Jon Judež pa srebrno. Domen je z doseženim sedmim mestom za las 

zgrešil uvrstitev na naravoslovno olimpijado, kamor se je uvrstilo najboljših šest. 

Anita Nose 

Športni tabor za 2. š in 3. š 

V Bohinju je v tednu od 20. do 23. 6. 2016 potekal športni tabor za dijake 2. š in 3. š pod vodstvom 

profesorjev Marka Arnuša in Jerneja Cimpermana. Tabora se je udeležilo 24 dijakov in dijakinj, ki so 

poleg športnih dejavnosti opravili tudi del pouka likovne umetnosti, ki ga je vodila profesorica Jasmina 

Žagar. Bivali so v Hostlu pod Voglom, tik ob jezeru, kjer podjetje Pac sports ponuja izposojo plovil in 

ostale športne opreme ter strokovno usposobljen kader za vodenje športnih dejavnosti. Dijaki so se 

preizkusili v veslanju s kajaki in supi, se odpravili na celodnevni pohod na Vogel (1535 m), kolesarili na 

Pokljuko (1350 m) ter plezali v naravnem plezališču Pod skalco. Marsikdo se je s posamezno aktivnostjo 

srečal prvič v življenju, zato je bilo potrebno kar nekaj poguma ter spretnosti. Ves čas so uživali v 

prelepem naravnem okolju, ki ga ponuja Triglavski narodni park. Zvečer so se ob ognju pogovorili o 

dnevnih dejavnostih, medsebojnih odnosih, sodelovanju ter prihodnjih aktivnostih. Kljub obilici 

športnih dejavnosti so se dijaki v prostem času zabavali še s kopanjem in skoki v vodo. Za manj aktivne 

pa je bil na voljo nogometni TV-program. Ves čas je športnike spremljalo lepo vreme, kar je v zadnjem 

času prej redkost kot pravilo. Tabor takšne vrste je odlična priložnost za razvijanje vseživljenjskih 

kompetenc, kot so sodelovanje, samostojnost, medsebojna pomoč, zaupanje, skrb za naravo in ostale. 

Jernej Cimperman 

Turno kolesarjenje 

Turno kolesarjenje je dejavnost, ki zajema vse od načrtovanja do dejanske izvedbe kolesarske ture po 

asfaltnih in makadamskih cestah, kolovozih ter ostalih, s kolesom prevoznih poteh. Cilj našega krožka 

je bil, da se dijaki naučijo uporabe kolesa na različnih površinah in terenih, da se na turo dobro 

Gorskokolesarska idila nas je pričakala na planini Zajamniki pod 
Pokljuko, foto: M. Arnuš 
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pripravijo, so na turi ustrezno varnostno opremljeni, se znajo orientirati v naravi in jo zapustiti 

nedotaknjeno. Na OIV se je prijavilo 7 dijakov, občasno pa so se priključili tudi dijaki, ki so se prijavili 

na delavnico v okviru projektnega tedna Koloturnica. Turno kolesarjenje smo izvajali ob četrtkih od 

marca do maja, velik vpliv na izvedbo pa je imelo letošnje muhasto vreme. Naši glavni cilji so bili okoliški 

kolovozi in gozdne ceste. Prevozili smo poti po Ragovem logu, Potrovalu, Marofu, Trški gori, Otočcu, 

Ljubnu, Dolenjskih Toplicah. Zaradi obilice drugih dejavnosti ob koncu šolskega leta je manjkala še pika 

na i, Trdinov vrh. Dejavnost je odličen način za spoznavanje širše, manj poznane okolice Novega mesta 

in za krepitev socialnih veščin posameznika v sproščenem popoldanskem vzdušju. 

Marko Arnuš, Jernej Cimperman 

Joga v šoli 

Na jogo v šoli je hodilo od 8 do 10 dijakinj. Z vadbo smo začele v oktobru in je potekala vsak četrtek v 

fitnesu od 14. do 15. ure. Zaključile smo jo v maju. Sodelovale so predvsem dijakinje 1. in 2. letnika.  

Poudarek je bil na spoznavanju vaj in dihalnih tehnik, na meditaciji in predvsem na sproščanju in 

umirjanju. Pri vadbi smo se poskušale skoncentrirati na svoje telo, na svoj notranji svet. Dijakinje so 

vadile zbrano in se trudile pri izvedbi posameznih vaj. Vedno so hotele nove izzive. Najbolj všeč jim je 

bilo sproščanje in velikokrat so pripomnile, da ga komaj čakajo po napornem šolskem dnevu. 

Preizkusile smo se v več vrstah joge: joga v vsakdanjem življenju, obrazna joga, govorile smo o jogi 

smeha in drugih modernih oblikah joge. 

Cilj vadbe je bil, da bi dijakinje spoznale jogo kot vadbo, ki je primerna za vsa življenjska obdobja in 

pozitivno vpliva na vse pomembne telesne sisteme. Namen je bil, da se oblikuje skupina, v kateri se vsi 

dobro počutijo, hkrati pa se ob vadbi razvija pozitiven odnos do sebe in drugih. 

Saša Lavrič 

Pilates 

Pilates je posebna vrsta vaj za krepitev telesnih mišic. Iznašel jih je Nemec Joseph Hubert Pilates. Vadbo 

je poimenoval Contrology, ker naj bi pri izvajanju vaj s pomočjo misli/ glave kontrolirali mišice. Pilates 

Višje kot smo, bolj je veselo, foto: Marko Arnuš 
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je celostna telesna vadba, ki se osredotoča na težje dostopne, manjše in šibkejše mišice, ki pripomorejo 

k pravilni in zdravi telesni drži, h krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, k boljši telesni 

pripravljenosti in koordinaciji. Treningi so vključevali vaje za moč, raztezanje in dihanje. Največ 

poudarka smo namenile telesnemu centru powerhouse, ki zajema mišice spodnjega dela trupa 

(medenično dno, trebušne in hrbtne mišice). Vaje smo izvajale počasi in tekoče, z upoštevanjem 

pravilnega dihanja. Popestrile smo jih s pilates žogicami, z valji, obročem in elastikami. 

        Breda Vovko 

Navijaška skupina 

V navijaško skupino je bilo vključenih 8 dijakinj. Med šolskim letom smo se sestajale le občasno. Glavni 

projekt skupine je bil nastop na prireditvi Od fazana do veterana, ki je bila 13. aprila v KCJT. Poleg 

akrobatske točke smo izvedle tudi plesno koreografijo, vajo iz ritmične gimnastike s trakom, z žogo, 

obročem in mažoretno palico. 

Navijaško skupino so sestavljale: Petra Zupančič, Eva Vovko, Anja Lukan, Sara Štubljar, Nina Marija 

Kumer, Petra Potočar, Maša Rauh in Sara Letič. 

Breda Vovko 

Akrobatika za vsakogar 

Akrobatiko je redno obiskovalo 6 za vadbo navdušenih dijakov, v glavnem dekleta, pa tudi en fant. 

Trenirali smo v šolski telovadnici po dve šolski uri na teden od novembra do maja. Vadba akrobatike 

na prožni akrobatski blazini in vadba 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. 

Posneli smo akrobatski nastop, kjer smo pokazali svoje znanje, in ga objavili na gimnazijski spletni 

strani. V zadnjem mesecu smo oblikovali ekipo dijakinj, ki je po dolgih letih zastopala našo šolo na DP 

v športni gimnastiki. Hana Skube, Petra Zupančič in Anja Lukan so odlično tekmovale, osvojile 5. mesto 

ekipno in prikazale odlične sestave na posameznih orodjih. 

 

 

 

Na prireditvi Od fazana do veterana, foto: Simon Hočevar 
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Ivan Maričič 

Radi tečemo 

Letos smo jeseni tekli na Ljubljanskem maratonu in spomladi na dobrodelnem teku Leo v Novem 

mestu. S tem spodbujamo redno tekaško vadbo za zdrav slog življenja. 

Ljubljanski maraton 

Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto začeli z udeležbo na tekih jubilejnega 20. 

Ljubljanskega maratona. V soboto, 24. 10. 2015, se je 20 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 skozi celo leto. Letos pa smo bili tudi tekmovalno uspešni. 

Fantje (Andraž Seničar iz 1. c, Jakob Čop iz 1. b, Simon Iskra in Nikolaj Candellari iz 4. d) so osvojili 3. 

mesto ekipno. Klara Lukan iz 1. š pa je osvojila odlično 2. mesto med mlajšmi dijakinjami.  

 

V nedeljo, 25. 10. 2015, so dijaki in profesorji tekli 10, 21 in 42 km. Premagali so težave na svojih 

razdaljah in vseh 22 je prišlo do cilja. Vsi so bili zadovoljni z opravljenim tekom in z rezultati v tekmi s 

samim seboj. Imeli smo tudi dijaško udeležbo v teku na 42 km, ki jo je pogumno opravil Miha Brodarič 

iz 4. a. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu.  

Ekipa Gimnazije NM na DP v športni gimnastiki v Dobrovi 
pri Ljubljani, foto: Ema Koncilija 

Zaključek nastopa v »špago«, foto: Ivan Maričič 

Evgenija Burger na zmagovalni stopnici, foto: Leo klub 
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LEO tek 

V nedeljo, 21. 5. 2016, so gimnazijci tekli na 6. dobrodelnem Leo teku na 5 km in 7 km na Portovalu v 

Novem mestu. Teka so se udeležili trije dijaki in profesor. Med dekleti je Evgenija Burger iz 3. b osvojila 

1. mesto v teku na 5 km. Udeleženci so tekli za zdravje in dober namen, saj so tako zbirali sredstva za 

invalidski voziček za študentko Tanjo, ki je bila tudi dijakinja naše šole. 

Ivan Maričič 

Košarka 

Dejavnost je potekala ob torkih od oktobra do konca marca v veliki šolski telovadnici. Obiskovalo jo je 

osem oz. devet dijakov, ki so že imeli dobro znanje košarke. Predvsem z igro štirje proti štirim so 

utrjevali že osvojeno znanje iz osnovne šole, iz raznih košarkarskih društev ali pridobljeno znanje pri 

urah športne vzgoje. Žal pa je interes upadel ob koncu leta, kar lahko pripišem lepemu vremenu in 

šolskim obveznostim. Iz pogovora z dijaki lahko sklepam, da so bili zadovoljni. 

Sandi Kostić 

Nogomet 

Tudi v letošnjem letu nam je bilo vreme naklonjeno, saj smo večino časa igrali na zunanjem igrišču pri 

OŠ Center. Vsak ponedeljek od sredine oktobra pa do konca maja je dejavnost redno obiskovalo od 

deset do štirinajst dijakov. Nekateri med njimi so že trenirali nogomet, nekateri pa so preko igre znanje 

le utrjevali. Večina časa je bila namenjena igri pet na pet. 

Glede na obiskanost in iz pogovora z dijaki lahko sklepam, da so bili dijaki s ponujeno dejavnostjo 

zadovoljni. Želim si, da bi naslednje leto nadaljevali.    

Sandi Kostić 

Odbojka 

Dejavnost je potekala ob sredah od oktobra do sredine marca v veliki šolski telovadnici. Obiskovalo jo 

je od osem do devet dijakov, ki so že imeli dobro znanje odbojke. Predvsem z igro štirje proti štirim so 

utrjevali že osvojeno znanje iz osnovne šole oz. znanje, pridobljeno pri športni vzgoji. Žal pa je interes 

upadel ob koncu leta, kar lahko pripišem lepemu vremenu in šolskim obveznostim. Iz pogovorov z dijaki 

lahko sklepam, da so bili zadovoljni. 

Sandi Kostić 

Tretja modna revija z namenom 

Interact klub Novo mesto je na Gimnaziji Novo mesto pripravil že tretjo dobrodelno modno revijo. 

S svojimi kreacijami so se v nabito polnem atriju gimnazije predstavili Labod, Z-koncept, Modni studio 

Ana, Kukikruc, Modno šiviljstvo Novak, Anja Medle (NTF), Vilinka, Maja Gazvoda, Alessandro Serini, 

WM FASHION, Morja design, Dada fashion in J-kast.  

V vlogi manekenov in manekenk so nastopili dijaki in dijakinje gimnazije, pri organizaciji in pripravi 

programa pa so sodelovali še Zala Završnik, Nataša Tomšič, Petra Luzar, Anja Barbo, Elizabeta Jevnikar, 

Nely Blatnik, Andrea Rozman in Hiša lepote ART-PE.  

Prireditev je povezoval igralec Domen Valič. Z glasbo in petjem so program popestrile Tea Lajkovič, Eva 

Beg in Zala Hrastar, v vlogi didžeja pa se je izkazal profesor Jernej Ban.  
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Članice Interact kluba so predstojnici pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto gospe 

Tatjani Pavlin, dr. med., v četrtek, 9. junija, izročile 800 evrov zbranih sredstev, ki bodo namenjena  

nakupu dodatnih postelj za starše na otroškem oddelku. Ga. Tatjana Pavlin se je v imenu novomeške 

bolnišnice in pediatričnega oddelka zahvalila Gimnaziji Novo mesto in članom Interact kluba za 

donirana sredstva in pohvalila dobrodelnost, organizacijske sposobnosti in ustvarjalnost vseh, ki so 

sodelovali pri pripravi 3. modne revije z namenom.  

Natalija Petakovič 

Šolsko glasilo Stezice 

V šol. letu 2015/16 smo na Gimnaziji Novo mesto izdali eno številko šolskega glasila Stezice, in sicer 

junija 2016.  

Uredniški odbor so sestavljali: Alja Suljič, Lara Radkovič, Katja Štefanič in Erika Kum, pri oblikovanju  je 

s fotografijami sodeloval Luka Petravić, z ilustracijami pa Tjaša Ljubi. 

Kot manekeni so se izkazali tudi dijaki, 
foto: Klara Judež 

Tea z modnim metuljčkom, foto: Klara 
Judež 

Tatjana Pavlin s članicami Interact kluba, z ravnateljico Mojco 
Lukšič in mentorico Natalijo Petakovič, foto: Simon Hočevar 
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V Stezicah so avtorji objavili članke o nekaterih dogodkih, ki so zaznamovali utrip šole v letošnjem letu, 

npr. o modni reviji, pustovanju, dobrodelnem plesu Lep je dan, planinski turi ipd. Objavili so tudi nekaj 

prispevkov dijakov, ki so sodelovali v projektu Obrazi prihodnosti. V drugem delu glasila so objavljene 

kritike nekaterih popularnih knjig in literarni prispevki, med katerimi prevladujejo kratke zgodbe. V 

prihodnje bi si želeli več literarnih prispevkov, dobrodošla bi bila tudi pomoč pri oblikovanju oz. 

postavitvi besedila.  

Natalija Petakovič 

Obrazi prihodnosti 

Časopisna hiša Dnevnik je letos že drugič povabila srednje šole k sodelovanju v projektu Obrazi 

prihodnosti. Namena projekta je mlade spodbuditi k razmišljanju o družbi, katere sestavni del so.  Letos 

je bila vsaki šoli določena vnaprej izžrebana tema, o kateri so dijaki pisali najrazličnejša novinarska 

besedila. V projektu je sodelovalo 23  slovenskih srednjih šol in eno društvo dijakov, skupaj več kot  190 

dijakov.   

Z Gimnazije Novo mesto so za Dnevnik o razširjenosti alkohola med mladimi pisali dijaki Jon Judež,   

Franci Štirn, Leja Verbič, Sara Mirtek, Ana Hočevar in Eva Puhek iz 1. letnika, fotografije je prispeval 

Luka Petravič, izjave o razširjenosti alkohola med mladimi pa sta dala še Jan Strajnar in Bor Petković iz 

3. letnika. O psiholoških vidikih zasvojenosti mladih z alkoholom je v svojem prispevku razmišljala 

profesorica psihologije Jana Hosta. Dijaki so se v procesu ustvarjanja različnih novinarskih žanrov 

večkrat dobili z mentorico Dnevnika z novinarko Dragano Stanković, s katero so si v časopisni hiši 

ogledali tudi postavljanje člankov in nastajanje  časopisa.  Njihovi prispevki so bili v Dnevniku objavljeni 

v torek, 16. februarja.  

Projekt časopisne hiše Dnevnik Obrazi prihodnosti se je 26. aprila 2016 zaključil s prireditvijo v 

Lutkovnem gledališču Ljubljana in s podelitvijo priznanj šolam ter nadaljeval s sprejemom uredniških 

ekip in njihovih mentorjev pri predsedniku države Borutu Pahorju v  predsedniški palači  v Ljubljani.   

Na srečanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem so se mladi ustvarjalci pogovarjali o življenju 

danes in v prihodnosti. Dijaki so mu zastavljali drzna vprašanja, predsednik pa je dijake in njihove 

mentorje ter ravnatelje presenetil z odkritimi odgovori, ki jih je spretno preoblikoval tudi v življenjske 

nasvete. Tako tudi raznovrstnega eksperimentiranja Pahor mladim ni odsvetoval, a je dodal: »Pojdite 

čez mejo le, ko boste prepričani, da se lahko vrnete nazaj.« Reportaža o zaključni prireditvi je objavljena 

v posebni Dnevnikovi prilogi, ki je izšla v sredo, 4. maja. V njej so vse dijake, katerih besedila so bila 

objavljena v Dnevniku,  predstavili še z njihovimi avtoportreti (selfiji).  

 

Ekipa Gimnazije Novo mesto z mentorico v predsedniški 
palači, foto: Natalija Petakovič 

»Obrazi prihodnosti« novomeške gimnazije, foto: Natalija 
Petakovič 
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Natalija Petakovič 

Evropa v šoli 

Tudi na letošnjem natečaju Evropa v šoli, katerega tema je bila Ustvarimo še boljši jutri, so bile naše 

dijakinje zelo uspešne. Sodelovale so na različnih področjih in kar pet se jih je uvrstilo na državno raven. 

Na literarnem natečaju sta se uvrstili Neža Cerinšek in Eva Puhek, na fotografskem natečaju Nadina 

Kosinac, na video natečaju pa Tea Lajkovič in Ema Koncilija. Za našo šolo je bil v tem šolskem letu 

zmagovalni literarni natečaj, saj je na tem področju na državni ravni Eva Puhek iz 1. š dosegla 1. mesto, 

Neža Cerinšek iz 1. c pa 3. mesto. V petek, 13. maja 2016, sta se v Pionirskem domu v Ljubljani obe 

dijakinji udeležili zaključne prireditve s podelitvijo priznanj in nagrad. Glasbeni gost na podelitvi je bil 

raper Zlatko.  

Nina Arnuš 

Debatni klub 

V šolskem letu je debatni klub obiskovalo 10 dijakov. Udeležili smo se dveh srednješolskih debatnih 

turnirjev – 17. oktobra 2015 na Gimnaziji Ledina v Ljubljani in 12. decembra 2015 na Gimnaziji Trbovlje. 

Na slednjem je bila ekipa v sestavi Evgenija Burger (3. b), Aljaž Kolenc (3. b) in Eva Lindič (3. d) peta 

najboljša ekipa na turnirju, Evgenija pa peta najboljša govorka turnirja. Naša druga ekipa v sestavi Ajda 

Blatnik, Mia Jarc in Jure Janez Markovič (vsi 2. d) pa se je uvrstila na 11. mesto v skupini 26 ekip, ki so 

na turnirju debatirale v slovenskem jeziku. 

Na sprejemu v predsedniški palači, foto: N. Tasić, STA 

Eva na podelitvi, foto: Nina Arnuš Neža na podelitvi, foto: Nina Arnuš 
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Člani debatnega kluba (Aljaž Kolenc, Bianka Colarič iz 3. b, Ajda Blatnik, Jure Janez Markovič in Rem 

Grobelšek iz 2. d) so se spomladi udeležili še BaLMUN konference, ki je potekala od 15. do 17. aprila 

2016 v Banjaluki. To je bila za nas prva mednarodna debatna izkušnja in prva MUN (Model United 

Nations) konferenca. 

Vasja Jakše 

Konferenca BaLMUN 2016 

Od 15. do 17. aprila 2016 je v Banjaluki potekala že četrta BaLMUN konferenca, ki se je je udeležilo tudi 

pet dijakov naše šole: Ajda Blatnik, Jure Janez Markovič, Rem Grobelšek, Bianka Colarič in Aljaž Kolenc.  

MUN (Model United Nations) konference so simulacija zasedanja odborov in generalne skupščine 

Združenih narodov, na katerih dijaki prevzamejo vloge delegatov držav članic. Na BaLMUN konferenci 

so delegati v odborih razpravljali o zelo aktualnih temah – o migrantski krizi, zmanjševanju otroškega 

dela, o segrevanju ozračja in uporabi alternativnih virov energije, o deflaciji v evroobmočju in trgovskih 

sporazumih TIPP in TPP, pa tudi o slabih vplivih prehranske industrije na zdravje ljudi ter o omejevanju 

prenosljivih bolezni v potniškem in trgovskem prometu. Dva tedna pred začetkom konference so bile 

našim dijakom dodeljene države (Libanon, Japonska, Urugvaj in Poljska), kot delegati pa so delovali v 

različnih odborih. Na odborih so sprejemali in pisali resolucije o tem, kako bi rešili omenjene probleme, 

vlagali in sprejemali so amandmaje ter razpravljali in debatirali o različnih vprašanjih. Za aktivno 

sodelovanje v odborih so se morali dijaki res dobro pripraviti ter raziskati tako teme, ki jih je obravnaval 

posamezen odbor, kot tudi izvedeti čim več o svoji državi. Zasedanja so potekala v angleščini, delegati 

pa so morali upoštevati pravila oblačenja.  

Konference v Banjaluki so se udeležili dijaki iz Srbije, Makedonije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, 

Hrvaške, Slovenije in Romunije. Prav druženje z vrstniki iz drugih držav in topel sprejem dijakov iz 

Banjaluke, pri katerih so naši dijaki bivali, pa sta naredila konferenco v Banjaluki nepozabno. 

Vasja Jakše 

Likovni krožek 

Likovni krožek je letos obiskovalo 10 dijakov različnih letnikov, največ iz 2. letnika. Srečanja so potekala 

skozi vse leto, in sicer ob četrtkih 9. šolsko uro, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se pripravljali na 

posamezne natečaje. 

Vsi naši delegati pred uradno otvoritvijo konference,  
foto: Vasja Jakše 

Na zasedanju odbora za okolje, foto: Vasja Jakše 
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Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge 

likovne umetnosti, spoznajo umetnike in njihove stvaritve ter tako krepijo estetsko senzibilnost in  

kulturno razgledanost. 

Veliko zabave in inovativnosti je izzvala delavnica slikanje na platno in delavnica, kjer smo sodelovali s 

šolsko gledališko skupino Goga pri oblikovanju scene ob dnevu državnosti in oblikovanju scene za 

predstavo ob 650-letnici Novega mesta in 270-letnici gimnazije. Pomemben delovni projekt je bil tudi 

okrasitev šole ob praznikih, posebej svečano ob koncu leta. Oblikovali smo tudi sceno za podelitev 

priznanj in nagrad naše šole. 

Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Foruma Ljubljana, 

Sodelujem, svet oblikujem, natečaj Evropa v šoli, Jurčičev memorial – Jurčič na velikem platnu pod 

okriljem Gimnazije Ivančna Gorica. 

Ogled različnih likovnih razstav doma je bil manjši projekt likovnega krožka v tem šolskem  letu. 

Ogledali smo si  razstave v Dolenskem muzeju,  Sokolskem domu in galeriji Simulaker v Novem mestu. 

Obiskali smo tudi bienale v Benetkah. 

Večkrat se srečujemo s težavami pri organizacij srečanj, saj so dijaki iz različnih letnikov z različnimi 

urniki. Zelo si želimo atelje, kjer bi nemoteno ustvarjali in realizirali svoje ideje.  

Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanju umetnikov in njihovih del, predvsem pa skrbi za lep, estetski in prijeten videz šole, ki jo  

vsako leto ob različnih priložnostih okrasimo. 

Jasmina Žagar 

Ustvarjalno pisanje 

Dijakinja Erika Kum je na natečaju Z domišljijo na potep dosegla zavidljiv uspeh, saj so ji  že dve  besedili 

izdali v knjižni obliki, in sicer 2014  pripoved Varuh moj in 2015  Zadetek v življenju. V pripravi pa je že 

njena naslednja knjiga z naslovom Ranjena ptica. 

Vladimira Korošec 

Okrasitev šole, foto : Jasmina Žagar Bienale v Benetkah, foto: Jasmina Žagar 
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Gledališka skupina GOGA 

Gledališka skupina GOGA je bila tudi v šolskem letu 2015/16 zelo ustvarjalna. Tako je januarja v 

počastitev 650-letnice ustanovitve Novega mesta v KC Janeza Trdine pripravila prireditev V objemu 

Krke, s katero smo se zaposleni in dijaki  poklonili mestu ob visokem jubileju, katerega del je tudi 

gimnazija, ki že 270 let svojega obstoja pomembno sooblikuje in zaznamuje podobo Novega mesta. 

Praznovanje 650-letnice se sicer v letu 2016 izteka, hkrati pa se prepleta z visokim jubilejem Gimnazije 

Novo mesto, zato je prireditev pomenila  tudi začetek praznovanja častitljive obletnice Gimnazije Novo 

mesto. Predstava je bila namenjena gimnazijcem, nekaterim učencem OŠ Center in javnosti.  

Gimnazijci so opozorili nase s svojo ustvarjalnostjo in z neštetimi talenti, ki jih nosijo v sebi. Z glasbo, 

od klasične do rocka, z narodnozabavno glasbo, inštrumentalno glasbo, s poezijo in plesom so navdušili 

občinstvo. Nastopilo je  60 dijakov: recitatorji, pevci, pevski zbor, inštrumentalisti in Plesni studio Novo 

mesto. Predstava je nastala po zamisli in v režiji Vladimire Korošec, pevski zbor je vodil Vanja Popov, 

inštrumentaliste dijak Lenart Merlin, plesalce dijak Miha Tavčar, za sceno sta poskrbeli Jasmina Žagar 

in Breda Vovko. 

Že aprila, ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto, je gledališka skupina Goga v KC Janeza Trdine pripravila 

predstavo Od fazana do veterana, sicer pa je bila to prva predstava v sklopu novomeškega abonmaja. 

V uro trajajočem muzikalu so dijaki z glasbo, s petjem, z rapanjem in s plesom na gimnazijska leta 

pogledali skozi rožnata očala. Ob njihovih domislicah in humorju je marsikdo podoživel svoja 

srednješolska leta.  

V predstavi niso nastopali le dijaki, ampak so se jim tokrat pridružili tudi profesorji. Ravnateljica kot 

Marija Terezija, frančiškane so predstavili Blaž Zabret, Marko Kastelic in Vinko Sladoljev, učiteljici 

starega kova pa sta predstavili Mimi Kočar in Janja Pust. Skupaj je na prireditvi  sodelovalo 47 dijakov 

in profesorjev. Dopoldanski predstavi sta bili namenjeni dijakom gimnazije, večerna pa javnosti. 

Osnova za scenarij, ki ga je napisala  Vladimira Korošec, so bila dijaška besedila, ki so zadnjih deset let 

nastala pri pouku slovenščine. Za glasbo sta poskrbela Vanja Popov in dijakinja Eva Novak, za 

koreografijo Vanja Popov in Breda Vovko, za sceno Jasmina Žagar in Breda Vovko, pri kostumografiji je 

sodelovala Branka Klemenčič. 

V objemu Krke, foto: arhiv gimnazije 
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Poleg dveh osrednjih predstav so dijaki gledališke skupine obeležili tudi dan jezikov v atriju šole, po 

šolskem radiu državni praznik v mesecu decembru, februarja pa tudi kulturni praznik.  

Vladimira Korošec 

Pevski zbor 

Dejavnosti pevskega zbora so potekale dokaj redno. Pripravljali smo se na dva projekta, in sicer V 

objemu Krke in Od fazana do veterana. Vaje so potekale načeloma vsak teden po dve uri. Udeleževalo 

se jih je od 12 do 20 dijakov.  

V objemu Krke, foto: Jana Vovko Od fazana do veterana, foto: Simon Hočevar 

Od fazana do veterana, foto: Simon Hočevar 
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Dijaki so želeli projekt, ki bo izključno njihov, zato smo od projektnega tedna naprej začeli ustvarjati 

muzikal, ki ga bomo (upam) izvedli naslednje šolsko leto.  

Vanja Popov 

Gledališka popotovanja 

Predstave v programu Gledališka popotovanja si  je v povprečju ogledalo okoli 25 dijakov vseh letnikov. 

Pet četrtošolk in en četrtošolec so program obiskovali vsa štiri leta.  

V tem šol. letu smo si ogledali štiri predstave – dve v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, 

eno v Zagrebu in eno v Ljubljani: 

 gledališko predstavo Glengarry Glen Ross (12. 1. 2016 v Kulturnem centru Janeza Trdine)  

 opero Jevgenij Onjegin v HNK Zagreb (1. 2. 2016) 

 dramsko predstavo Menjava straže v KC  Janeza Trdine (14. 3. 2016) 

 opero Carmen v SNG Opera in balet Ljubljana (20. 5. 2016) 

Poskušala sem izbrati raznovrstne in kakovostne predstave, ki vsebinsko in izvedbeno nagovorijo tudi 

mladega in kritičnega gledalca. Letos smo si na željo dijakov ogledali kar dve operi, saj operne 

predstave najmanj poznajo. Dijaki so bili na uprizoritve 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. Po predstavi 

Menjava straže je bil v KC Janeza Trdine pogovor z njenim avtorjem in režiserjem Nejcem Gazvodo. 

Gledališka popotovanja dijakom omogočajo dodatne kulturne vsebine in jih usmerjajo v kritične 

ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo v novem šol. letu s programom nadaljevali. 

Suzana Krvavica 

Filmski abonma 

Dijaški filmski abonma je zajel 8 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil Cineplex. 

Na abonma se je prijavilo 71 dijakov. Filmi so bili na programu od oktobra 2015 do maja 2016, in sicer 

ob petkih ob 14.15. Izbrala sem en film bosanske produkcije (Izgubljeni otrok) in sedem ameriških, po 

večini nagrajenih filmov (Dansko dekle, V žarišču, Vojna zvezd, Soba …). 

Dijaki so bili najbolj navdušeni nad filmoma James Bond in Vojna zvezd. Obisk predstav je bil manjši od 

lanskega leta, ker je bil ogled filmov mogoč le po rednem pouku. Tako se je velikokrat zgodilo, da so 

dijaki zaradi prevoza predčasno odhajali iz dvorane.  

Renata Nose 

V zagrebški operi, foto: Suzana Krvavica 
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Podjetniške dejavnosti 

Krožek je potekal od septembra 2015 do maja 2016 na Gimnaziji Novo mesto, na nekaterih ljubljanskih 

podjetjih in na Startupu 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, kot literaturo pa smo uporabljali Delaj vitko Asha Maurye 

ter Talking to humans Giffa Constabla. 

S tedenskim krožkom smo začeli v drugi polovici septembra, in sicer s spoznavanjem osnov 

podjetništva. Novembra so skoraj vsi člani krožka sodelovali na dijaškem podjetniškem vikendu Startup 

GimNm, ali kot udeleženci ali kot organizatorji. Zmagala je gimnazijska ekipa Marprom z mariborske 

SERŠ.  

Po startup vikendu je šest dijakov začelo sodelovati v programu za spodbujanje podjetništva mladih, 

Junior Achievement. Zaključili so ga maja 2016.  

Z dijaki smo prvič sodelovali tudi na podjetniškem tekmovanju Popri v Novi Gorici 31. marca 2016. 

Udeležili sta se ga dve ekipi, ena se je uvrstila v polfinale. 

Med šolskim letom smo sodelovali pri organizaciji večih pogovornih večerov z uspešnimi podjetniki 

(Damjan Burger, M Tom; Marko Guček, GoOpti; Zenel Batagelj, Valicon; Jani Kralj, Jabooz ter Bojan 

Griljc, Dinamic). Pogovor s tremi od teh podjetnikov je vodila Eva Lindič, dijakinja 3. letnika Gimnazije 

Novo mesto. 

Septembra smo organizirali obiske nekaterih podjetij v Ljubljani, in sicer ABC pospeševalnika, 

Finančnega svetovanja Vezovišek ter IBM. 

Kot mentor podjetniških vsebin sem bil celo leto vključen tudi v delo programa FLL, skupini dijakov pa 

smo tudi pomagali pri prijavi na tekmovanje NASA Space App Challenge, ki so ga izvedli v prostorih ABC 

pospeševalnika v Ljubljani. Ker so zmagali, so bili povabljeni, da svoj projekt predstavijo na startup 

konferenci Podim v Mariboru 11. in 12. maja 2016. 

Janez Gorenc 

Dijaki na sejmu Junior Achievment, 13. 5. 2016, foto: Tanja Skok 
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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 tako 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 preko 

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 28 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 bolnišnica Novo mesto, interni oddelek) 

 farmacevt (Dolenjske lekarne) 

 fizioterapevt (Fizioterapija Rudolfovo) 

 arheolog (Dolenjski muzej) 

 specialni in rehabilitacijski pedagog (CUDV Draga, Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Novo mesto) 
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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 trajnosten 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 

Prostovoljno socialno delo je dejavnost, kjer dijaki s »prosto voljo« namenijo svoj prosti čas za nekoga 

drugega. V  letošnjem letu so namenili svoj čas skupini otrok v vrtcu, skupini romskih otrok v dnevnem 

centru, stanovalcem v domu za starejše občane, učencem z učnimi težavami, gimnazijcem z učnimi 

težavami ter bolnim otrokom in ostalim bolnikom v bolnišnici. Ponovna oživitev prostovoljstva v 

bolnišnici je prispevala k porastu prostovoljcev v tem šolskem letu. V različnih ustanovah je 

prostovoljno delo opravljalo 55 dijakov, od tega največ dijakov v Splošni bolnišnici Novo mesto. Pobudo 

za prostovoljno delo gimnazijcev je dala predstojnica pediatričnega oddelka, pediatrinja Tatjana Pavlin. 

Odziv dijakov je bil presenetljiv, saj se je za to obliko dela odločilo kar 20 dijakov, večina za pediatrični 

oddelek, nekaj tudi za nevrološkega. Prostovoljci so bili v ostalih ustanovah razporejeni takole: v 

Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je bilo 8 prostovoljcev, v Vrtcu Jana je bilo 6 

prostovoljcev, v Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto so bili 3 dijaki, ki so nudili učno pomoč 

učencem na OŠ Šmihel, OŠ Trebnje in OŠ Vavta vas, v Domu starejših občanov Novo mesto je bilo 

aktivnih 5 dijakov. Vrstniško učno pomoč je dijakom naše šole nudilo 10 dijakov tutorjev. Že nekaj let 

je kot prostovoljka v Dnevnem centru Brezje  aktivna tudi upokojena profesorica nemščine Nuša Rustja.  

Dijakinji spoznavata poklic socialnega 
delavca v Varstveno delovnem centru 

Novo mesto, foto: Nina Zupan 
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Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj, 5. decembra, se mentorice 

pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega dela vsem mladim novomeškim prostovoljcem 

zahvalimo z družabnim dogodkom. Tako smo tudi v tem letu pripravili srečanje Sprosti voljo, ki se je 

odvijalo 4. decembra 2015 v Klubu Lokal Patriot. Srečanja se je udeležilo tudi 10 prostovoljcev naše 

šole.   

Decembra 2015 so dijaki naše šole pripravili igrico in obdaritev za otroke na pediatričnem oddelku 

Splošne bolnišnice Novo mesto. Kot zahvala za možnost opravljanja prostovoljnega dela v njihovem 

oddelku je dozorela ideja, da bi dijaki decembra obiskali otroke, ki so zaradi bolezni prisiljeni praznike 

preživeti v bolnišnici, in jim tako vsaj malo polepšali dan. Otroke smo obiskali 22. 12. 2015. Pri igri so 

sodelovali dijaki 3. in 4. letnika klasične gimnazije. Obiskal jih je tudi Božiček, ki je vsakemu otroku 

prinesel ročno izdelane snežake in čokolado. Snežake so izdelali dijaki 1. letnika klasične gimnazije ob 

pomoči knjižničarke Albine Simonič in profesorice Saše Lavrič. 

Kot vsako leto smo tudi letos ob zaključku šolanja podelili priznanje dijakom za tri- ali večletno 

prostovoljno delo. Letos sta priznanje dobila Nuša Hudoklin in Uroš Prešern. Oba sta tri leta kot 

prostovoljca obiskovala stanovalce v domu starejših občanov, Uroš je bil tudi tutor vsa štiri leta. Uroša 

Prešerna smo prijavili tudi na natečaj Prostovoljec leta 2015, ki ga vsako leto razpiše Mladinski svet 

Slovenije.  

Kot mentorica dijakom, ki opravljajo prostovoljno delo, sem zadovoljna, da se število dijakov 

prostovoljcev počasi povečuje. To dokazuje, da je še veliko mladih, ki jim je mar za ljudi v naši družbi. 

Niso samo generacija virtualnega sveta, ampak prisegajo tudi na pristen človeški odnos in prijazno 

Uroš Prešern s stanovalko Doma starejših občanov 
Novo mesto, ki jo je obiskoval enkrat tedensko, foto: 

Arhiv DSO Novo mesto 

Delavnice v dnevnem centru Brezje, priprava sadne solate, 
foto: Arhiv DRPD 

Srečanje mladih novomeških prostovoljcev, foto: Arhiv 
DRPD 
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besedo. Izkušnje kažejo, da dijaki, ki se v času srednje šole odločijo za prostovoljstvo, v njem pogosto 

vztrajajo nekaj let, nekatere pa ljubezen do sočloveka »okuži« za celo življenje. 

Anica Kastelec 

Dobrodelnost na Rdečem križu 

V predprazničnem času so dijaki 2. e razreda Gimnazije Novo mesto, skupaj z razrednikom Jernejem 

Cimpermanom in Nušo Rustja, upokojeno profesorico in prostovoljko, izpeljali  dobrodelno akcijo na 

sedežu Območnega združenja RK Novo mesto. Z brezdomci so preživeli nekaj skupnih uric, da bi jim 

pokazali, da nekateri mislijo tudi na njih. Najprej so se vsi predstavili in si povedali, kaj si želijo v 

prihodnjem letu, potem pa so se posladkali s potico in čajem. Nato so se razdelili v skupine in delali 

različne okraske in pekli medenjake. Ko je bila smrečica okrašena in piškoti v pečici, so se igrali 

družabne igre in se ob piškotih in čaju sproščeno pogovarjali in tudi kakšno zapeli. Preden so odšli, so 

fantom razdelili darila: za vsakega šal, kapo, rokavice in pripomočke za osebno higieno ter doma 

narejene piškote in potico. Ob odhodu so si voščili ter odšli z občutkom zadovoljstva in v upanju, da 

bodo takšno dobro delo še kdaj ponovili. 

Jernej Cimperman, Petra Pavlin 

Zbiralna akcija za pomoč beguncem 

Na pobudo ravnateljice smo ob pojavu begunskega vala v septembru 2015 tudi na Gimnaziji Novo 

mesto izvedli zbiralno akcijo. Z majhnim prispevkom smo želeli pomagati ljudem, ki so zaradi vojne 

zapustili svoje domove. 

Akcija je potekala od 21. do 25. septembra 2015.  Zbirali smo hrano, ustekleničeno vodo, pripomočke 

za osebno higieno, plenice, oblačila in obutev. Pri zbiranju pomoči v atriju šole so sodelovali dijaki 2. b, 

3. a in 3. b razreda, za kar se jim zahvaljujemo. Odziv dijakov in zaposlenih je bil zadovoljiv. Zbrano 

pomoč smo oktobra 2015 predali humanitarnemu centru OZ Rdečega križa Novo mesto. Iskrena hvala 

vsem, ki ste darovali za ljudi, ki jih je vojna prisilila, da so zapustili svoj dom. 

 

Šola, ki je več kot šola, foto: Z. Janežič 
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Anica Kastelec 

Predstava in obdaritev za otroke na pediatričnem oddelku  

Splošne bolnišnice Novo mesto  

V tem šolskem letu smo preko prostovoljstva ponovno oživili sodelovanje s Splošno bolnišnico Novo 

mesto. Pobudo za prostovoljno delo gimnazijcev je dala predstojnica pediatričnega oddelka, 

pediatrinja Tatjana Pavlin. Odziv dijakov je bil presenetljiv, saj jih kar 19 opravlja prostovoljno delo na 

različnih oddelkih, največ jih prihaja prav na otroškega.  

V decembru  je skupina dijakov 3. in 4. letnika programa klasična gimnazija pripravila predstavo in obisk 

Božička z obdarovanjem otrok zaposlenih delavcev šole.  

Tako je dozorela ideja, da bi dijaki ponovili predstavo za otroke, ki so zaradi bolezni prisiljeni praznike 

preživeti v bolnišnici, in jim tako vsaj malo polepšali dan.  Otroke otroškega oddelka v Splošni bolnišnici 

Novo mesto smo obiskali v  torek, 22. 12. 2015. Pri predstavi so sodelovali dijaki Katja Štefanič, Gal 

Pungerčar in Jan Strajnar iz 3. k ter Tina Brkopec in Vita Maksl iz 4. k razreda. Pripravili so igrico o 

pravljičarju, ki je izgubil čudežno pero, obiskal pa jih je tudi Božiček, ki seveda ni prišel praznih rok. Vsak 

otrok je dobil darilo, primerno za ta čas, čokolado in ročno izdelane snežake. Snežake so izdelali dijaki 

1. letnika klasične gimnazije pod mentorstvom knjižničarke Albine Simonič in profesorice Saše Lavrič. 

Anica Kastelec 

Dijaki, ki so pomagali pri zbiralni akciji, foto: Simon 
Hočevar 

Zbrana pomoč, pripravljena za odvoz na Rdeči križ, foto: Simon 
Hočevar 

Božiček je pozdravil bolnike in zaposlene, 
 foto: Anica Kastelec 

Dijaki so pripravili igrico za bolne otroke,  
foto: Anica Kastelec 
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Športna tekmovanja 

 

Badminton 

 

 

Košarka – dijakinje 

 

 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Področno posamično 

tekmovanje,  

Brežice, 22. 12. 2015  

Urban Herman  1. mesto  

Nastja Stovanje  3. mesto  

Ema Cizelj  2. mesto  

Urban Kolenc  2. mesto  

Gašper Krivec  3. mesto  

Andraž Gruden  2. mesto (nekategorizirani)  

Področno ekipno tekmovanje,  
Brežice, 22. 12. 2014 

Ema Cizelj, Nastja Stovanje, 

Urban Herman, Urban Kolenc, 
Gašper Krivec 

1. mesto 

Državo posamično 
tekmovanje,  
Medvode, 25. 1. 2015 

Ema Cizelj 1. mesto 

Nastja Stovanje  3. mesto 

Gašper Krivec 3. mesto 

Državo ekipno tekmovanje,  
Medvode, 14. 4. 2015 

Nastja Stovanje, Urban 
Herman, Ema Cizelj, Gašper 
Krivec, Urban Kolenc 

2. mesto 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  

Novo mesto, 8. 12. 2015  

Zala Lavrič, Katja Cesar, Nika 
Koračin, Anja Špoljar, Ida 
Vrščaj, Aleksandra Krošelj, Eva 
Vrščaj, Maša Abunar 
 
Trener: Sašo Rebernik  
Vodja ekipe: Ivan Maričič  

1. mesto  
  

Področno ekipno tekmovanje,  
Novo mesto, 23. 12. 2015 

1. mesto 

Državo četrtfinalno 
tekmovanje,  
Postojna, 22. 1. 2016 

1. mesto 

Državo polfinalno tekmovanje,  
Ljubljana, 14. 3. 2016 

3. mesto 
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Košarka – dijaki 

 

Rokomet – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 14. 10. 2016 Urška Radojčič, Živa Čopi, Maja 

Hočevar, Nina Šenk, Klavdija 
Prešeren, Leja Verbič, Maja 
Peterlin, Tjaša Okleščen 

2. mesto 
Državno tekmovanje – 
četrtfinale,  
Novo mesto, 15. 12. 2015 

3. mesto 

Rokomet – dijaki 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 7. 10. 2015 

Rok Željko, Maj Malenšek, 
Andraž Brezovar, Leon Gorše, 
Mark Batagelj, Žiga Veselič, 
Žan Zakošek, Andrej Pelko, Žiga 
Medved, Jan Bevec in Andrej 
Kaferle 

3. mesto 

Področno tekmovanje,  
Krško, 20. 10. 2015 

3. mesto 

Nogomet – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 7. 1. 2016 Laura Škvorc, Živa Čopi, Stella 

Krsnik, Nastja Simčič, Iva 
Simčič, Maša Abunar, Manca 
Troha, Maja Hočevar, Eva 
Primc, Vita in Tea Šandor 

1. mesto 

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 27. 1. 2016 

1. mesto 

Državno tekmovanje – 
četrtfinale,  
Novo mesto, 30. 3. 2016 

3. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Občinsko tekmovanje,  

Novo mesto, 3. 12. 2015  

Blaž Kestner, Gal Bordelius, 
Anžej Šobar, Maj Malenšek, 
Matija Petruna, Andrej Pelko, 
Rok Karlič, Martin Jarc Jančar, 
Mario Križman, Blaž Vovko 
Bučar  
 
Trener: Sašo Rebernik  

Vodja ekipe: Ivan Maričič 

2. mesto  
  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 16. 12. 2015 

3. mesto 

Državno tekmovanje – 
četrtfinale, 
Škofja Loka, 19. 1. 2106 

3. mesto 
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Nogomet – dijaki 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje, 
Novo mesto, 5. 1. 2016 

Peter Škrinjar, Blaž Medle, 
Jakob Koferle, Andraž Fink, 
Matevž Smuk, Patrik Horžen, 
Sebastjan Bele, Jakob Judež, 
Tomaž Nemanič 

3. mesto 

Odbojka – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 11. 11. 2015 

Veronika Gliha, Tjaša Tomše,  
Mateja Petakovič, Brina Biličić,   
Zala Kink, Lara Lapanje, Živa 
Čopi, Živa Vidic, Stella Krsnik,  
Lija Plantan, Jana Medle  
 

2. mesto 

Področno tekmovanje,  
Brežice, 26. 11. 2015 

1. mesto 

Državno tekmovanje – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 29. 1. 2016 

3. mesto 

Odbojka – dijaki 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 4. 11. 2015 

Tin Malenšek, Leon Gorše, 
Anže Murko, Jaka Bevc, Larsen 
Cundrič, Žiga Kočevar, Aljoša 
Kafol, Tibor Kovačič, Maj 
Mišjak, Žiga Kodelič, Tadej 
Mohorčič, Fran Berkopec 

2. mesto 
Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 17. 11. 2015 

2. mesto 
Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 20. 1. 2016 

2. mesto 

Odbojka na mivki – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Finalno tekmovanje,  
Ljubljana, 1. 10. 2105 

Živa Čopi, Živa Vidic, Stella 
Krsnik, Lija Plantan 

4. mesto 

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 6. 6. 2016 

Živa Čopi, Zala Lavrič, Živa 
Vidic, Brina Biličič, Mateja 
Petakovič 

3. mesto 
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Odbojka na mivki – dijaki 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 10. 9. 2015 

Tin Malenšek, Žiga Kodelič, 
Jaka Bevc, Anže Murko, Leon 
Gorše 

2. mesto 

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 6. 6. 2016 

Leon Gorše, Jaka Bevc, Anže 
Murko in Aljoša Kafol 

3. mesto 

Atletika – dijakinje ekipno 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 29. 9. 2015 

Ema Štukelj, Maja Brezovar, 
Jana Medle, Tina Guštin, Maja 
Gazvoda, Lena Zatežič, Maja 
Peterlin, Ema Cizelj, Klara 
Lukan, Eva Vrščaj, Lea Pavlin, 
Špela Pečjak, Barbara Jaklič, 
Laura Medved, Ana Grobler, 
Ema Breščak 

2. mesto 

Finalno tekmovanje,  
Celje, 8. 10. 2015 

Ema Štukelj, Maja Brezovar, 
Laura Medved, Ana Grobler, 
Klara Lukan, Eva Vrščaj, Špela 
Turk, Tina Guštin, Lea Pavlin, 
Laura Medle, Zala Lavrič  
,  

 

6. mesto 

Atletika – dijakinje 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno 
tekmovanje, Novo 
mesto, 16. 5. 2016 

skok v daljino Lea Pavlin 1. mesto 

tek 400 metrov Ema Štukelj 2. mesto 

tek 400 metrov Laura Medved 3. mesto 

suvanje krogle Zala Lavrič 2. mesto 

Finalno tekmovanje, 
Domžale, 18. 5. 2016 

skok v daljino Lea Pavlin 3. mesto 

skok v daljino Tina Guštin  11. mesto 

skok v daljino Laura Medle 15. mesto 

skok v daljino Larisa Grubič  12. mesto 

tek 400 metrov Ema Štukelj 19. mesto 

tek 400 metrov Laura Medved 21. mesto 

suvanje krogle Zala Lavrič 10. mesto 

tek 1000 metrov Klara Lukan 1. mesto 
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Atletika – dijaki ekipno 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 29. 9. 2015 

Matija Tomše, Filip Šobar, Žan 
Zakošek, Maj Malenšek, Martin 
Jančar, Mark Batagelj, Gal 
Bordelius, Patrik Cvelbar, Vik 
Brozovič, Mario Križman, Žiga 
Kočevar, Jakob Čop 

5. mesto 

Atletika – dijaki 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno tekmovanje, 
Novo mesto, 16. 5. 
2016 

tek 100 metrov 

Matija Tomše 3. mesto 

Jakob Judež 4. mesto 

Andraž Gruden 6. mesto 

Mario Križman 9. mesto 

tek 2000 metrov 
Jakob Čop 5. mesto 

Andraž Seničar 6. mesto 

skok v višino 

Filip Brajčič 6. mesto 

Martin Jarc Jančar 8. mesto 

Maj Malenšek 13. mesto 

skok v daljino Luka Kunej 2. mesto 

Finalno tekmovanje, 
Domžale, 18. 5. 2016 

tek 2000 metrov Jakob Čop 14. mesto 

skok v višino 
Martin Jarc Jančar 13. mesto 

Filip Brajčič 15. mesto 

skok v daljino Luka Kunej 15. mesto 

Kros  

 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Jesenski kros,  
Novo mesto, 22. 10. 
2015 

dijaki, (rojeni leta) 
2000 

Jakob Čop 1. mesto 

Andraž Seničar 3. mesto 

dijaki, 1998 Peter Candellari 7. mesto 

dijaki, 1997 
Simon Iskra  2. mesto 

Primož Petan 5. mesto 

dijakinje, 2000 Klara Kužnik 1. mesto 

dijakinje, 1998 
Nastja Medle 3. mesto 

Evgenija Burger 4. mesto 

Pomladanski kros, 
Novo mesto, 12. 4. 
2016 

dijaki, 1999 in mlajši 
Jakob Čop 1. mesto 

Andraž Seničar 4. mesto 

dijakinje, 1999 in 
mlajše 

Klara Lukan 1. mesto 

Ana Grobler 3. mesto 

Lana Rajer 8. mesto 
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dijaki, 1997 in 1998 Simon Iskra 2. mesto 

Matevž Smuk 10. mesto 

dijakinje, 1997 in 1998 Bianka Colarič 3. mesto 

Kros – državno 
prvenstvo,  
Maribor, 21. 4. 2016 

dijakinje, 1999 in 
mlajše 

Klara Lukan 1. mesto 

Ana Grobler 24. mesto 

dijaki, 1997 in 1998 Simon Iskra 11. mesto 

dijaki, 1999 in mlajši Jakob Čop 17. mesto 

Andraž Seničar 22. mesto 

Streljanje z zračno puško – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 2. 2. 2016 

Nuša Hudoklin, Manca Troha 
Eva Primc 

1. mesto 

Finalno tekmovanje,  
Ljubljana, 14. 3. 2016 

Nuša Hudoklin 1. mesto 

Manca Troha 5. mesto 

Eva Primc 6. mesto 

Smučanje – veleslalom 

 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno tekmovanje 
veleslalom,  
Rogla, 8. 3. 2016 

kategorizirani Mark Jeršič 22. mesto 

starejši dijaki, 
nekategorizirani  

Tristan Kovačič 31. mesto 

Matevž Smuk 39. mesto 

mlajši dijaki, 
nekategorizirani  

Filip Šobar 7. mesto 

Gašper Krivec 29. mesto 

starejše dijakinje, 
nekategorizirane  

Katarina Malenšek 11. mesto 

Barbara Jaklič 12. mesto 

mlajše dijakinje, 
nekategorizirane 

Nina Zupančič 19. mesto 

Tjaša Tomše 35. mesto 

dijakinje, ekipno 

Barbara Jaklič, 
Katarina Malenšek, 
Tjaša Tomše, Nina 
Zupančič 

3. mesto 

dijaki, ekipno 

Tristan Kovačič, 
Gašper Krivec, Matevž 
Smuk, Filip Šobar  
 

10. mesto 
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Šah  

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka Dosežek  

Državno posamično 
tekmovanje,  
Otočec, 5. 12. 2015 

Vid Dobrovoljc 5. mesto 

Petar Dobrijević 35. mesto 

Andreja Dobrovoljc 6. mesto 

Državno ekipno prvenstvo 
Petar Dobrivojevič, Vid 
Dobrovoljc, Martin Koncilija, 
Miha Radež 

7. mesto 

 

Matija Tomše tretji na teku na 100 m, foto: Agencija za šport 

Klara Kužnik proti zmagi na krosu, foto: Agencija za šport 
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Ekskurzije 

Ekskurzija v Provanso 

V četrtek, 2. junija 2016, se je 44 dijakov 2. letnika odpravilo na strokovno ekskurzijo v Provanso. Polni 

pričakovanja smo na pot odšli v večernih urah in sledila je nočna vožnja preko Padske nižine, Apeninov, 

mimo Azurne obale v Provanso, kamor smo prispeli v petek dopoldne.  

Najprej smo si ogledali znameniti akvedukt v Pont du Gardu, ki je izjemna mojstrovina rimske 

arhitekture in je tudi uvrščen na Unescov seznam kulturne dediščine. Ob akveduktu smo si ogledali 

tudi botanični vrt, ki prikazuje tipično francosko mediteransko rastlinstvo – garigo. Nato smo pot 

nadaljevali proti Avignonu, ki je znan po papeški palači. Potem smo se podali po starem mestnem jedru, 

kjer smo videli mestno hišo, gledališče in mestni stolp z uro, na osrednjem mestnem trgu pa smo 

začutili utrip južne Francije. Naš obisk Avignona smo zaključili s sprehodom po slovitem mostu čez 

Rono, ki ga opeva tudi znana francoska otroška pesmica Sur le pont d'Avignon. Zvečer smo se odpravili 

do hotela, kjer smo prenočili.  

Drugi dan smo se odpravili v Arles, ki je bil za časa Rimljanov najpomembnejše mesto v Provansi. 

Najprej smo si ogledali znameniti rimski amfiteater, v katerem danes ne prirejajo več gladiatorskih 

borb, še vedno pa si je v njem mogoče ogledati bikoborbe. Odšli smo tudi do ostankov antičnega 

gledališča v neposredni bližini in preskusili njegovo akustiko. Zaradi kulturno-zgodovinskih spomenikov 

je tudi "Arles, rimski in romanski spomeniki" uvrščen med Unescove znamenitosti. Sledil je sprehod po 

ulicah, ki jih je pogosto upodabljal znameniti slikar Van Gogh, videli pa smo tudi njegovo Rumeno hišo. 

Naslednjih nekaj uric smo posvetili spoznavanju vonjev ter okusov Provanse in čas preživeli na največji 

odprti tržnici južno od Pariza. 

Popoldne smo se odpeljali v delto reke Rone – v Camargue, kjer smo videli prostoživeče črede divjih 

konjev, bivolov in plamencev. Ustavili smo se v srednjeveški utrdbi Aigues Mortes, od koder je sredi 

13. stoletja na pot krenila sedma križarska vojna. Utrjeno mestece nas je prevzelo s svojim šarmom, ki 

ga še danes zelo uspešno izkoriščajo v turistične namene. Naš naslednji cilj je bil kraj Saintes Maries de 

la Mer, znamenito cigansko romarsko središče, kjer so imeli teden dni pred našim obiskom vsakoletno 

romanje in veliko praznovanje. Zvečer smo se ustavili še v kraju Les Baux, po katerem je dobila ime 

ruda boksit. Povzpeli smo se na grad iz 13. stoletja, ki kraljuje na pečini, od koder je izjemen razgled na 

Provanso. Grad je bil nekoč središče trubadurske kulture, danes pa si je na njem mogoče ogledati tudi 

zbirko srednjeveških naprav za vojskovanje. Proti večeru smo se vrnili v Avignon, kjer smo ponovno 

prenočili. 

Na mostu v Avignonu, foto: Taja Skube Pred amfiteatrom v Arlesu, foto: Petra Pavlin 
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V nedeljo zjutraj smo se začeli vračati proti Sloveniji. Ustavili smo se v slikovitem Aix-en-Provence, kjer 

smo se sprehodili po zanimivi aveniji Cours Mirabeau, ki jo obdaja drevored platan in v vročini 

zagotavlja hlad obiskovalcem. Na aveniji stojijo fontane z izviri termalne vode, saj je Aix znano 

zdraviliško mesto že od rimskih časov dalje. Sprehodili smo se po ulicah, po katerih se je sprehajal in 

jih upodabljal znameniti slikar Paul Cezanne. Pot smo nadaljevali v zaledju Azurne obale do Grassa, kjer 

smo obiskali svetovno znano parfumerijo Galimard. Seznanili smo se s tradicijo gojenja cvetja in 

izdelave parfumov. Vonjali smo številne vonjave, dokler nas nosovi niso pustili na cedilu. 

Sledila je nočna vožnja preko Italije proti domu. V Novo mesto smo se vrnili v zgodnjih jutranjih urah, 

utrujeni, a zadovoljni in polni novih vtisov. 

Polonca Centa, Petra Pavlin, 2. e 

Ekskurzija na Nizozemsko  

Ekskurzija je potekala od 26. do 30. aprila 2016. Den Haag, Delft, Amsterdam, Volendam so si ogledali 

dijaki prvih, drugih in tretjih  letnikov. Vodja ekskurzije je bila Jasmina Žagar, spremljevalci pa Špela 

Debeljak, Barbara Maznik in Marko Kastelec. 

Nizozemska – dežela, ki je morju ukradla zemljo, nas je očarala prvi hip, ko smo premagali še zadnjega 

od 1400 kilometrov, kolikor smo jih našteli od doma do našega prvega cilja. Obiskali smo Delft, cvetoče 

trgovsko središče, ki je nastalo že v 11. stoletju, in občudovali čudovito modro pobarvano delftsko 

keramiko. Povzpeli smo se celo na stolp stare cerkve in občudovali pokrajino, tako drugačno od naše. 

Kje je kakšen griček, kje hribček? Nič, le prostrana ravnica, veter v laseh in tam nekje, blizu, morje. A 

spet drugačno. Neskončne peščene plaže, školjke in mrzla voda Severnega morja. Ampak najbolj 

pogumni smo si upali do kolen v vodo, da pa smo bili mokri še malo bolj, je poskrbel veter … In smo 

morali oditi. Čakal nas je še ogled Haaga, administrativnega središča dežele, ki smo jo raziskovali tri 

dni. 

Naslednje jutro smo morali biti že zgodaj na borzi cvetja, ogledat smo si šli mline na veter, spoznali 

izdelavo cokel in sirov, zvečer pa smo obiskali še hišo Ane Frank, ki ni nikogar od nas pustila 

ravnodušnega. 

Tudi tretji dan smo raziskovali skrivnosti Amsterdama, glavnega mesta Nizozemske, znanega po 

številnih mostovih in po visoki družbeni strpnosti, ki se kaže na vsakem koraku. Amsterdam je mesto, 

nastalo na globoko v tla zabitih lesenih stebrih, mesto, ki je pozdravilo vsakega od nas na svoj način. 

Mesto varuje skrivnosti, v njem vse vre, se premika, giblje. Mimo tebe švigajo in cingljajo kolesarji, 

tramvaj kar naenkrat zahrumi, množica te odpelje … A vendar najdeš mir in spokojnost v objemu 

zelenja in vode … 

Kaj je že najboljši ženski prijatelj? En karat, dva? Premalo? Kaj pa barva? Ne sme je biti?! Na vprašanja 

so nam skušali odgovoriti v brusilnici diamantov, a nas v tako prijateljstvo niso prepričali …  

Ne obiskati največjega muzeja bi bil greh. Rijksmuseum skriva zgodovino dežele, posebno mesto v njem 

ima Rembrandtova Nočna straža. Žal nismo imeli časa, da bi v muzeju ostali dlje, ker smo obiskali tudi 

Van Goghov muzej.  

Imeli smo še čas za kavo z Georgeem Clooneyjem, vesoljčka smo peljali s kolesom, fotografirali smo se 

z nogometnimi zvezdniki in pevci. Zlezli smo v posteljo k Robbieju Williamsu, Jennifer Lopez smo 

pobožali po … No, saj veste. Imamo dokaze. Fotografije. Tam se voska ne otipa, ne vidi se ga … In 

prevara deluje … 
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Vsaka pravljica ima svoj konec. In naša pravljica se je končala. Sledila je doooolga vožnja domov, na 

kateri so nas profesorji spremljevalci nagradili z nagradami, ki smo si jih prislužili ob reševanju nalog v 

delovnem zvezku, in z obljubo, da naslednje leto zopet potujemo. Če bomo tako pridni, kot smo bili na 

Nizozemskem. Mi pa dodajamo, če bodo tudi oni tako carski, kot so bili! 

Udeleženci ekskurzije, Jasmina Žagar 

Interdisciplinarna in geografska ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino 

Mesec marec je bil posvečen Marsu – rimskemu bogu vojne. 

Marec je bil prvi mesec v starem rimskem koledarju. 

Slovensko ime sušec pomeni čas, 

ko zemlja pije snežnico in se začenja sušiti. 

7.00: Na pot smo odšli 14. marca iz Novega mesta s parkirišča Planeta Tuš z avtobusom v 56 

km oddaljeno Krško po panevropskem prometnem koridorju X, ki v geološkem smislu teče z 

Dinarske karbonatne platforme v Slovenski jarek in je, med drugim, ena glavnih razvojnih osi 

v naši državi. Osnovni reliefni tip v Vzhodni Krški kotlini, ki je terciarna udorina, je rečni relief. 

Peljali smo se skozi Krakovski gozd, ki je največji kompleks nižinskega poplavnega hrastovega 

gozda (lat. Quercus) v Sloveniji (območje Natura 2000). 

Polovica dijakov je na avtobusu jedrnato predstavila vsebine izbranih tem iz gradiv, ki so jih 

dijaki prevzeli pri pouku geografije v šoli 6 dni pred ekskurzijo. 

Podatke o vremenskih razmerah, ki so sestavni del sleherne ekskurzije, smo preverili v 

časopisu Delo: »Dopoldne se bo povsod zjasnilo, najkasneje v južni Sloveniji. Čez dan bo še 

vetrovno, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na 

Primorskem do 15 stopinj Celzija. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je obsežno 

območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim in južnim Sredozemljem pa se zadržuje ciklon 

Tradicionalna nizozemska obutev,  
foto: Jasmina Žagar 

Amsterdam, foto: Jasmina Žagar 
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z vremensko fronto. Nad naše kraje od vzhoda priteka razmeroma hladen in postopoma bolj 

suh zrak.« 

8.00–10.05: Prišli smo v Krško, kjer je bil naš prvi postanek. Obisk smo začeli s predavanjem in 

ga sklenili z eksperimentalnim delom v Informacijskem središču GEN – Svet energije, Vrbina 

17, 8270 Krško. Gospod Garsia Kosinac, prof.,  nam je približal najnovejša dognanja o lastnostih 

in pomenu različnih energijskih virov (primarni in sekundarni viri energije, končna energija, 

obnovljivi in neobnovljivi viri, pretvorba primarne energije v sekundarno, sestava porabe 

končne energije, alternativni viri …). 

Za odmor in malicanje smo izbrali eno od nakupovalnih središč v predmestju Krškega. 

Na vrsti je bil obisk Kluba tajskega boksa Krško, kjer so nam predstavili svoje dosežke, filozofijo 

borilnega športa in načine vadbe v ringu, kamor so pritegnili tudi nekaj dijakov in celo voditelja 

te ekskurzije, ki mu je gospod Iztok Keše, glavni trener, ob odhodu podaril klubsko majico. 

Boksarski šport je od leta 1904 del programa olimpijskih iger; »boj s pestmi« Epeiosa in Evriala 

opisuje Homer v Iliadi, spev XXIII, stihi 688 do 699. V Sparti je bil sestavni del vzgoje mladih. 

V kamnolomu Gunte smo odkrivali značilnosti kemične sedimentne kamnine dolomit – MgCO3 

x CaCO3 (običajno zapisujemo CaMg(CO3)2) v korelaciji z naravno mineralno vodo donat Mg 

(www.donatmg.eu). Kamnino gradi navadno belkast, rumenkast do rjavkast, redko 

brezbarven in prozoren mineral dolomit, ki je dvojna sol kalcijevega in magnezijevega 

karbonata, njegovo nastajanje (mezozoik) pa imenujemo metasomatoza – pod vplivom 

morske vode ioni magnezija izpodrivajo del ionov kalcija. Od apnenca se razlikuje po večji 

pretrtosti in šibkejši reakciji na kislino. Kristali se nikoli ne preraščajo in se lahko ločijo, ko 

zajame kamnino preperevanje, kristalizira v romboedrih. Razkolnost je popolna, vzporedno s 

ploskvijo romboedra, lom je školjkast, trdota 3,5 (F. Mohs). V hladni solni kislini se ne topi, pač 

pa v vroči. 

12.10–12.20: Med vračanjem v Krško smo med počasno vožnjo opazovali akumulacijsko jezero 

reke Save ter obratovanje HE Krško (moč 39 MW oz. 154 GWh) ter osvežili spomin na bistvene 

značilnosti hidroelektrarne (visoki stroški izgradnje, a je električna energija potem cenejša od 

tiste iz fosilnih goriv, dežno-snežni rečni režim, turistična funkcija jezera, sicer ekološko zelo 

čist vir ima lahko stranske učinke – dvig podtalnice, ogrožanje rastlinskih in živalskih vrst v 

okolici, zasipavanje jezera, vpliv na mikroklimo, potresi …). 

12.20–13.00: Prihod v staro mestno jedro Krškega na Hočevarjev trg (skupinsko fotografiranje, 

odčitavanje nadmorske višine – 166 m, geografske dolžine in širine – 15⁰29' in 45⁰58' na 

zemljevidu,  spoznavanje historičnih značilnosti po Valvasorju ter funkcijska členitev izbranega 

dela Ceste krških žrtev). Valvasor omenja nemško ime mesta – Die Statt und Schloss 

GVRCKFELD. Staro mestno jedro se nahaja pod Trško goro (369 m). Širše območje je bilo  

poseljeno že v prazgodovini – 1800 m dolga stranski in glavni nasip v Libni z gomilnimi grobovi  

(grob lokostrelca z ostanki tula in puščicami ter s priloženo konjsko opremo in konjem). Kraj je 

bil prvič omenjen 895. v darilni pogodbi kralja Arnulfa bavarskemu plemiču. Bil je v lasti 

Savinjske marke, Celjskih in Habsburžanov. Mestu so škodovale poplave, potresi, izbruhi kuge 

in, kljub obzidju, turška plenjenja. Leta 1573 je kmečke puntarje pri Krškem premagal baron 

Turn z Uskoki. Ogled mesta smo zaključili pri kapucinskem samostanu, kjer smo si v mestnem 

http://www.donatmg.eu/
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parku ogledali še alejo zaslužnih meščanov (J. Dalmatin, A. Bohorič,  J. Hočevar, M. Rostohar 

… ), spomenika krškim žrtvam in pregnancem med drugo svetovno vojno, za vrnitev k avtobusu 

pa smo ubrali pot mimo obzidanih urbanih vrtov. 

13.00–13.10: Vožnja in prihod v Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, kjer smo si 

ogledali multimedijsko predstavitev programov in projektov, ki jih ponujajo mladim iz Posavja 

ali iz drugih slovenskih pokrajin ter tujcem. Obisk smo zaključili z ogledom filma, ki so ga 

posneli varovanci Prevzgojnega doma Radeče o odvisnosti od prepovedanih drog,  ki je pereča 

problematika v pokrajini Posavje. 

14.00–14.10: Vožnja po Krškem polju do arheološkega najdišča Neviodunum (Drnovo). Sedaj 

je to gručasta vas na Krškem polju, ki leži na nadmorski višini 155 m in ima okoli 370 

prebivalcev. Tukaj je nekoč stalo rimsko mesto s pristaniščem, ob cesti (Emona-Siscia); mestne 

pravice mu je podelil  cesar Vespazijan. Mesto je imelo forum, baziliko, kopališče, kanalizacijo, 

vodnjake, vodovod s hladno in toplo vodo z Gorjancev (Bušeča vas, sedaj Klunove toplice), 

poslopja z mozaiki, v pristanišču pa pomola in veliko skladišče. Posebnost naselja so bile tudi 

poslikane žare v obliki hišk s petelinom na vrhu. Leta 452 je mesto izropal in požgal Atila, za 

njim pa še Slovani. Hipotezo nekaterih starih zgodovinarjev, da naj bi se mesto takrat 

imenovalo Quadrata, je prepričljivo ovrgel  J. V. Valvasor. Sprehodili smo se med ohranjenimi 

in zaščitenimi ostanki izkopanin, si prebrali predstavitveni pano ter se po ježi s stopnicami 

spustili do nekdanjega pristanišča ob rečnem  meandru, kjer smo v miru malce postali in si 

spontano izmenjali nekaj vtisov. 

14.30–15.00: Med vračanjem v  Novo mesto po cesti E 61, Iliriki, se je na avtobusu zvrstila še 

druga polovica dijakov s svojimi predstavitvami. Vozniku Niku smo se zahvalili za varno in 

prijetno vožnjo, jaz pa še dijakom in sodelavcema Tatjani Bartolj in Vinku Sladoljevu za prijazno 

sodelovanje.  

Naslednji dan smo med poukom v učilnici izvedli anonimno evalvacijo ekskurzije, ki je 

pokazala, da so bili dijaki s pripravo, programom in z izvedbo ekskurzije zadovoljni,  saj se je za 

vsakogar nekaj našlo. Nekaj dijakov je v anketi svetovalo razširitev ali krčenje posamezne 

vsebine za prihodnje ekskurzije. 

Ekskurzije se je udeležilo 30 dijakov izbirnega maturitetnega predmeta GEO 1,  maturitetnega 

tečaja in trije učitelji spremljevalci.  

Robert Šupe 

Krško  – Gurckfeld, 18. stoletje, vir: Joseph 

Wagner 
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Geografska in zgodovinska ekskurzija s terenskimi vajami v Brežicah z okolico 

31. maja 2016 smo se iz Novega mesta ob 7. uri zjutraj z avtobusom odpeljali proti Brežicam. V 

avtobusu so bili dijaki oddelkov 1. d in k, skupno število dijakov, ki se je ekskurzije udeležilo, je bilo 49. 

S tremi dijaki sem se dogovoril, da nas lahko počakajo v Brežicah. Vsi dijaki so z namenom priprave na 

ekskurzijo 10 dni pred njenim pričetkom po eAsistentu prejeli 2 zbornika, geografskega in 

zgodovinskega. V avtobusu sem ponovil ključne naravno-geografske in družbeno-geografske 

značilnosti pokrajine, kamor smo bili namenjeni, dijaki pa so potek ekskurzije lahko spremljali na 

ustreznih zemljevidih. 

V Brežice smo prispeli ob 7.55 ter parkirali naš avtobus pred Gimnazijo Brežice, kar je s prometnim 

znakom tudi dovoljeno. Gimnazijo Brežice so ustanovili Nemci leta 1942, potem ko so razpustili 

samostan Antona Padovanskega, a šola zaradi zgodovinskih okoliščin ob ustanovitvi te letnice 

ustanovitve ne priznava, marveč je ta premaknjena v leto 1945. Pri vhodu v šolo za učitelje nas je 

pozdravila gospa Zlata Hribernik, prof. nemščine in pomočnica ravnatelja, ter nam zaželela prijeten 

potek ekskurzije. 

Na Trgu izgnancev smo postali pri spomeniku, ki so ga postavili v spomin na 37000 izgnanih Slovencev 

iz Posavja in Obsotelja v Nemčijo med drugo svetovno vojno, kjer so izgnance nameravali ponemčiti. 

Na izpraznjene domove je nato okupator naselil Kočevske Nemce. Na Trgu stoji mogočna vogalna 

stavba okrajnega sodišča v Brežicah (nekoč Nemški dom), kjer so se zbirali brežiški Nemci in je zgrajena 

v t. i. nürnberškem stilu. Na začetku Ceste prvih borcev so dijaki začeli z zbiranjem informacij za vajo 

Funkcijska členitev ulice; dijaki 1. d so poslikali in prešteli vse stavbe na zahodni, dijaki 1. k pa na 

vzhodni strani ulice. Tako pridobljene podatke so dijaki nato kartirali in v legendi določili prevladujoče 

funkcije te ulice. 

Naslednji postanek skupine je bil za brežiškim gradom – za Posavskim muzejem Brežice, ki stoji na 40 

metrov visoki kvartarni terasi (polici), ki se tu najbolj približa Gorjancem, kar je ugodno za prehod čez 

Savo in Krko. V kvartarju se je tektonsko delovanje nekoliko umirilo. Menjavale so se ledene in 

medledene dobe, ko je bilo podnebje včasih celo toplejše kot danes. Sava in ostali vodotoki so tu 

odlagali in še odlagajo nesprijete sedimentne kamnine, kot so prod, pesek in glina. 

Dijaki so orientirali karto, določili smeri neba in kartirali kvartarno polico, s katere smo lahko opazovali 

gradbišče HE Brežice v Vrbini in nasad topolov (lat. Populus), rod do 30 metrov visokih dvodomnih 

vetrocvetk vrbovk. Njegov les, mehak in lahek, uporabljajo kot surovino v tovarni celuloze in papirja v 

Krškem. Zgodovinski viri prvič omenjajo naselje kot zemljiško gospostvo Brežice leta 1241 v nemščini – 

Rein, Reyne ali Rayne, nazadnje Rann (breg),  kot posest salzburških nadškofov. V nadaljevanju so bili 

lastniki posesti Ogri (Matija Korvin), Habsburžani, Franc Gall von Gallenstein, rodbina Frankopani in, 

končno, rodbina Attems. Slednji so dali baročno poslikati viteško dvorano (slikar Karl Remb, nato pa še 

Franc Ignacij Flurer). V času vseslovenskega kmečkega upora 1515 sta mesto in grad pogorela. Mesto 

se je ponašalo s kovnico srebrnega denarja, z magistratom in s sodiščem že v 13. stoletju. Drugi kmečki 

upor leta 1573 (Gubčev kmečki upor) ni uspel, je pa mesto hudo prizadel. Ambroža Gubca so za  kazen 

fevdalci spektakularno in okrutno usmrtili v Zagrebu. V času Napoleonove Ilirije so morali meščani 

plačevati vojni davek – kontribucijo, meja Ilirskih provinc pa je potekala po reki Savi, po kateri je takrat 

tekel živahen promet, prevažanje bremen in blaga s splavi. 1862 je mesto dobilo železniško postajo, 

zaradi česar je promet po Savi postopoma zamrl. 

V Grajskem parku so dijaki dvakrat izmerili naklon pobočja z doma narejenimi naklonomeri iz kartona, 

z geotrikotnikom in vrvico z utežjo, spoznavali so tipične drevesne sestoje v parku, njihova slovenska 

in latinska imena. Park krasi kar 28 drevesnih vrst, med katere lahko uvrstimo 114 dreves mestnega 
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parka. Na vhodu v park iz smeri Gubčeve ulice in ulice Pod obzidjem vhodne table z zemljevidom 

označujejo pozicijo drevesa ter njegovo drevesno vrsto. V parku je z oznako označeno po eno drevo za 

posamezno drevesno vrsto. Današnji mestni park je zasnovala družina Attems v prvi polovici 19. 

stoletja in je bil del grajske lastnine do 2. svetovne vojne. Nastajati je začel pod vplivom bližnjega parka 

v Mokricah, kar nakazuje neformalna zasnovanost, ki se zgleduje po parkih angleškega krajinskega 

sloga. Danes je to prostor, v katerem potekajo različne prostočasne aktivnosti, ki prispevajo k telesni 

in duševni sprostitvi in okrepitvi človeka. V prostem času se ljudje ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, s 

katerimi zadovoljujejo potrebe po druženju, sprostitvi in obnavljanju svoje moči.  

Ob 9. uri smo obiskali Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, kjer smo spoznavali  

mestuslužne funkcije te ugledne ustanove. Prijazno so nam razkazali vse prostore, nam pokazali 

predstavitveni film in predstavili svoje dejavnosti za ljudi vseh starosti ter projekte, za katere so prejeli 

vrsto nagrad v Sloveniji in v tujini. Nekaj časa smo namenili odmoru ter malicanju dijakov in učiteljev. 

Stavba ZPTM meji na blokovsko naselje, ki je bilo zgrajeno sredi prejšnjega stoletja. Dijakom sem 

razložil razloge za nastanek tega naselja, njegovo sedanjo funkcijo in razloge za občasne pritožbe 

stanovalcev zaradi kršenja reda in miru (bližina odprte terase ZPTM, prirejanje koncertov …). Dijaki so 

blokovsko naselje še kartirali.  

Od tam smo odšli na brežiško tržnico, katere posebnost je, med drugim, streha, ki jo v celoti pokrivajo 

sončne celice za pridobivanje energije. Ogledali smo si aktualno ponudbo različnega blaga (sadje, 

zelenjava, cvetje, pecivo, oblačila …), gostinske objekte in pripadajočo infrastrukturo. Nekateri dijaki in 

učitelji so izkoristili priložnost in opravili nekaj manjših nakupov. 

S tržnice smo nadaljevali pot do manjšega trga z velikim panojem, na katerem so si dijaki ogledali 

zemljevid Občine Brežice z nekaj statističnimi podatki, nato pa še spomenik padlim v drugi svetovni 

vojni, kmečkim uporom in izgnancem. 

Po zavitih potkah s stopničkami smo se spustili do ulice Pod obzidjem; del obzidja iz 14. stoletja je še 

vedno ohranjen, nanj se delno naslanjajo hiše, tesno druga ob drugi. Betonska naklona pod viaduktom, 

ki povezuje staro mestno jedro z novim, mladostniki občasno uporabljajo za skejtanje, kadar na ulici ni 

prometa. Dijaki so ulico kartirali. Med vrsto hiš in viaduktom se dviga mogočen, 46 metrov visok 

vodovodni stolp iz leta 1914, zgrajen v nürnberškem stilu, enako kot nekdanji Nemški dom. Namen 

stolpa je bil oskrbovanje mesta in okolice z vodo s pomočjo rezervoarja in vodne črpalke, danes pa je 

stolp simbol mesta in je viden že od daleč. 

Prispeli smo do Savskega mostu, ki je bil skupaj z mostom čez Krko in vmesno inundacijo (lat. inundatio, 

poplavno območje med rekama) zgrajen leta 1906, v skupni dolžini 524 metrov. Način gradnje iz jekla 

in železa je bil enak kot pri Eifflovem stolpu v Parizu, z zakovicami namreč. 

Od tu naprej proti vzhodu, na levem bregu Save, se začenja 4 metre visok protipoplavni nasip, na 

katerega smo se povzpeli. Ta poteka po aluvialni terasi (holocen) in varuje nižje ležeče objekte in 

kmetijska zemljišča pred poplavami. Danes so dokazani tudi nekateri negativni učinki takšne 

protipoplavne ureditve; krajevno pospešen odtok reke v zgornjem delu toka se tako »maščuje« v nižjih 

delih, kjer nato reka prestopa bregove (Mostec, Dobova). Dijaki so z nasipa kartirali njive z evtričnimi 

rjavimi prstmi, dobro nasičenimi z bazami, ki jih je že Valvasor imenoval za »preimenitne«, ter 

ugotavljali, katere kulturne rastline tu uspevajo. Pred osmimi meseci so isto pot po nasipu, le v obratni 

smeri, prehodili številni begunci, ki so bili namenjeni iz Dobove v begunski center v Brežicah. Z 

železobetonskega mostu, zgrajenega 1972 pri Čatežu ob Savi, je bil čudovit razgled na sotočje rek Save 

in Krke. Le redki mimoidoči opazijo litoželezno spominsko ploščo in napis na njej, ki je pritrjena na 

zahodni ograji mostu. 
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Spletni vaji ugotavljanja in primerjanja fizikalnih lastnosti obeh rek – Save pri Čatežu in Krke pri 

Podbočju, so dijaki zaradi slabega signala opravili doma (Vir: ARSO). 

Ekskurzijo smo sklenili z vzponom na 386 metrov visoko Šentviško goro (Ljubljanski grad, 376 m) po 

označeni poti do vrha, ki je vodila skozi bukov (lat. Fagus silvatica) gozd (Čateževa energijska pešpot). 

Pri cerkvici svetega Vida (goduje 15. junija) smo si odpočili in uživali v edinstvenem razgledu po Krško-

Brežiškem polju ter po prehojeni poti. 

Pregovor O svetem Vidi se skozi noč vidi, ki hoče povedati, da je na njegov god dan najdaljši in noč 

najkrajša, izvira še iz časov pred reformo koledarja. Po starem, julijanskem koledarju (sedanji je 

gregorijanski) so god sv. Vida obhajali na dan poletnega kresa, zdaj pa njegov spominski dan pride 

skoraj deset dni prej, na 15. junij, ko dan še nekoliko raste. Sveti Vid je eden najbolj čaščenih svetnikov 

na Slovenskem. To potrjuje 76 njemu posvečenih cerkev, od tega 38 župnijskih, in večinoma se po teh 

cerkvah imenuje tudi kraj (Šentvid, Sveti Vid, Šembid). Svetemu Vidu posvečene cerkve spadajo med 

najstarejše in segajo v začetke krščanstva na naših tleh, zato strokovnjaki domnevajo, da so jih naši 

predniki postavljali v krajih, kjer so prej častili slovanskega poganskega boga Svetovita. Našim 

prednikom je bil sveti Vid tudi eden od štirinajstih pomočnikov v sili: priporočali so se mu za zdravje 

živcev in oči (vida), zoper božjast, ob nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji pik. Za nebeškega zavetnika 

so ga imeli lekarnarji, kotlarji, pivovarji, gluhonemi, viničarji in rudarji pa tudi gledališki igralci in 

plesalci. Upodabljali so ga na dva načina: kot mladeniča s palmo, simbolom mučeništva, ali pa 

mučenega v kotlu s kotličem v roki. 

O življenju in mučeništvu svetega Vida govori samo legenda z začetka 7. stoletja, ki se je porodila v glavi 

z bujno domišljijo. Povsod po Evropi razširjeno čaščenje tega svetnika pa da misliti, da ta legenda le ni 

brez zgodovinske podlage. Sveti Vid spada med tiste krščanske mučence, ki so jih kristjani dobro 

poznali, in morda prav zato nihče o njih ni poizvedoval, ker pač ni bilo dvomov. Skoraj zanesljivo je bil 

sveti Vid doma s Sicilije. Po legendi naj bi ga vzgajala zakonca Modest in Krescencija, ki sta bila kristjana 

in sta v krščanski veri vzgojila tudi njega. Vsi trije naj bi tudi skupaj umrli mučeniške smrti. Cesar 

Dioklecijan, ki mu je Vid v Jezusovem imenu ozdravil obsedenega sina, je dal vse tri, ker niso hoteli 

darovati rimskim bogovom, vreči v kotel, poln raztopljenega svinca. Takoj se je približal božji angel, ki 

jih je rešil. Nato jih je dal cesar do smrti mučiti na natezalnici. To naj bi se zgodilo okoli leta 304. 

Iz poznejšega časa vemo, da so relikvije svetega Vida leta 775 prenesli v samostan St. Denis pri Parizu; 

Francozi pravijo temu svetniku Guy. Od tam je šel del relikvij na Vestfalsko, nekaj pa jih je nemški cesar 

Henrik I. poklonil češkemu knezu sv. Venceslavu (Vaclavu) in te hranijo v veličastni cerkvi sv. Vida na 

Hradčanih v Pragi. 

God svetega Vida ali po ljudsko vidovo pomeni v slovenskem izročilu začetek 'kmečkega poletja' oz. 

košnje, kar pove pesem: »Prišel bo sveti Vid, / češnje zorijo. / Fantje po travnikih / travco kosijo.« 

Pregovor, da je »sveti Vid češenj sit«, je tudi nastal še v dobi starega koledarja. Ob svetem Vidu so 

češnje dozorele (in bile obrane) le v toplih primorskih krajih, ne pa v notranjosti slovenske dežele. Na 

Bizeljskem, poroča priznani etnograf Niko Kuret v svojem delu Praznično leto Slovencev, imajo 

zanimivo navado, da za god svetega Vida ali za vidovo nedeljo spletejo iz zrelih češenj velik zvon, ki ga 

obesijo nad glavni oltar. Po maši ga snamejo in priredijo zanj licitacijo za cerkvene pevce. 

Vidov in Vid, ki danes godujejo, na Slovenskem ni prav veliko. Ime Vid izhaja iz latinskega imena Vitus, 

ki ga povezujejo z latinsko besedo »vita«, ki pomeni življenje. 

V Novo mesto smo se vrnili ob 14.15 in se zahvalili vozniku, gospodu Damjanu, za varno vožnjo in 

srečno vrnitev domov. 
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V anonimni evalvaciji ekskurzije so dijaki zapisali, da so bili s kakovostjo programa ekskurzije zadovoljni, 

nekatere je vzpon na Šentvid utrudil, a je bil trud poplačan s čudovitim razgledom z vrha. 

Dijaki so o ekskurziji napisali poročila v obsegu in na način, kot to določa predmetni izpitni katalog za 

maturo iz geografije na strani 39; vsak dijak je prejel svoj  spletni izvod kataloga po eAsistentu. 

Spremljajoči učitelji na ekskurziji so bili: Zlatka Butkovec Gačnik, Marinka Kovač in Uroš Lubej. 

 Robert Šupe 

Ekskurzija IP zgodovina 

29 dijakov IP zgodovina se je 13. 6. 2016 udeležilo ekskurzije v Krško, Brežice in na grad Struga. V 

mestnem muzeju Krško so dijaki izbirali med delavnico knjigoveštva, kjer so izdelali svojo knjižico, in 

delavnico fotografije, kjer so fotografirali s kamero obscuro in nato slike razvili v muzejski temnici. Nato 

smo se odpeljali v Brežice na razstavo o gradovih, kjer smo spoznali najbolj slavne svetovne gradove. 

Na koncu sta nas na gradu Struga sprejeli še grofica Eleonora in njena spletična ter nam predstavili 

grad. Pomerili smo se v lokostrelstvu, metu podkev in sekiric. Naučili smo se nekaj slik srednjeveškega 

plesa in skovali kovanec. Z ekskurzijo smo nadgradili poznavanje zgodovine srednjega in novega veka. 

Nevenka Malnarič Brulc 

Brežice, vir: Foto studio Rožman Sveti Vid, vir: Revija 
Ognjišče, junij 2015 

Fotografija, nastala s camero obscuro,  
avtor: neznan udeleženec delavnice 

Lokostrelstvo, foto: 
Nevenka Malnarič Brulc 
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Naravoslovna ekskurzija 

V četrtek, 5. 11. 2015, se je 87 dijakov 2. letnika, ki obiskujejo izbirni predmet kemije, biologije ali fizike, 

s šestimi spremljevalci udeležilo naravoslovne ekskurzije v Ljubljani. Ekskurziji smo namenili cel dan, 

saj je bil program pester in je vseboval vsebine vseh treh predmetov.   

Dopoldne smo se razdelili v dve skupini, ki sta nato izmenično preživeli dve uri na Inštitutu Jožef Štefan 

ter eno uro v Hiši eksperimentov.  

Na Inštitutu Jožef Štefan je eno od obeh skupin pričakal gospod Tomaž Ogrin, ki nas je v naslednjih 

dveh urah popeljal v svet plinov, t. j. tekočega kisika in dušika, čistega helija ter suhega ledu – 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 … Dijaki so pri poskusih aktivno sodelovali in v njih z vsemi nami tudi zelo uživali.  

Z inštituta smo se peš odpravili v center mesta v Hišo eksperimentov, kjer so dijaki v naslednji uri 

samostojno izvajali poskuse, ki jih ima hiša že pripravljene. Bili so zelo aktivni, z zanimanjem so se 

pomikali od poskusa do poskusa ter jih hoteli tudi razumeti. Ura, preživeta tu, je kar prehitro minila. 

Druga skupina je ubrala obratno pot, torej so bili najprej v Hiši eksperimentov in se nato odpravili na 

inštitut. Po obeh dejavnostih je sledil odmor za kosilo, po katerem smo se ob 14. uri zbrali pred 

Gospodarskim razstaviščem, ki je gostil sejem Narava zdravje.  

Organizatorji so nam pred ogledom sejma pripravili zanimivo delavnico Po sledeh medveda, kjer so 

dijaki spoznavali te zanimive živali, od njihove genetike do bivalnih navad, ter se seveda seznanili tudi 

s tem, kako ravnati, če se v naravi srečamo z njimi.  

Po delavnici pa nas je čakal še ogled sejma Narava zdravje. Čeprav smo bili od vsega, predvsem pa od 

kar precej dolge hoje po Ljubljani, že rahlo utrujeni, smo se kmalu ponovno razživeli, saj smo se z 

lahkoto prepustili ogledovanju predstavljenih dejavnosti in izdelkov številnih razstavljavcev iz 

vsebinskih sklopov prehrane, gibanja, velnesa, zdravja, zelenega sobivanja in naravne kozmetike. Vsak  

je lahko našel kaj zanimivega zase, si po sejemskih popustih kaj kupil ali pa zgolj degustiral različne 

prehranske izdelke.   

Po celem dnevu smo sicer utrujeni, a polni vtisov odšli domov, seveda z željo, da ekskurzijo ponovimo 

v takšni ali malo drugačni obliki tudi v prihodnje.   

Blaž Zabret, Janja Pust, Marija Kočar 

Dijaki izvajajo poskuse z različnimi plini ob pomoči g. Ogulina, foto: Janja Pust 



Šolska kronika 2015/16 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 140 

Medpredmetna ekskurzija Krapina-Pišece 

Za dijake drugega letnika smo 15. in 16. 6. 2016 organizirali enodnevno  medpredmetno ekskurzijo. V 

sklopu ekskurzije smo si z dijaki drugih letnikov ogledali rojstno hišo Maksa Pleteršnika v Pišecah. 

Domače kulturno in turistično društvo je uredilo muzej in skrbi za organizirano vodenje po Pleteršnikovi 

zapuščini.  

V  Krapini smo si ogledali enega trenutno najmodernejših paleontološko antropoloških muzejev v 

Evropi. V njem je predstavljen razvoj življenja na Zemlji s poudarkom na razvoju človeške vrste, saj so 

na tem področju najdeni številni ostanki krapinskega neandertalca.  

Veliko dijakov in njihovih spremljevalcev je po obisku, ki zaradi organiziranega vodenja traja le dobro 

uro in je le hiter prelet muzeja, prepričanih, da se bodo še vrnili in pripeljali s seboj svoje družinske 

člane. 

Tatjana Durmič 

  

Gospod Marjan Dučič predstavlja življenjsko delo Maksa 
Pleteršnika, foto: Matjaž Bevc 

Pred impozantnim vhodom v muzej krapinskega 
neandertalca, foto: Matjaž Bevc 

Dijaki 2. b z družino neandertalcev, foto: Matjaž Bevc 
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Izmenjave 

Prva izmenjava z učenci slovenščine iz Novega Sada 

Od petka, 23. 10., do nedelje, 25. 10. 2015, je v Novem Sadu potekal prvi del izmenjave osmih dijakinj 

novomeške gimnazije in osmih učencev slovenščine iz Novega Sada. V izmenjavi je poleg Gimnazije 

Novo mesto in Društva Slovencev Kredarica iz Novega Sada sodelovalo Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto. Dijakinje sta spremljali profesorica Suzana Krvavica in sekretarka 

DRPD Novo mesto Branka Bukovec. 

V treh dnevih so si udeleženke ogledale glavne znamenitosti multikulturnega in nacionalno pisanega 

Novega Sada: mestni center, Petrovaradinsko trdnjavo, Štrand, muzej Vojvodine, naravoslovni muzej 

in drugo, najpomembnejše pa je bilo druženje z vrstniki, ki kot potomci Slovencev ohranjajo slovensko 

kulturo. Spoznale so njihovo društveno delovanje in organiziranost pouka slovenščine. Sobotno 

druženje so zaključili z obiskom koncerta klasične glasbe v mestni hiši. 

Poleg Novega Sada so obiskali tudi čitalnico v Irigu, samostan Ravanica in Društvo Slovencev v Rumi, ki 

deluje v prostorih boksarskega kluba. Spremljevalki sta se srečali tudi z vodstvom Gimnazije Laze 

Kostića in se pogovarjali o možnostih sodelovanja med šolama. 

Drugi del izmenjave je potekal od četrtka, 14. aprila, do nedelje, 17. aprila 2016, na naši šoli. V izmenjavi 

je sodelovalo 8 dijakinj iz 3. a, 3. d in 3. š, iz Novega Sada pa je pripotovalo 8 srednješolcev, učencev 

slovenščine, in dva člana društva. Mentorici drugega dela izmenjave sta bili Suzana Krvavica iz 

Gimnazije Novo mesto in Branka Bukovec iz DRPD Novo mesto. 

V četrtek po prihodu gostov so dijakinje z njimi odšle domov, v petek pa smo imeli celodnevni program. 

Dopoldne smo preživeli na šoli. Dijake iz Novega Sada je sprejela pomočnica ravnateljice, nato pa smo 

si ogledali šolo in bili pri pouku, saj so se dijaki iz Novega Sada želeli učiti slovenskega jezika. Dopoldne 

smo zaključili z vrhunskim koncertom Carmine Slovenice Balkanika v Kulturnem centru Janeza Trdine. 

Popoldne smo si v Dolenjskem muzeju ogledali film Novo mesto skozi čas in arheološko zbirko ter se 

nato sprehodili po mestu in spoznali kulturne spomenike v mestnem jedru.  

Ogled znamenitosti Novega mesta smo nadaljevali v soboto in obiskali evangelijsko cerkev. Sledila je 

nepozabna ekskurzija po bližnji okolici. Ogledali smo si muzej na prostem Pleterje in film o kartuzijanih 

Prijatelji iz Novega mesta in Novega Sada, foto: Djordje Veselinov 
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v pleterski gotski cerkvi. Odpeljali smo se na Javorovico in občudovali razgled na Šentjernej in okoliške 

vasi. Po kosilu smo se odpeljali še v Kostanjevico in si ogledali zbirke v Galeriji Božidarja Jakca. Posebno 

doživetje je bila tudi Kostanjeviška jama in nato sprehod okoli gradu Otočec. Tako kot v petek je sledilo 

druženje dijakov in mentorjev.  

Izmenjavo smo zaključili v nedeljo dopoldne, prepričani, da se bodo spletene vezi med Novim mestom 

in Novim Sadom ohranile. 

Vtis udeleženk izmenjave, Zale, Špele in Rebeke iz 3. d: 

Udeležile smo se izmenjave v Novem Sadu. Stanovali smo pri gostoljubnih družinah, katerih predniki so 

bili Slovenci. Izmenjava ni bila namenjena samo naši zabavi, ampak tudi ohranjanju vezi s Slovenijo.  

Poleg znamenitosti Srbije smo bolje spoznali tudi način življenja tamkajšnjih ljudi in njihovo kulinariko. 

Med vtisi je najlepši ogled Petrovaradinske trdnjave, ki se dviguje nad Donavo. Poleg lepega pogleda 

na mesto iz ptičje perspektive smo se med sprehodom po rovih vživeli v turške čase. Vodička nam je 

razložila organizacijo rovov in način obrambe. 

Enostavno povedano, izmenjava je bila res nepozabna. Srbijo si bomo zapomnile po neverjetni 

gostoljubnosti ljudi in sklepanju novih prijateljstev. 

Suzana Krvavica 

Pri Slovencih v Banjaluki 

21. in 22. 11. 2015 je šest dijakov novomeške gimnazije skupaj z mentorico Suzano Krvavica obiskalo 

učence slovenščine v Banjaluki. Izmenjava je potekala v sodelovanju z DRPD Novo mesto in Društvom 

Slovencev Triglav iz Banjaluke. 

Zaradi snega in mraza je bil načrtovani program okrnjen, a dijaki naše šole in učenci slovenščine iz 

Banjaluke so vzpostavili prijateljske stike in se družili. Osrednji dogodek prireditve je bilo tradicionalno 

martinovanje banjaluških Slovencev, ki se ga je udeležilo okoli 300 članov društva Triglav z gosti. 

Društvo sicer šteje približno 1200 članov, 90 jih obiskuje tudi pouk slovenščine. 

Suzana Krvavica 

Pred odhodom iz zimske Banjaluke, foto: Suzana Krvavica 



Šolska kronika 2015/16 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 143 

Po poti medkulturnosti in Visoške kronike 

V petek in soboto, 13. in 14. novembra 2015, je v Novem mestu potekal prvi del tradicionalne 

izmenjave med 1. k novomeške gimnazije in evropskim oddelkom prvošolcev Gimnazije Škofja Loka. 

Na srečanju so spoznavali medkulturnost in religije v Novem mestu od prazgodovine do danes. 

Dijaki so si v Dolenjskem muzeju ogledali arheološko zbirko in izdelovali kopije okrasnih jagod iz 

halštatskega obdobja. V čudovitem vremenu so na orientacijskem pohodu spoznali kulturne 

spomenike Novega mesta in petkovo srečanje zaključili z okroglo mizo v gimnazijskem atriju. Okroglo 

mizo je ob sodelovanju DRPD Novo mesto moderirala Suzana Krvavica, sodelovali pa so štirje pripadniki 

različnih nacionalnih skupnosti. 

V soboto so udeleženci v islamskem centru v Novem mestu spoznavali osnove islama ter v evangelijski 

cerkvi Dobrega pastirja reformacijo. Srečanje so zaključili v šoli s kvizom, ki je pokazal, koliko so se v 

dveh dnevih naučili. 

Drugi del izmenjave je potekal 1. in 2. aprila 2016 v Škofji Loki. Rdeča nit srečanja je bil Tavčarjev 

zgodovinski roman Visoška kronika. 

V petek so si ogledali Tavčarjevo sobo na Loškem gradu in obiskali kapucinsko knjižnico, popoldne pa 

je delo potekalo v štirih delavnicah. V zgodovinski so raziskovali čarovniške procese na Slovenskem, v 

improvizacijskem gledališču pa so pripravili uprizoritev prizora iz Visoške kronike, ko jezne loške ženske 

planejo na Marksa Wulfinga. V likovni delavnici so risali prizore iz romana, v sociološki so anketirali 

mlajše Ločane, kako dobro poznajo Visoško kroniko in Novo mesto. Anketa je pokazala, da Škofjeločani 

dolenjsko prestolnico zelo slabo poznajo.  

V soboto so imeli orientacijski pohod po Škofji Loki in spoznavali njene kulturne znamenitosti. 

Sprehodili so se tudi do sotočja Sor, kjer je potekalo sojenje Agati Schwarzkobler. Za zaključek so 

obiskali Tavčarjev dvorec na Visokem in še enkrat podoživeli Visoško kroniko. 

Suzana Krvavica 

  

1. k pred spomenikom Ivana Tavčarja na Visokem, foto: Suzana Krvavica 
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Projektni teden 

V času med 24. 5. in 27. 5. 2016 je na šoli potekal projektni teden. Predstavitve delavnic so bile v 

ponedeljek, 30. 6. 2016, v dvoranah Cineplexa v Tušu. Večina letošnjih delavnic je bila vezanih na 

praznovanje 270-letnice Gimnazije Novo mesto.  

V letošnjem šolskem letu so profesorji Gimnazije Novo mesto ob pomoči zunanjih izvajalcev dijakom 

1., 2. in 3. letnika ponudili 39 delavnic. Izvedenih je bilo 34 delavnic, 9 štiridnevnih in 25 dvodnevnih. 

Pri pripravi in izvedbi je sodelovalo 52 profesorjev gimnazije in 10 zunanjih izvajalcev. Pri večini delavnic 

so kot gostje sodelovali tudi bivši gimnazijci.  

Delavnice smo izvajali od torka do petka, in sicer šest šolskih ur na dan (od 8. do 14. ure). Dijaki so 

izbirali med naslednjimi delavnicami:  

Št. Letnik Naslov delavnice Izvajalci 

Št. 
dijakov 

1. 
izvedba 

Št. 
dijakov 

2. 
izvedba 

Št. dijakov 
4 dni, 1 izvedba 

1.  

1. 

S STARODAVNIMI 
VZHODNJAŠKIMI DUHOVNIMI 
TEHNIKAMI V PRIHODNOST 

Barbara Maznik, 
Matjaž Duh 

13 15 

2.  GIMNAZIJEC Z VELIKIM SRCEM Karmen Čarman 8 / 

3.  
NOVO MESTO – MOJE MESTO 

Zoran Poredoš, 
Laura Fabjan 

/ 13 

4.  AFRIKANŠČINA & GIMNAZIJA  –
NA SVOJI ZEMLJI! 

Robert Šupe 13 20 

5.  

2. 

RAZRED V FILMU 
Nina Arnuš, Suzana 
Krvavica 

8 9 

6.  SPOZNAJ SE V SKUPINSKIH 
IGRAH 

Zlatka Butkovec Gačnik 13 14 

7.  MEN SE ROLA Sandi Kostić 5 / 

8.  

1. 
 

2. 

GIMNAZIJCI V LJUBLJANI 
Vasja Jakše, Eva Starič, 
Nataša Sekula Zupančič 

30 / 

9.  
LEGO ROBOTI IN "POT SMETI" 

Barbara Strnad, Damjan 
Šeruga 

11 

10.  JAZ, DRUGI, MI, SVET  – 
DELAVNICA ZA RAZVIJANJE 
MIŠLJENJA IN POGLEDA NA 
SVET 

Uroš Lubej 13 / 

11.  
270 

Marinka Kovač, Blaž 
Zabret 

29 

12.  

3. 

MEDICINA 
Tatjana Durmič, osebje 
Splošne bolnišnice Novo 
mesto 

16 14 

13.  
MORA NA SEIDLOVI ULICI 

Tea Ribič, Tina Furlan 
Turk 

15 15 

14.  SPOZNAVANJE POKLICEV Petra Škof, Anica Kastelec 7 15 
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15.  

2. 
 

3. 
 

PO POTEH MARIJE TEREZIJE 
Suzana Malnar, Nevenka 
Malnarič Brulc, Matjaž 
Štih 

40 / 

16.  KOLOTURNICA Marko Arnuš, Jernej Ban 11 

17.  270 V STRIPU Marko Kastelic 8 

18.  
GOLF 

Breda Vovko, Renata 
Nose, Bernard Mujič 

33 

19.  
PADALSKI TEČAJ – 
NADALJEVALNI 

Špela Debeljak in zunanji 
sodelavci s Padalske šole 
Paranoia 

/ 9 

20.  

1. 
 

2. 
 

3. 

GIMNAZIJSKI HIP HOP  – FEAT. 
MURAT IN JOSE 

Elsa Louis, Maja Hren, 
Verena Potočnik, 
raperski duo Murat in 
Jose 

22 

21.  
SKOK V PRETEKLOST 

Marija Kočar, Barbara 
Bajc 

23 32 

22.  ZGODOVINA FOTOGRAFIJE Miha Hadl 8 / 

23.  STARI FOTOGRAFSKI POSTOPKI Miha Hadl / 8 

24.  

 

PODJETNIŠKO-DIZAJNERSKA 
DELAVNICA 

Janez Gorenc, Željka Kitić, 
Jernej Golobič 

20 2 

25.  
SLIKANJE NA PLATNO 

Andreja Mohorčič, Lojzka 
Hržica, akademski slikar 
Jože Marinč 

/ 15 

26.  
NARAVA ODPRTIH ROK 

Janja Pust, Branka 
Klemenčič, Katarina Sluga 

25 27 

27.  SEMINAR SAMOOBRAMBE IN 
PREDSTAVITEV BORILNIH 
VEŠČIN 

Mojca Rangus, KAF 
(Kempo Arnis 
Federation), Borut Kincl 

33 / 

28.  PRIPRAVE ZA MUZIKAL Vanja Popov 20 

29.  
HOKEJ NA ROLERJIH 

Ivan Maričič, Nejc 
Maričič, Ajda Pršina 

15 

30.  270 LET ŠPORTA NA GIMNAZIJI 
NOVO MESTO 

Natalija Petakovič, Saša 
Lavrič 

17 20 

31.  STAND UP FOR SHAKESPEARE Gillian Roebuck 7 / 

32.  IRELAND Noel Fitzpatrick / 25 

33.  STARODAVNA NARAVNA 
BARVILA 

Sabina Rozenberger 17 19 

34.  ŠPORTNO PLEZANJE: 270 
METROV OB 270-LETNICI 
GIMNAZIJE NOVO MESTO 

Jernej Cimperman, 
Primož Plazar 

17 

 

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. Zaradi premajhnega števila prijav se ni izvajalo 5 delavnic. 
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4. 5. 2016 smo organizirali sestanke prijavljenih dijakov z učitelji izvajalci posamezne delavnice. 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. 

Branka Klemenčič 

Razred v filmu 

Nina Arnuš, Suzana Krvavica 

Filmi o razredu so redki. V naši dvakrat izpeljani dvodnevni delavnici smo si ogledali kar dva od njih: 

francoski film Razred iz leta 2008 in film Roka Bička iz leta 2013 Razredni sovražnik.  

Oba filma smo po ogledu natančno analizirali na vseh ravneh – vsebino, igro, sporočilo, sceno, glasbo, 

zapomnili smo si tudi nekaj citatov. V filmu Razredni sovražnik ena od dijakinj reče, da težav ne bi bilo, 

»če bi se znal samo mal boljš pogovarjat«. 

O filmu Razredni sovražnik smo se pogovarjali z njegovim režiserjem Rokom Bičkom. Naj spomnimo, 

da je bil Rok dijak naše šole in da je bil film posnet na naši šoli. Rok se je spomnil svojih gimnazijskih 

let, odnosov na šoli in v razredu, profesorjev, svojih prvih gledaliških nastopov in filmskih začetkov. 

Predstavil nam je tudi svoje načrte in novi dokumentarni film Družina. Ponovno smo osvetlili 

najvidnejše elemente filma Razredni sovražnik. 

V filmu Razred smo spoznali multinacionalno razredno skupnost v eni od pariških srednjih šol, kjer se 

spopadajo s problematiko priseljencev. O francoskem šolskem sistemu in o multikulturnosti v Franciji 

smo se pogovarjali z našo učiteljico nemščine, po rodu Francozinjo Elso Louis. 

Posebna in zelo lepa izkušnja je bil obisk dnevnega učnega centra v romskem naselju Brezje. Eno uro 

smo preživeli s skupino osnovnošolcev in z delavci iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela, ki tam 

izvajajo učno pomoč. Z mladimi Romi smo izdelovali romske zastavice in se jim pridružili pri petju in 

plesu.  

Analiza filma, foto: Nadina Kosinac 
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Vsak razred je svet v malem, mi pa smo v dveh dnevih na delavnici širili obzorja svojega sveta. 

Vtis dijakinje Pie Motoh Kolman, 2. c: 

Delavnica Razred v filmu mi je bila zelo všeč, ogledala sem si dva zelo zanimiva in poučna filma, ki nosita 

sporočilo prav za nas, najstnike. Spoznala sem režiserja Roka Bička, ki nam je podrobno opisal svoje 

načrte in nam predstavil film. Veseli me, da sem si izbrala ravno to delavnico, ker je bilo super. Uživala 

sem prav v vsakem trenutku. 

Po poteh Marije Terezije 

Suzana Malnar, Nevenka Malnarič Brulc 

38 dijakov 2. in 3. letnika si je na Dunaju ogledalo glavne kultuno-zgodovinske zanimivosti, ki so 

povezane z življenjem in delom Marije Terezije. Po prihodu v mesto so si dijaki najprej pogledali sobe 

na dvorcu Schönbrunn in njegov park. Sledil je obisk Hofburga, kjer so si dijaki ogledali razstavo o 

življenju Sisi. Po sprehodu skozi center mesta so dijaki vstopili še v avguštinsko cerkev, v kateri se je 

Marija Terezija poročila. Nato so šli na ogled cesarskih grobnic v kapucinskem samostanu, za konec pa 

še v katedralo sv. Štefana. V Novo mesto smo se vrnili v zgodnjih jutranjih urah. 

Kljub vetrovnemu vremenu so dijaki uživali v ogledih. Dijakinjam je bila najbolj všeč razstava o Sisi in 

njene obleke, fantom pa so se zdele najbolj zanimive cesarske grobnice. 

Izdelovanje romske zastavice, foto: Nadina Kosinac Mi plešemo, foto: Nadina Kosinac 

Pod spomenikom Marije Terezije na 
Dunaju, foto: Suzana Malnar 
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Medicina 

Tatjana Durmič 

Delavnica Medicina je bila izvedena v času projektnega tedna (od 24. 5. do 30. 5. 2016) v dveh terminih 

po dva dni. 30 dijakov tretjega letnika se je v Splošni bolnišnici Novo mesto seznanilo s specifičnim 

delom na nekaterih oddelkih in z vlogo Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto. Tako so spoznali 

vlogo zdravnikov in ostalega medicinskega osebja ter si podrobno ogledali njihovo delo. Bili so na cito- 

patološkem oddelku, na dializnem oddelku, spoznali so vlogo anesteziologov, opazovali so kirurge pri 

operacijah in na pediatričnem oddelku izvedeli več o načinu dela z otroki do 18 let, o šoli za mlade 

starše  ter o možnostih prostovoljstva na otroškem oddelku, ki je z letošnjim letom ponovno zaživelo.  

Letos smo v delavnico prvič vključili ogled oddelka zdravstvenega doma za nujno medicinsko pomoč.  

Dijaki in dijakinje so v šolskem laboratoriju samostojno secirali živalsko srce, ledvice in oči.  

Bili so zadovoljni s programom in navdušeni nad medicinskim osebjem, ki jim je z veseljem predstavilo 

svoje delo.  

 

Sekcija govejega očesa, foto: Luka 
Petravić 

Tako je rakasto tkivo?, foto: Luka Petravić 

Pripravljeni za ogled operacije, foto: Sara Kambič 
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Gimnazijci v Ljubljani 

Vasja Jakše 

Dan v Ljubljani je potekal tako, kot smo načrtovali. Začeli smo z obiskom v Slovenskem šolskem muzeju, 

kjer je bila dijakom zelo všeč učna ura fizike. Nato smo obiskali Kemijski inštitut, kjer nas je lepo sprejel 

dr. Janez Plavec in nam predstavil svoje delo in delo NMR centra. Na Goethe-Institutu nas je prijazno 

sprejela mag. Katja Bradač in nam predstavila delo in naloge Goethe-Instituta. Dijaki so spoznavali 

nemška mesta, kjer potekajo jezikovni tečaji, ter se preizkusili v znanju nemščine. Vodenje dr. Milčka 

Komelja v Narodni galeriji pa je bilo posebno doživetje. Vsi smo uživali v njegovih razlagah slik in v 

zgodbah, povezanih z njimi. 

Drugi dan delavnice so dijaki oblikovali predstavitev, pregledali fotografije in pripravili fotogalerijo ter 

napisali poročilo. Ker smo bili v torek cel dan v Ljubljani (vrnili smo se šele okoli 19. ure), je bil drugi 

dan malo krajši.  
  

 

Zapis dijakinj Nine Šenk in Katje Šuštaršič, 1. a: 

Dijaki, ki smo se prijavili na delavnico projektnega tedna Gimnazijci v Ljubljani, smo se v torek, 24. 5. 

2016, ob sedmi uri z avtobusom odpeljali v Ljubljano. Naslov delavnice ima pravzaprav dva pomena. 

Novomeški gimnazijci smo cel dan preživeli v Ljubljani, tam pa smo obiskali nekdanje gimnazijce, ki so 

danes uspešni na različnih poklicnih področjih. 

Skupinska z dr. Plavcem, foto: M. Berus Na Goethe-Institutu, foto: V. Levak 

V Narodni galeriji, foto: V. Levak
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Najprej smo si ogledali šolski muzej, kjer nam je vodič ob stalni razstavi predstavil, kako je pouk v šolah 

potekal skozi zgodovino. Za boljšo predstavo smo lahko še sami podoživeli, kako je potekal pouk fizike 

v času šolanja naših babic in dedkov. Dekleta so oblekla predpasnike, ki so jih nosili včasih, fantje pa so 

si nadeli telovnike. V razred smo vstopili polni pričakovanj, saj nas je zelo zanimalo, kako bo pouk 

potekal. Ko je učitelj vstopil v razred, smo vsi vstali in ga glasno pozdravili: »Bog daj, gospod učenik!« 

Na začetku ure je preveril, če smo primerno urejeni, če imamo postrižene in čiste nohte ter spete 

oziroma urejene lase, nato pa smo se posvetili fiziki. Tema učne ure je bil zvok. Najprej je učitelj razložil 

teorijo, nato smo izvedli poskus s pomočjo starih pripomočkov. 

Pozneje smo si ogledali Kemijski inštitut, kjer nas je sprejel prof. dr. Janez Plavec, ki je vodja laboratorija. 

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih 

disciplin. Ustanovljen je bil leta 1946. Spoznali smo delo, ki ga opravljajo v laboratoriju, in kako 

preiskujejo snovi. Po obisku Kemijskega inštituta smo imeli prosti čas za kosilo. 

Po kosilu smo se odpravili na Goethe-Institut, kjer smo spoznali našo bivšo gimnazijko, mag. Katjo 

Bradač. Predstavila nam je, s čim se ukvarjajo. Opisala je kraje v Nemčiji in Avstriji, kjer organizirajo 

tečaje za mladostnike in odrasle, ki jih zanima nemščina. S pomočjo kolesa sreče in drugih iger smo 

preverili svoje znanje nemščine. Na zadnji ogled smo se peš odpravili proti Narodni galeriji, kjer nas je 

pričakal dr. Milček Komelj, ki je eden vodilnih umetnostnih zgodovinarjev v Sloveniji. Vodil nas je po 

galeriji in nam predstavil dela znanih slovenskih umetnikov. Najbolj sta nam ostali v spominu sliki Ivana 

Groharja Sejalec in Ivane Kobilca Poletje. 

Drugi dan delavnice smo strnili svoje vtise in ugotovili, da nas lahko znanje, ki ga pridobimo na naši 

gimnaziji, popelje v različne poklicne smeri ter da smo lahko uspešni na več področjih. 

Gimnazijski hip hop – feat. Murat in Jose 

Elsa Louis, Maja Hren 

To je bila 4-dnevna delavnica za vse 3. letnike. Prva dva dni se nam je pridružil znani slovenski raper 

Jose. Prvi dan smo v skupinah sestavljali besedilo pesmi, nato je Jose iz vseh predlogov oblikoval 

končno besedilo, manjši del skupine pa je sestavljal beat. Drugi dan smo se ponovno razdelili v dve 

skupini. Plesalci so se lotili svojih koreografij, medtem ko so si raperji razdelili besedilo in poskusno 

izvedli vsak svoj del. Tretji dan so raperji pesem posneli v studiu pri Timu Radoviču na Grmu, ki je 

poskrbel za produkcijo pesmi, plesalci pa so dokončali koreografijo in jo posneli. Zadnji dan je bil 

namenjen končni montaži. 

Z izvedbo delavnice smo bili vsi, mentorici in dijaki, zelo zadovoljni. Gost, raper Jose, je s svojimi 

strokovnimi nasveti vzpodbudil ustvarjalnost dijakov, ki so pod njegovim mentorstvom sami ustvarili 

rap komad.  

Dijaki so pokazali veliko mero ustvarjalnosti, dobre volje, resnosti in sodelovanja. Vsi skupaj smo se 

naučili, koliko dela in truda je potrebno za končni izdelek. Mentorici sva z navdušenjem opazovali, kako 

ustvarjalni so naši dijaki. Imeli sva priložnost, da jih opazujeva pri ustvarjanju in izražanju talentov, ki 

jih pri pouku nimajo priložnosti pokazati. 
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Zahvaljujeva se vsem sodelujočim, ker sva se tudi sami veliko naučili.   

Skok v preteklost 

Marija Kočar, Barbara Bajc Šerovič 

Delavnica Skok v preteklost je bila celodnevna. 24. maja se je delavnice udeležila prva skupina, 26. maja 

pa druga. Obakrat smo na pot odrinili ob 8. uri zjutraj. Pot nas je najprej peljala čez Tržič v Dovžanovo 

sotesko, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali geološko pot. Spoznali smo geološko preteklost 

Julijskih Alp in Karavank od konca starega zemeljskega veka naprej ter vse kamnine, ki so v tem času 

nastajale na tem prostoru (trbiška breča, konglomerat, meljevec ...). Časovni nastanek kamnin je 

prikazan tudi na geološkem stebru ob koncu poti. Mimogrede smo na poti spoznali tudi najbolj značilne 

rastline tega področja (orlica, planinski srobot, naglavka ...). 

Pot smo nadaljevali proti Kranjski Gori, kjer smo imeli kosilo. V Trento smo se pripeljali čez prelaz Vršič, 

kjer smo imeli kratek postanek za skupinsko fotografiranje. 

V Trenti nas je počakala biologinja Špela in nam razkazala botanični vrt. V njem raste preko 600 različnih 

vrst planinskih, kraških in drugih rastlin, ki uspevajo v slabih pogojih visokogorja (planika, lepi čeveljc, 

šmarnica, salamonov pečat, kamnokreč, volčin, bodika, jerebika, asparagus, encijan ...). 

Domov smo se vrnili preko Loga pod Mangartom in italijanskega prelaza Predel v Slovenijo. 

Delavnica je potekala po načrtu in brez problemov. Dijaki so bili disciplinirani in vedoželjni. 

  

Ustvarjalnica glasbe, foto: Maša Cvetko Plesno ustvarjanje ... še brez giba!, foto: 
Maša Cvetko 

Naš gost in učitelj Jose, 
foto: Maša Cvetko 

1. skupina na Vršiču, 24. 5. 2016, foto: Ingrid Povše 2. skupina na Vršiču, 26. 5. 2016, foto: Nejc Nadu 
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Koloturnica 

Marko Arnuš 

Turnokolesarska delavnica ali krajše Koloturnica je imela za temeljni cilj prekolesariti 270 kilometrov 

v treh dneh za 270 let naše šole. Glasniki visoke obletnice šole (kolesarska reprezentanca šole),  

9 dijakov in 2 dijakinji drugih in tretjih letnikov, so že dva meseca pred samo izvedbo delavnice pripravili 

načrt poteka kolesarjenja, ki je vključeval določitev same trase, nočitev na poti, prehranjevanja ter 

ogledov naravnih in kulturnih znamenitosti ob poti. Del priprav na delavnico so bile tudi pripravljalne 

kolesarske ture v okolici Novega mesta, kjer smo z dijaki preizkusili fizično pripravljenost in ustreznost 

opreme. Dijaki so tudi samostojno nabirali kilometre kot predpripravo na zahteven podvig. Vzporedno 

s pripravami so dijaki oblikovali tudi facebook profil, pridobili sponzorska sredstva, storitve in nekaj 

opreme za na pot. 

Pred samim odhodom nas tudi slaba vremenska napoved ni ovirala in tako smo, pospremljeni s kamero 

in komentarji za Radio Krka, odrinili izpred šole po dolini Krke navzgor. Pot nas je vodila po stranskih, 

neprometnih poteh mimo Soteske, kjer smo na kratko "iskali hudiča v turnu", ter Dvora s prvo malico 

pri starem plavžu. Z desnega brega Krke smo pospremili Žužemberk in skozi vasi severnega dela Suhe 

krajine dosegli vas Krka, kjer smo si ogledali izvir naše zelene lepotice. Iz Krke nas je čakal prvi resnejši 

vzpon preko Hočevja v Dobrepolje, kjer so dijaki na posebnem piknik prostoru ob robu gozda pripravili 

slastne makarone in se s skupnimi močmi lotili popravila enega od koles s strgano pletenico zadnjega 

menjalnika. Po daljši pavzi po kosilu in servisu nas je čakal še ravninski del po dolini Rašice ter strm 

vzpon na Bloke. Po prevoženih 85 kilometrih smo večer pričakali ob Bloškem jezeru v Parku Idila, 

idiličnih lesenih hiškah, kjer so dijaki pripravili hitro večerjo s hrenovkami na žaru ob tabornem ognju. 

Po obilnem zajtrku v režiji dijakov smo se drugi dan odpravili na ogled Križne jame, ki je dijake pritegnila 

s škornji, lučkami in vožnjo s čolnom po jezeru. Izpred Križne jame smo se za nadaljevanje poti morali 

vzpeti nazaj na Bloke. Nadaljevali smo proti jugu v izjemnem vzdušju ob zvokih glasbe. Zgolj po 

naključju smo zaradi neomogočenega prehoda do državne meje prilagodili predvideno pot proti dolini 

Kolpe in jo iz Hriba v Loškem Potoku mahnili preko Sodražice in Ribnice, kjer nam je teknila slastna pica, 

proti  Kočevski Reki. Sredi kočevskih gozdov nas je presenetila ploha, a nam kljub premočenosti ni prišla 

do živega. Dijaki so spoznali, da je dež samo še ena oblika vremena, ki, če se nanj pripraviš v glavi, ni 

nobena ovira. Bežeč pred ploho smo "zleteli" s planot Kočevske mimo gradu Kostel v dolino Kolpe. Za 

zaključek dneva nas je čakalo le še idilično vrtenje pedal vzdolž reke Kolpe do Prelesja. Pri Madroniču 

so fantje na žaru pripravili čevapčiče, 5 junakov je kljub mrzli vodi skočilo v Kolpo in po več kot sto 

kilometrih ta dan smo družno popadali v spalne vreče na seniku. 

Tretji dan nas je čakalo še poslednjih 90 kilometrov po Beli krajini. Ob Kolpi nas je zabavna pohodniška 

pot od Radencev vodila do najjužnejše točke Slovenije v Kotu. Nadaljevali smo skozi Damelj in Vinico 

do Bojancev, kjer smo si ogledali vaško cerkev in pokopališče, ki je za to srbsko vas v verskem in 

jezikovnem smislu tako posebno. Spust z Bojancev mimo Črnomlja je že imel vonj po naslednjem 

vrhuncu Koloturnice – po kosilu s pečenim jagenjčkom v Petrovi vasi. Po obilnem gurmanskem užitku 

smo se kar težko odpravili še na zadnji klanec mimo Semiča do Uršnih sel, kjer nas je maturant Domen 

Kulovec povabil na okrepčilo. Po 270 prevoženih kilometrih smo v popoldanskih urah prikolesarili pred 

gimnazijo, kjer nas je pričakalo nekaj staršev dijakov in seveda kamere lokalnega snemalca. Polni vtisov 

ob izjemno uspešno izvedenem projektu Koloturnica smo vsi udeleženci že načrtovali nove izzive, 

raziskovanja in kolesarske užitke. 

Koloturnica je bila vseskozi medijsko pokrita. Radio Krka je že pred odhodom na turo gostil mentorja 

delavnice, na sami poti pa so se mentor in dijaki javljali v eter. Video posnetki z odhoda in prihoda 
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kolesarjev so bili objavljeni na radijski spletni strani. Dijaki so redno objavljali dogajanje na turi na 

facebook profilu Koloturnicagimnm.  

Koloturnico so omogočili: Gimnazija Novo mesto z enotnimi kolesarskimi majicami, mentor Marko 

Arnuš z idejo in vodenjam, Jernej Ban in Ivan Potočar kot spremljevalca na kolesu in v spremljevalnem 

vozilu ter sponzorji (Elektro Ljubljana, Krka, Tamaisport, trgovina in servis koles Smole, trgovina 

Velodrom – servis "pri Štihu", JB center in Radio Krka). 

  Komentar mentorja Marka Arnuša:  

Dijaki – kolesarji so na lastnih ritnicah spoznali zanimiv, trajnosten in poceni način potovanja. Predvsem 

so ugotovili, da "je vse v glavi" in da  je ob predhodni telesni pripravi užitek ob premagovanju kilometrov 

in spoznavanju okolja toliko večji. Čestitam vsem udeležencem za opravljen podvig. 4-0-4 Koloturnica!!! 

Komentar dijaka Jaka Bevca, 3. š: 

Projektni teden je namenjen doživljanju nečesa novega, urjenju veščin, sklepanju prijateljstev in zabavi. 

Vse to smo doživeli dijaki, ki smo se udeležili delavnice Koloturnica. Delavnica nas je naredila 

samostojnejše, zrelejše in bolj socialne dijake, ki so si poleg vsega tega še kar krepko učvrstili zadnjo 

plat. Videli smo veliko novega in spoznali nove koščke naše prelepe Slovenije skozi novo perspektivo 

kolesarja. Na poti smo se zabavali in si spočili glave od šolskih obveznosti. Ena najpomembnejših stvari, 

ki smo jih spoznali in dokazali sebi in drugim, pa je, da so največje prepreke v naših glavah in da je vse 

mogoče. Še posebej, če ta na cilju čaka pečenka. 

Zgodovina fotografije 

Miha Hadl 

Torek: Zjutraj priprava škatel in izdelava preprostega fotoaparata z luknjico (pinhole). Nato 

osvetljevanje fotografskega papirja in delo v temnici. 

Sreda: Najprej izdelava fotoaparata s preprosto lečo, nato osvetljevanje fotografskega papirja in delo 

v temnici. 

Delavnica je potekala brez težav. Dijaki in mentor smo bili s potekom zadovoljni. 

 

 

Pečenkaaaaaaaaa!,  
Foto: Maj Malenšek 

Reprezentanca pred odhodom, foto: Mojca 
Lukšič 

Ob Kolpi, foto: Marko Arnuš  
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Stari fotografski postopki 

Miha Hadl 

Četrtek: Najprej priprava negativov na folijah in priprava kemikalij. Papir smo premazali s pripravljeno 

raztopino in ga osvetlili na soncu. Slike smo izprali v vodi in posušili. 

Petek:  Najprej priprava negativov na folijah in priprava kemikalij. Papir smo premazali s pripravljenima 

raztopinama in ga osvetlili na soncu. Slike smo izprali v vodi, jih fiksirali v Na-tiosulfatu, ponovno izprali 

in posušili. 

Dijakinje in mentor smo bili s potekom delavnice zadovoljni. 

S starodavnimi vzhodnjaškimi duhovnimi tehnikami v prihodnost 

Barbara Maznik 

Delavnice S starodavnimi vzhodnjaškimi duhovnimi tehnikami v prihodnost se je udeležilo 28 dijakinj 

iz prvega letnika. V prvi skupini je delalo 13 dijakinj, v drugi pa 15. Delavnico je vodil Matjaž Duh, vaditelj 

joge in refleksoterapevt. Dijakinje so spoznale osnovne principe joge, delale so asane za zdravo 

hrbtenico, pranajama dihalne tehnike in osnovne tehnike sproščanja. Mentor je za delavnico izbral 

tiste asane,  tehnike sproščanja in tehnike za izboljšanje koncentracije, od katerih imajo  mladi ljudje v 

razvoju največ koristi. Z rednim izvajanjem teh tehnik so lahko dijaki v šoli bolj učinkoviti in dosegajo 

boljše rezultate. Mentor je dijakinjam na kratko predstavil tudi osnovne principe ajurvede, pripravil jim 

je gradivo, ki ga bodo lahko uporabljale doma. Dijakinje so s pomočjo vprašalnika ugotovile, kateri 

ajurvedski tip/doša prevladuje pri njih in kakšna prehrana je za njihov tip najboljša. Odziv dijakinj na 

delavnici je bil pozitiven, na koncu se je razvila zanimiva debata o duhovnosti in vlogi vzhodnjaških 

tehnik v vsakodnevnem življenju. Nekaj dijakinj iz vsake skupine se namerava udeležiti redne vadbe v 

okviru društva Joga v vsakdanjem življenju. 

Mislim, da so bile dijakinje z delavnico zadovoljne, na koncu so mentorju zaploskale in ga spraševale 

o organizirani vadbi joge v Novem mestu. 

 

 

Koncentracija na tratak, foto: Tjaša Luzar 
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Mora na Seidlovi ulici 

Tea Ribič, Tina Furlan Turk 

Dejavnost je bila izvedena v obeh terminih projektnega tedna v učilnici 125. V prvem terminu se je je 

udeležilo 15 dijakov tretjih letnikov, v drugem pa 10 dijakov vseh letnikov (pretežno tretjih). V dveh 

dneh so dijaki spoznali lastnosti grozljivk in srhljivk (filmov), grozljivega v glasbi, elemente suspenza v 

literaturi, življenjepis in filmografijo mojstra srhljivk Alfreda Hitchcocka. Debatirali so o tem, kaj je njim 

srhljivo, in predstavili nekaj svojih najljubših srhljivk in grozljivk. Po ogledu filma Psiho smo film skupaj 

analizirali, spoznali jezik filma in označili ojdipov kompleks, ki se v filmu pojavi. Dijaki so na 

predsestanku dobili nalogo, da v skupini posnamejo kratek grozljiv ali napet filmček v okolici gimnazije. 

Te izdelke so dijaki predstavili na delavnici in tudi pojasnili, katera sredstva suspenza so uporabili in 

zakaj so se tako odločili. Nastalo je 5 izdelkov, eden je objavljen na gimnazijskem youtube spletnem 

portalu. V prvem terminu smo si na koncu ogledali novejšo grozljivko Škrlatni vrh (Scarlet peak), v 

drugem pa kultno grozljivko Žarenje (Shining). 

Mentorici meniva, da je delavnica odlično uspela, saj so dijaki aktivno sodelovali in se veliko naučili. 

Podjetniško-dizajnerska delavnica 

Janez Gorenc 

Delavnice se je udeležilo 21 dijakov. Dijaki so že prvi dan natresli deset problemov, ki jih tarejo in bi jih 

radi reševali. Izbrali smo pet najbolj perečih in okoli njih sestavili ekipe po štiri dijake. Večina ekip je po 

prvem dnevu ugotovila, da njihove rešitve ali niso izvedljive ali pa preprosto nimajo tržne vrednosti. 

Zato so se lotili novih izzivov. Končni pregled ekip in izzivov, ki so jih reševali, pa je bil naslednji: 

– problem slabih učnih navad bi ekipa Zadosten reševala z aplikacijo, ki učenje igrificira; 

– problem vedno prazne telefonske baterije bi ekipa Charge me reševala tako, da bi v kavarne 

namestila telefonske polnilnike, ki delujejo po principu "kupi pijačo in lahko polniš telefon"; 

– problem neurejenih zapiskov bi ekipa Dr-be rešila s spletno aplikacijo za urejanje zapiskov; 

– problem pozabljenih pisal, ravnil in šestil bi ekipa Potrebščine v sili reševala z omaro s potrebščinami, 

ki bi jih dijaki ali drugi kupci lahko kupili; 

– problem stresnega prijavljanja na delavnice projektnega tedna ter ekskurzije bi ekipa Zeko Zajec 

reševala z novim prijavnim obrazcem, ki bi za posamične delavnice ali ekskurzije izbiral dijake glede na 

njihove potrebe in zanimanja. 

Udeleženci, foto: Tea Ribič 
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Ekipe so večino dela opravile na šoli in okoli nje, veliko anket so opravile tudi po spletu, delavnico pa 

smo zaključili na Podjetniškem inkubatorju Pobreznik, kjer so dijaki svoje zamisli predstavili komisiji, 

sestavljeni iz dizajnerjev in podjetnikov. 

Doslej najboljša podjetniška delavnica! 

Slikanje na platno 

Andreja Mohorčič 

Delavnice se je udeležilo 15 dijakov različnih letnikov. Vodil jo je akademski slikar Jože Marinč iz 

Kostanjevice. Namen delavnice je bil, da dijaki izkusijo slikanje na platno in spoznajo celoten proces, 

od izbire motiva do končnega izdelka. Prvi dan so dijaki obnovili znanje o risanju v perspektivi in vadili 

risanje kvadra iz različnih zornih kotov. Sledil je obhod šole v prekrasnem vremenu in izbira motiva za 

slikanje. Nato so dijaki izdelali skico s svinčnikom, pripravili platno in se lotili slikanja. Vsak dijak je 

dokončal eno platno, na koncu smo vsa dela razstavili na hodniku šole. 

Dodana vrednost take delavnice je predvsem sproščeno ustvarjanje brez hitenja. Dijaki so si vzeli čas 

za opazovanje detajlov, pri svojem delu so bili predani, potrpežljivi, vztrajni. Kljub skromnim izkušnjam 

iz preteklosti so bili na koncu vsi zadovoljni s svojim dosežkom. Nastale so res lepe slike. 

Delo v ekipah, foto: Lucija Zorko 

Izdelek dijakinje, foto: A. Mohorčič Med ustvarjanjem, foto: L. Mioč 
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Narava odprtih rok 

Janja Pust 

Delavnica je bila dvodnevna in izvedena v obeh terminih. Prvi dan smo obiskali zeliščarsko kmetijo 

Plavica, kjer gojijo preko 400 vrst zdravilnih rastlin. Kmetijo vodi družina Majes. Sprejela sta nas Vesna 

in Jože Majes. Na kmetiji, kjer zelo živijo z naravo, smo si ogledali park zdravilnih rastlin. Nabrali smo 

nekaj zdravilnih rastlin in si pripravili čaj z zeliščnim namazom. Ob pomoči Tjaše Zupančič smo izdelali 

ognjičevo tinkturo, ognjičevo mazilo in čistilno masko iz sive gline.   

Drugi dan smo približno polovico časa samostojno izdelovali naravne kozmetične izdelke (balzam za 

ustnice, kopalne kroglice, deodorant, negovalno mazilo ...). Drugo polovico dneva pa nas je obiskal Jože 

Kukman, znani farmacevt in dolga leta naslednik patra Ašiča v Stični (Sitik). Gospod Kukman je pred 61. 

leti maturiral na Gimnaziji Novo mesto. Predstavil nam je svojo življenjsko pot in nas poučil o pravilni 

uporabi zdravilnih rastlin. Z njegovim obiskom smo počastili 270. obletnico naše šole. 

Komentar dijakinj Raje Kužnik in Janje Sedlar, 3. d: 

Delavnica je bila zelo poučna, saj smo se seznanili z mnogimi zdravilnimi rastlinami in spoznali 

strokovnjake na področju farmacije in zeliščarstva. Na naša vprašanja smo dobili zelo natančne 

odgovore, ki nam bodo koristili še naprej v življenju. Preživeli smo dva sproščena dneva, zato sva veseli, 

da sva se odločili za to delavnico.  

Komentar dijakinj iz 2. e in 2. k: 

Delavnica je bila zelo zanimiva. Počutili smo se združeni z naravo. Nabrali smo zelišča, iz katerih smo 

kasneje skuhali čaj, ki je pripomogel k boljšem počutju. Zelo smo veseli, da smo sami izdelali kozmetične 

izdelke, ki jih bomo z veseljem uporabljali.  

Komentar dijakinje Žive Pečjak, 3. a: 

Na delavnici mi je bilo zelo všeč, da sem se naučila, kako preventivno skrbimo za svoje počutje in zdravje 

s pomočjo zdravilnih rastlin. Naučila sem se tudi, kako lahko naredimo povsem naravne kreme, balzame 

za ustnice, ne da bi na kožo nanašali nepotrebne kemikalije, ki lahko naši koži škodujejo. 

Komentar dijakinje Neže Sintič, 3. a: 

Delavnica Narava odprtih rok nam je ponudila ogromno. Dan, preživet na kmetiji g. Jožeta Majesa, nas 

je opomnil, da lahko narava vse pozdravi, in nam pokazal, kako pomembna je povezanost z njo. Najbolj 

Udeleženci slikarske delavnice, foto: A. Mohorčič 
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pa me je navdušil g. Kukman, upokojeni farmacevt, ki je prišel na našo gimnazijo, da bi nam predal 

svoje znanje in izkušnje.  

Komentar dijakinje Tinare Šuštarič, 1. c: 

Delavnica mi je bila zelo všeč, ker smo dijaki lahko tudi sami izdelovali kozmetične izdelke in se tako 

veliko naučili. 

Komentar dijakinje Zare Gradecki, 1. c: 

Delavnica se mi je zdela zanimiva in dobro pripravljena. Še posebej mi je bilo všeč to, da smo dijaki 

lahko aktivno sodelovali.  

270 v stripu 

Marko Kastelic 

Dijaki so prvi dan sestavljali zgodbo stripa in si medsebojno razdelili del zgodbe, ki so jo kasneje začeli 

ustvarjati v obliki stripa. Že prvi dan so nastale prve slike. Delo je v naslednjih dneh potekalo podobno. 

Vsako jutro so dijaki pregledali potek preteklega dne, medsebojno uskladili delo in se lotili risanja. Ko 

so nastale vse slike, smo te najprej fotokopirali, na fotokopijo pa dodali besedilo ali morebitne 

popravke. Četrti dan je nastala drobna knjižica s šestnajstimi stranmi, ki govori o Mariji Tereziji in 

ustanovitvi gimnazije v Novem mestu. 

Izdelava naravnih kozmetičnih izdelkov s 1. skupino, foto: 
Branka Klemenčič 

Na Plavici z 2. skupino, foto: Branka Klemenčič 

Druženje z Jožetom Kukmanom, foto: Branka Klemenčič 
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Lego roboti in "Pot smeti" 

Barbara Strnad 

Na 4-dnevni delavnici Lego roboti so sodelujoči dijaki sestavili različne robote in jih sprogramirali. 

Motorji, senzorji, ukazni bloki, različni poligoni so bili glavna tema prvih dveh dni. Nato smo svet 

robotov predstavili tudi najmlajšim. Kača, slon, pes, tank, sortirka, robotska tovarna  ter krokodil in lev 

so bili prava paša za oči in magnet za radovedne otroške glave iz vrtca Sonček. Dijaki so se izkazali  in 

pripravili nazorno demonstracijo delovanja posameznega robota. Preživeli smo čudovit dan v družbi 

najmlajših. 

Odziv vrtičkarjev, vzgojiteljic in udeležencev delavnice je bil super! Zadovoljna sem s potekom, z 

izvedbo in odzivom dijakov. 

Stran iz stripa, foto: Ema Muhič Striparji, Marko Kastelic 

Domen in Larsen z vrtičkarji, foto: Alja Oblak David predstavlja robotsko roko, foto: Alja Oblak 
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Afrikanščina & gimnazija – na svoji Zemlji! 

Robert Šupe 

Potek delavnice: 

8.00: Otvoritev delavnice v učilnici 107 in preverjanje prisotnosti dijakov. Na delavnico se je v 

predpisanem roku prijavilo 33 dijakov, po tem roku pa še en dijak. Po ugotavljanju manjkajočih dijakov 

se je delavnice skupno udeležilo 30 dijakov. Imena manjkajočih dijakov sem sporočil razrednikom po 

eAsistentu. 

Sledilo je kratko medsebojno predstavljanje udeležencev delavnice. Dijaki so povedali, da so se prijavili 

na delavnico, ker želijo bolje spoznati ta nevsakdanji jezik, o katerem malo vedo, za kar sem se jim 

zahvalil in dodal, da je to delavnica z dolgoletno tradicijo na šoli in je tudi smiselno povezana s 

praznovanjem 270. obletnice naše šole. 

Dogovorili in sporazumeli smo se o pravilih vedenja, discipline in sodelovanja na delavnici ter o času za 

malicanje in krajše odmore.  

Dijakom sem predstavil cilje in namen delavnice ter uporabno vrednost tega jezika v Evropi. 

Najprej smo si ogledali 5-minutni film o lepotah Republike Južne Afrike, kjer je afrikanščina eden izmed 

11 uradnih jezikov, s pomočjo atlasa sveta za srednje šole pa smo spoznavali temeljne geografske in 

zgodovinske značilnosti države. 

V prvi lekciji smo se naučili osnov situacijskega komuniciranja na delovnem mestu. V drugi lekciji smo 

se naučili vljudnih načinov medsebojnega spoznavanja in sporazumevanja. V tretji lekciji smo 

spoznavali družinsko življenje. V četrti smo se naučili postavljanja vprašanj (mimoidočim) v mestu. V 

peti lekciji pa smo spoznavali različne poklice. 

Med premori smo poslušali južnoafriško glasbo in gledali spote raznih izvajalcev (Eden, Snotkop, Riana 

Nel, Nicholis Louw, Bok van Blerk, Robin Auld, Brenda Fassie, Juluka, Lianie May …), prisluhnili 

intervjuju pevca Robbieja Klaya, si ogledali delček ragbijske tekme med Južno Afriko in ZDA, 

dokumentarne filme o Nelsonu Mandeli, o rastlini proteji, o spomenikih prvim priseljencem v Pretoriji 

ter o jeziku afrikaans v mestecu Paarl, o športnikih Oscarju Pistoriusu in Zoli Budd Pieterse ter o 

neljubem zapletu, ki ga je ta imela z Američanko Mary Decker na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 

1984. Spoznavali smo poezijo Ingrid Jonker, si ogledali vsebino portala Netwerk24, vsako dvodnevno 

delavnico pa smo sklenili z ogledom celovečernega filma (Cry Freedom in Black Butterflies). 

Nikin robot kuža nam je všeč!, foto: Alja Oblak 
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Pred odhodom je vsak udeleženec delavnice prejel simbolično darilce – vrečko čaja Rooibos z navodili 

za pripravo. 

Delavnice so se udeležili samo dijaki prvega letnika.  

Zelo sem bil zadovoljen z vedenjem in delom vseh udeležencev ter s kakovostno predstavitvijo 

delavnice občinstvu, za kar je prijazno poskrbel dijak 1. c oddelka Timotej Rešetič. Veselim se srečanja 

in spoznavanja z novimi udeleženci delavnice v letu 2017 ter dejstva, da zanimanje za to delavnico med 

dijaki že vrsto let ne jenja. 

Jaz, drugi, mi, svet – Delavnica za razvijanje mišljenja in pogleda na svet 

Uroš Lubej 

Delavnica Jaz, mi, drugi, svet je bila razdeljena na dva različna dneva, ki pa ju povezuje tema kritičnega 

mišljenja in premišljenega odnosa do sebe, do drugega in do družbe. Prvi dan je bil ''miselno-

raziskovalni''. Spoznali smo osnove filozofske logike ter se nato vadili v prepoznavanju logičnih zmot v 

vsakdanjem življenju. Nato smo se lotili teme po izbiri udeležencev delavnice, to je bila tema o dokazih 

za obstoj Boga. Dijaki smo v manjših skupinah iskali in diskutirali o tem, ali lahko dokažemo (ne)obstoj 

Boga. Drugi dan je bil "igralno-raziskovalni". Preko iger smo se dotaknili različnih tem, povezanih z 

odnosom jaz in drugi, medskupinskih odnosov, hierarhij v družbi in kategoriziranja ljudi. 

Komentarji dijakov: 

Na delavnici iz filozofije sem se naučila veliko novega. Če sem iskrena, lahko rečem, da si nisem 

predstavljala, da se bom tako vživela in dobesedno ˝padla not˝. 

Vzdušje se mi je zdelo zelo sproščeno, razgibano. Predvsem pa so me navdušile igre in timsko delo. 

Pogovor o sprejemanju nepopolnosti, o sprejemanju ljudi kot celote je v meni sprožil posebno reakcijo. 

Še bolj razumem pomen pogovora, ugotovila sem, da se moramo vsi odločiti in preprosto živeti za 

ljubezen, za prijateljstvo, za sprejemanje raznovrstnih odrgnin, ki jih ljudje nosimo s sabo. 

Udeleženci delavnice s profesorjem, foto: Robert Šupe 
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Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin 

Mojca Rangus 

Delavnica z naslovom Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin je potekala 24. 5. in 

25. 5. 2016 v telovadnici Gimnazije Novo mesto.  

V delavnici je sodelovalo 31 dijakov in dijakinj. Izvajalci delavnice so bili: mojster borilnih veščin Borut 

Kincl (KEMPO ARNIS FEDERATION), Kristjan Pasar in Mojca Rangus.  

Dijaki so se naučili uporabljati elemente samoobrambe, bodyguard taktike, zaščite šibkejših in 

elemente preživetja v primeru izbruha. Predstavljeni so jim bili tradicionalni in moderni pristopi v 

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  je bilo enkratno, polno pozitivne energije. 

Spoznaj se v skupinskih igrah 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Delavnica Spoznaj se v skupinskih igrah, ki se je odvijala na Gimnaziji Novo mesto v sklopu projektnega 

tedna 2016, je potekala dva dni v dveh izvedbah. V vsako delavnico je bilo vključenih 14 dijakov drugih 

letnikov. Namen delavnice je bil, da se skozi zanimive, smešne in tekmovalne igre dijaki bolje spoznajo, 

tudi tisti, ki se do sedaj še niso. Poleg tega pa je bilo seveda pomebno tudi to, da se skupaj zabavamo. 

Prvi dan je potekal bolj zadržano, vendar s ciljem, da bi se med seboj čim bolje spoznali. Začeli smo z 

igrami spoznavanja. Z njimi se je vsak predstavil in povedal nekaj o sebi. Nadaljevanje tega dne je 

Skupinska fotografija udeležencev delavnice, foto: B. Kincl Napad in obramba, foto: M. Rangus 

Diskusija, foto: Uroš Lubej Igra s krompirjem, foto: Uroš Lubej 
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potekalo v bolj sproščenem vzdušju s smešnimi in zabavnimi igrami, kot so npr. tekmovanje v 

izdelovanju aviončkov, podajanje žogic, igranje z baloni ... Tu so dijaki spoznali, kaj je potrebno za dobro 

delovanje skupine, da dosežemo skupen cilj, in kakšne vloge prevzemamo v skupini. Drugi dan je 

potekal v veliko bolj domačem vzdušju, ker smo se med seboj že bolje poznali. Dijaki so pripravili svoje 

igre, ki so bile največkart tekmovalne. Ker so igre dijaki izbirali sami, so bili za aktivnosti še toliko bolj 

motivirani. 

Komentar dijakinje: Na delavnici nam je bilo zelo lepo, ker je bila polna smeha in pozitivne energije. 

Gimnazijec z velikim srcem 

Karmen Čarman 

Prvi dan (od 8.00 do 14. 00): 

– pogovor o namenu delavnice, 

– navodila za izdelavo igrač iz starih nogavic, 

– izdelovanje igrač in 

– dogovor o načinu zbiranja prostovoljnih prispevkov za šolski sklad. 

Drugi dan (od 8. 00 do 14. 00): 

– učenje izdelave yo-yo rožic, 

– odhod na Glavni trg, kjer smo izdelovale igrače in hkrati mimoidočim ponujale svoje izdelke v zameno 

za prostovoljne prispevke, 

– vrnitev v šolo, priprava predstavitve in ponujanje izdelkov uslužbencem in dijakom Gimnazije Novo 

mesto. 

Zbrali smo 71,76 evrov prostovoljnih prispevkov, ki smo jih poklonili šolskemu skladu Gimnazije Novo 

mesto. 

Uspešno opravljena naloga, foto: Anja Bučič 
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Dijakinje prvih in drugih letnikov so navdušeno poprijele za delo in se hitro lotile izdelovanja igrač. Res 

je, da se je nekaj izmed njih prvič srečalo s šivanjem, zato so potrebovale nekoliko več časa in tudi nekaj 

pomoči, a vse so z dobro voljo in z željo zbrati čim več prispevkov za šolski sklad izdelovale zajčke in 

mucke iz starih nogavic. Posebna izkušnja za vse je bilo sodelovanje na tržnici na Glavnem trgu. Našo 

dobro voljo so kljub nekoliko nerodnemu mestu naše stojnice opazili številni mimoidoči, ki so 

"posvojili" nekaj naših izdelkov in namenili tudi nekaj denarja za šolski sklad naše šole. Še z večjim 

navdušenjem pa smo se podale nazaj do šole, kjer smo svoje izdelke ponudile vrstnikom in zaposlenim. 

Tu je bil odziv na naše delo še boljši, zato smo zadovoljne zaključile naše dvodnevno druženje. 

Men se rola 

Sandi Kostić 

Delavnica je bila izvedena na gimnazijskem igrišču in v okolici Novega mesta. Najprej smo se spoznali z 

osnovno opremo, nato smo izvajali osnovne elemente rolanja – različna robljenja, zavijanja, 

prestopanja, zaviranja, skok, vzpenjanje in spuščanje po stopnicah. Z vožnjo skozi mesto smo elemente 

še preizkusili. Naslednji dan smo elemente, ki jih dijaki še niso dobro osvojili, ponovili in na 

postavljenem poligonu utrjevali. Za zaključek smo se zapeljali do nakupovalnega središča Qlandija, kjer 

smo si privoščili sladoled. V delavnici so sodelovali štirje dijaki. 

Zapis dijakinje Julije Gorenc, 2. k: 

Delavnica Men se rola je bila ena izmed delavnic projektnega tedna, ki je potekala pod vodstvom 

profesorja Sandija Kostića. Trajala je dva dni, potekala pa je na šolskem igrišču Gimnazije Novo mesto. 

Izdelovanje  
mucke, foto: 
Klavdija Bijek 

Gimnazijke z velikim srcem na Glavnem trgu,  
foto: Klavdija Bijek 

Stojnica na Glavnem trgu, foto: Klavdija Bijek 

V polni "bojni" opremi, foto: Sandi Kostić Na sladoledu v Qlandiji, foto: Sandi Kostić 
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Prvi dan smo pred začetkom samega rolanja spoznali osnovno opremo za rolanje. Potem smo začeli z 

izvajanjem različnih vaj med vožnjo in na mestu, da smo se naučili osnov rolanja. Naše pridobljeno 

znanje smo nato uporabili tudi v različnih igrah, kot sta košarka in odbojka, ter v poligonih. Po koncu 

dneva smo se tudi zapeljali po mestu. Drugi dan je bil namenjen izpopolnjevanju našega znanja in 

ponavljanju tega, kar smo se naučili prvi dan. Nato smo se z rolerji zapeljali do Qlandije, kjer si je vsak 

od nas privoščil sladoled. Naredili smo tudi naš skupen filmček, na katerem je prikazano vse, kar smo 

se naučili na tej delavnici. 

Golf 

Breda Vovko, Renata Nose 

V delavnici je sodelovalo 33 dijakov in dijakinj. Potekala je na golf igrišču na Otočcu. Dijaki so bili 

razdeljeni v tri skupine. Vsaka od njih je z mentorjevo pomočjo spoznala različne udarce in pravila same 

igre. 

Še ena "gasilska" za konec, foto: Andraž Seničar 

Aljoša Kafol pri demonstraciji dolgega 
udarca, foto: Breda Vovko 

3. š v akciji, foto: Breda Vovko 
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Dijaki so bili z delavnico zelo zadovoljni in navdušeni nad igro. Med sabo so se izredno dobro razumeli. 

Pohvalili bi dijaka Jana Zupančiča iz 2. š in Aljošo Kafola iz 1. š, ki sta pomagala pri učenju in 

demonstraciji udarcev na golf igrišču in na vadbiščih. Oba dijaka sta odlična igralca v golfu. 

Priprave za muzikal 

Vanja Popov 

Delavnico smo razdelili na dva sklopa. V prvem smo se učili pesmi, drugega pa smo namenili učenju 

plesne koreografije. Namen delavnice je bil priprava na naslednji muzikal, zato so se prijavili pretežno 

pevci gimnazijskega pevskega zbora. Bilo jih je okrog 20. Vsak dan se je začel s temeljitim upevanjem, 

nadaljeval pa s trdim delom. 

Dijaki so se z veseljem učili pesmi, saj je večina te pesmi poznala. Kljub napornim štirim dnevom jih 

motivacija in zagnanost nista zapustili. 

Vsak mentor si želi okrog sebe ekipo, ki bo zagnano in vztrajno sledila zadanim ciljem. 

Hokej na rolerjih 

Ivan Maričič 

Delavnica je potekala štiri dni od 8. do 13. ure v ŠC Košenice. Vsak dan smo prvi del namenili učenju in 

izpopolnjevanju rolanja in učenju tehnike s palico (vodenje paka, podaje, strel na gol). Po odmoru smo 

igrali v dveh ekipah (16 dijakov)  z dvema  napadoma, tako da so med seboj pomerili enakovredni 

napadi. Delavnico smo vodili hokejist Nejc Maričič, hokejska vratarka Ajda Pršina in učitelj športne 

vzgoje Ivan Maričič. Na koncu nam ja dijakinja Erika Kum predstavila svojo knjigo, ki govori o hokeju, 

Zadetek v življenju. Čestitamo! 

Za zaključek smo v obeležje 270 let Gimnazije Novo mesto sestavili ekipo GNM 270 iz sedanjih in bivših 

gimnazijcev, ki so se na prvi pravi hokejski tekmi v zgodovini gimnazije pomerili z mladinci HK Dolenjske 

Toplice. S častnim sodniškim metom je tekmo otvorila ravnateljica Mojca Lukšič. Tekmo so v lepem 

športnem boju dobili novomeški gimnazijci. 

Upevanje pred učenjem plesne koreografije, foto: Maja 
Hočevar 

Učenje pesmi, foto: Maja Hočevar 
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Komentar mentorja Ivana Maričiča: 

Navdušen sem nad zavzetostjo in navdušenjem vseh dijakov in mladih mentorjev. Preživeli smo lepe  

štiri dni z igranjem in izpopolnjevanjem hokeja ter s prijetnim druženjem. Hvala ekipi GNM 270, da so 

se vsi odzvali in odigrali prvo tekmo v zgodovini gimnazije. 

Komentar dijaka Žana iz 3. d: 

V tem našem hokejskem tednu sem zelo užival, in če bi imeli projektni teden tudi v 4. letniku, bi se spet 

vpisal na Hokej na rolerjih. Prvič sem igral na pravi hokejski tekmi za GNM 270 skupaj z bivšimi dijaki 

proti mladincem Dolenjskih Toplic in dosegel gol. 

Komentar dijaka Roka iz 2. a: 

Všeč mi je bilo, da smo lahko igrali s pravo hokejsko vratarko in z igralcem. Na koncu smo izvajali tudi  

kazenske strele. Všeč mi je bila tekma proti Dolenjskim Toplicam, kjer sem videl, kako bi še izboljšal 

svojo igro. 

270 let športa na Gimnaziji Novo mesto 

Natalija Petakovič, Saša Lavrič 

Delavnico smo pričeli z uvodnim predavanjem Natalije Petakovič, ki je na kratko predstavila zgodovino 

šole in kako se je uvajal pouk športne vzgoje v gimnazijski predmetnik. Pouk neobvezne telovadbe se 

je pričel leta 1874. Telovadili so 1 uro na teden na gimnazijskem dvorišču, kasneje v prostorih sokolske 

telovadnice, na vojaškem igrišču in na Loki. Leta 1912 v novi stavbi končno dobijo svojo telovadnico. 

Udeleženci delavnice Hokej na rolerjih, foto: Vanda Berus 

Otvoritev tekme GNM 270 : HK DT, foto: Vanda Berus Ekipa GNM 270, foto: Vanda Berus 
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Leta 1938 je prvič predpisana telovadna oprema. V času obeh vojn pouka telovadbe ni bilo. Po drugi 

svetovni vojni športna vzgoja in šport dobivata vedno večji pomen.  

Nadaljevali smo s pogovorom z nekdanjima profesorjema športne vzgoje, z Janezom Mohorčičem in s 

Cveto Falkner. Oba sta bila dijaka Gimnazije Novo mesto, kasneje pa sta kot profesorja športne vzgoje  

učila mnoge znane novomeške športnike. Bila sta ustanovitelja in gonilna sila ŠŠD, ki je dvakrat prejelo 

najvišje državno priznanje. Po spremembi učnih načrtov leta 1981 sta uvedla planinsko turo, plavalni 

in smučarski tečaj. Gimnazijce sta pripravljala na nastope na izletih bratstva in enotnosti in na štafete 

mladosti. Program športne vzgoje je bil v njunem času precej drugačen, saj so imeli na razpolago samo 

eno telovadnico. V zimskem času so zato pri urah telovadbe imeli samo gimnastiko. Veliko pravičnejše 

se jima zdi opisno ocenjevanje športne vzgoje. Povedala sta veliko zanimivih anekdot o uspešnih 

gimnazijskih športnikih. Profesor Janez Mohorčič je znatno prispeval  v prizadevanjih gimnazije, da smo 

v letu 1999/2000 pridobili športni oddelek.  

Dijaki so nato raziskovali po arhivskem gradivu in naredili zbirnik najuspešnejših športnikov in športnih 

ekip v zadnjih desetih letih. Ena skupina je iskala podatke o gimnazijskih športnikih v reviji Šport mladih. 

Sledila je predstavitev življenja Leona Štuklja in sokolstva v Novem mestu. Prvi dan smo zaključili z 

ogledom stavbe sokolskega doma in spomenika Leona Štuklja. 

Drugi dan sta nas obiskala Igor Vidmar in Jasna Dokl Osolnik. Igor Vidmar je športni novinar in velik 

poznavalec novomeškega športa. Govoril je o razvoju športa na Dolenjskem, ki se je začel z 

ustanovitvijo sokolskega društva, in izpostavil najvidnejše dolenjske športnike, med katerimi so 

večinoma gimnazijci: Leon Štukelj, Jelka Hude, Franc Červan, Jasna Dokl Osolnik, Igor Primc, Jaka 

Klobučar, Sebastjan Skube, Violeta Bulc, Miha Plot in drugi.  

Jasna Dokl Osolnik je obiskovala gimnazijo od leta 1979 do leta 1983. Gimnastiko je začela trenirati pri 

petih letih, svojo kariero pa je končala pri 16 letih, saj se je pred olimpijskimi igrami leta 1980, na katere 

se je uvrstila, poškodovala in žal ni mogla nastopiti. Po operaciji pa je izgubila vso motivacijo za 

nadaljnje treniranje. Trenirala je vsak dan v gimnazijski telovadnici, kasneje pa tudi v Marofu. Njen idol 

je bil telovadec Miro Cerar. Bila je trikratna članska državna prvakinja. Ima 13 medalj z balkanskih iger. 

Njen največji uspeh pa sta zlata medalja na gredi in srebrna medalja na parterju na mediteranskih igrah 

v Splitu leta 1979. V tistem času je bila edina vrhunska športnica na gimnaziji, danes pa je direktorica 

Dolenjskega muzeja. 

V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi sokolskega doma od ustanovitve do današnjih dni in se  

pogovarjali o športni opremi nekoč in danes. Delavnico je zaključila profesorica Saša Lavrič s 

predavanjem o olimpijskih igrah in  o disciplinah, v katerih so bili Slovenci do sedaj na OI najbolj uspešni. 

Predstavila je dolenjske športnike, ki so uspešno sodelovali na olimpijadah. Predavanje je zaključila s 

povzetkom o najvidnejših uspehih novomeških gimnazijcev na mednarodnih tekmovanjih.  

Delavnico 270 let športa na Gimnaziji Novo mesto lahko strnemo v naslednje misli:  

Gimnazijci so pomembno sooblikovali dolenjski šport.  

Zanimivo je bilo prisluhniti našim gostom, ki so delili z nami svoje športne izkušnje.  

Dobili smo vtis, kako se je skozi čas spreminjal šport in odnos do njega.  

Čeprav je bila tema delavnice le šport in njegova zgodovina, so nam gostje podali številne misli, izkušnje 

in pomembne življenjske napotke.  

''V življenju je najpomembneje slediti svojim sanjam,'' pravi tudi Jasna Dokl Osolnik, novomeška 

gimnastičarka, večkratna državna prvakinja, dobitnica številnih medalj na mednarodnih tekmovanjih. 
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Komentar dijakinje Tanje Topić:  

Kot vsako leto je na gimnaziji Novo mesto potekal projektni teden, letos od  24. do 27. maja. Ena izmed 

delavnic je bila Šport na gimnaziji skozi 270 let, ki je potekala v dveh terminih. Že na uvodnih sestankih 

smo se seznanili z okvirnim potekom delavnice, ki nam je bil takoj všeč. Vedeli smo, da bomo dobili 

izjemno priložnost poslušati o zgodovini športa iz prve roke. Prejeli pa smo tudi zadolžitve za 

predstavitve posameznih poglavij, kar pomeni, da smo dijaki tudi sami nekoliko raziskovali.  

Prvi dan raziskovanja se je že začel s kratkim uvodom v zgodovino športa na gimnaziji, nadaljeval s 

predstavitvijo uspešnejših živečih in preminulih športnikov, nekaj besed smo namenili tudi delovanju 

sokolskega društva. Pri tem smo slišali in videli same zanimivosti ter novosti, o katerih se nam večini ni 

niti sanjalo. Bili smo res presenečeni. Še bolj pa nas je navdušil obisk dveh nekdanjih profesorjev športne 

vzgoje, gospe Cvete Falkner in gospoda Janeza Mohorčiča. Povedala sta nam toliko anekdot in 

zanimivosti, da ni bila nobena minuta dolgočasna. Namreč na novomeški gimnaziji se je v letih obstoja 

zvrstilo tolikšno število unikatnih športnikov z impresivnimi rezultati, da si lahko samo ponosen, da si 

del takšne tradicije. Dan smo zaključili z ne preveč napornim sprehodom do nekdanjega sedeža 

sokolskega društva, ki je na žalost že v ruševinah. Kljub slabemu stanju se nam je stavba zdela nekaj 

posebnega in zdi se nam škoda, da nihče ne vlaga finančnih sredstev v obnovo. 

Drugi dan je bil nekoliko bolj posvečen olimpijskim igram, saj potekajo ravno v letošnjem letu. Zopet 

nam je profesorica predstavila ključne podatke in razne zanimivosti. V olimpijskem ozračju se nam je 

pridružila Jasna Dokl Osolnik, ki naj bi se pri petnajstih letih udeležila olimpijskih iger v Moskvi l. 1980. 

Na edinstven način nam je skozi svoje oči prikazala svet športnikov, nam radodarno namenila nekaj 

anekdot in nam podala ključno misel, da lahko v življenju dosežemo vsak cilj, če si to le dovolj želimo, 

in da nikoli ne bomo vedeli izida, če ne bomo poskusili. S tem je bila delavnica odlično zaključena, nam 

pa je v mislih ostalo mnogo anekdot in navdihujočih misli, ki nam bodo koristile za življenje. 

Pogovor z nekdanjima profesorjema športne vzgoje, foto: 
Natalija Petakovič 

Jasna Dokl Osojnik, najuspešnejša novomeška 
gimnastičarka, foto: Natalija Petakovič 

Udeleženci delavnice z mentoricama in Jasno Dokl Osolnik, foto: Natalija 
Petakovič 
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270 

Marinka Kovač, Blaž Zabret 

Prvi dan: 

– predstavitve dijakov (življenje in delo Aleksandra Volte, merilni inštumenti, baterije, metan, 

alternativni viri energije, živo srebro v življenju in tehniki), 

– delavnice: galvanski člen, mikro galvanski člen, slučajni galvanski členi, odpadne baterije, sadje in 

zelenjava kot vir energije (galvanski člen), izdelava najboljšega galvanskega člena z najvišjo napetostjo. 

Drugi dan: 

– obisk idrijskega rudnika, seznanitev z življenjem rudarjev in povezava Aleksandra Volte z idrijskim 

rudnikom, 

– obisk Mestnega muzeja Idrija; ogled razstave Po sledi Merkurja: Idrija-Almadén. 

 Tretji dan: 

– obisk bioplinarne Črnomelj in seznanitev s pridobivanjem energije s pomočjo biogoriv (metan), 

– povezava metana z Aleksandrom Volto (odkritelj metana), 

– izvedba meritev (temperature, tlaka, nadmorske višine, kisika, ogljikovega dioksida), 

– umetniško ustvarjanje (prebrali smo odlomek iz knjige Aleksandra Volte, ki je posvečena 

naravoslovju, predvsem elektriki, in goram, dijaki so na temo delavnice in naravoslovja ustvarjali risbe, 

pesmi, haikuje, modele ...). 

Četrti dan: 

– spoznavanje gorivnih celic kot alternativi vir energije (sestavljanje avtomobilčkov, elektroliza z 

baterijo in sončno energijo, pogon avtomobilčkov na vodik in kisik), 

– priprava predstavitve delavnice. 

Merjenje napetosti izdelanega galvanskega 
člena, foto: Matjaž Bevc 

Obisk idrijskega rudnika živega srebra, foto: Blaž Zabret 

Preizkušanje avtomobilčkov, ki jih poganjajo gorivne 
celice,  foto: Blaž Zabret 
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 Komentar dijakinje Brine Klobčaver: 

V času projektnega tedna sem se udeležila delavnice z naslovom 270. Naslov je bil povezan z 270. 

obletnico gimnazije in 270 let Volte. Tako smo prvi dan preko PP predstavitev dijakov podrobno spoznali 

galvanski člen, Volto, naprave za merjenje električne napetosti, živo srebro … Nato pa smo vse novo 

znanje uporabili še v praksi. Iskali smo galvanski člen v naravi, ugotovili, med katerima kovinama se 

ustvari največja električna napetost, in s pomočjo različnega sadja in zelenjave ter različnih kovin 

ustvarili čim večjo napetost. Praktični del s poskusi mi je bil res všeč. Prav tako se mi zdi, da na tak način 

dijaki odnesemo največ znanja, ker si tako vse bolje zapomnimo. 

Sledila je ekskurzija v Idrijo. Obiskali smo rudnik živega srebra, Antonijev rov. Oblekli smo se v rudarske 

halje in si nadeli čelade, si rekli srečno in se podali v rov. Svoje zanimanje smo pokazali z več vprašanji, 

ki smo jih zastavili vodiču. Vzdušje je bilo zelo sproščeno in čas je hitro minil. Potem smo obiskali še 

muzej. Ekskurzija je bila res zanimiva, saj smo lahko vse, kar smo slišali prejšnji dan, v živo videli v 

rudniku ali muzeju. Predvsem me je navdušilo živo srebro, pravzaprav je navdušilo kar vse. Razlog je bil 

v tem, da si ga prej nismo znali predstavljati. Predvsem je bilo neverjetno, kako je v resnici težak. 

V četrtek smo obiskali elektrarno na metan v Črnomlju. Za take vrste elektrarno sem slišala prvič, zato 

me je še posebej zanimalo, na kakšen način sploh deluje. Izvedeli smo, da elektrarna ne proizvaja le 

elektrike, temveč iz ostankov organskih odpadkov nastane tudi gnojnica, ki jo nato porabijo okoliški 

kmetje. Po ogledu pa je sledilo še umetniško izražanje, saj Volta ni bil le znanstvenik in naravoslovec, 

temveč je napisal tudi zbirko pesmi. Tako smo lahko napisali pesmico ali narisali risbo na temo zadnjih 

treh dni, ki smo jih preživeli skupaj. 

Delavnica mi je bila zelo všeč in mi ni žal, da sem se odločila zanjo. Profesorji so bili zelo prijazni in tudi 

zabavni, kar se mi zdi pomembno. Želeli so, da nekatere stvari ugotovimo sami, zato so nas pustili 

prosto razmišljati. Delavnica je združevala tako naravoslovje, zgodovino kot umetnost. Delavnico so 

popestrile zanimive, poučne in zabavne ekskurzije. 

Komentar dijakinje Zale Kulovec, 1. b: 

Na 4-dnevni delavnici 270 smo spoznali Aleksandra Volto in njegova odkritja. Zakaj ravno njega? Letos 

mineva 270 let od njegovega rojstva. 

Prvi dan smo imeli na šoli predstavitve o Voltovem življenju in njegovih odkritjih (metan, galvanski člen 

…). V okolici gimnazije in v gimnaziji smo iskali galvanske člene in jih tudi sami izdelali. 

Drugi dan smo šli na ekskurzijo v Idrijo, kjer smo si najprej ogledali Antonijev rov – rudnik živega srebra, 

ki ne obratuje več. Pred odhodom smo v mestnem muzeju spoznali še zgodovino Idrije in si ogledali 

nekaj primerov znamenite idrijske čipke.  

Tretji dan smo šli na ekskurzijo v Črnomelj, kjer smo si ogledali bioplinarno, ki deluje na metan. Na 

vzpetini ob cesti smo opravili meritve temperature zraka, vsebnosti kisika v zraku in zračni tlak. Merili 

smo z analognimi in digitalnimi merilniki.  

Zadnji dan smo v šoli sestavili avtomobilčke na gorivno celico in jih zunaj tudi preizkusili. Na koncu 

delavnice smo pripravili predstavitev delavnice 270 in s tem zaključili 4-dnevno spoznavanje Volte in 

njegovih del. 
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Padalski tečaj – nadaljevalni 

Špela Debeljak 

Delavnica Padalski tečaj – nadaljevalni je potekala v okviru projektnega tedna in je bila namenjena 

dijakom, ki so v prejšnjih letih opravili začetni padalski tečaj in bi radi svoje znanje osvežili in nadgradili. 

Delavnica je bila dvodnevna. Prijavilo se je 9 dijakov. 

Prvi dan (v četrtek) smo preživeli v telovadnici. Tam smo utrdili in ponovili vse teoretično in praktično 

znanje – delo na trenažerjih, ki so ga dijaki osvojili na začetnem tečaju. Vsi padalci – učenci so pisali 

tudi test in bili ustno izprašani. 

V petek nam je bilo vreme pisano na kožo, saj smo uspeli izvesti vse načrtovane skoke. Dan je potekal 

brez zapletov in se je uspešno zaključil tudi s krstom in z analizo posnetkov izvedenih skokov. 

Izvedba delavnice je bila uspešna, zadovoljstvo obojestransko. 

Stand up for Shakespeare 

Gillian Roebuck 

Sodelovalo je 7 dijakov. Delavnica je bila dramsko zasnovana. Podlaga zanjo je bila Shakespearjeva 

drama Midsummer Night's Dream (Sen kresne noči). V delavnici smo dijakom želeli približati lepoto 

jezika in v njih vzbuditi ljubezen do izražanja, literature in dramske igre ter se pokloniti največjemu 

angleškemu dramatiku v letu, ko se obeležuje 400. obletnica njegove smrti. 

Dijaki so bili oba dneva zelo dejavni in so med seboj sodelovali pri izvajanju številnih dejavnostih. Vadili 

so nastop, izgovarjavo, mimiko in posamezne dele igre. Dijaki so analizirali, preučili in odigrali 

posamezne prizore komedije in se vživeli v vlogo likov. Ves čas so bili aktivni in motivirani za igro. V 

bližnjem gozdu so uprizorili in (s trobento) odigrali odlomek The Rude Mechanicals tako prepričljivo in 

zabavno, da bi bil nanje ponosen še sam Shakespeare.  

Ireland 

Noel Fitzpatrick 

Na delavnici so dijaki spoznavali Irsko, nekaj njenih manj znanih podrobnosti in značilnosti ter irsko 

kulturo in način življenja. Dijaki so bili ves čas aktivni in so morali sodelovati 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, v parih in individualno.  

Dijaki so spoznali in se poglobili v zgodbe irskih mitov in v skupinah preoblikovali zaključke nekaterih 

najbolj znanih zgodb. Svoje ideje so predstavili na različne načine, in sicer v obliki dramske igre, stripa 

ali kratke zgodbe. Učili so se osnov irskega jezika in si ogledali sodobni irski film, ki se dogaja v Dublinu. 

Konec delavnice je bil glasbeno zaznamovan; peli smo tradicionalne irske pesmi in igrali na 

inštrumente.  
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Spoznavanje poklicev 

Petra Škof 

Dejavnosti Spoznavanje poklicev se je udeležilo 19 dijakov, ki so se seznanili z naslednjimi poklici v 

izbranih podjetjih in organizacijah: 

 arhitekt (Arhabitat) 

 defektolog (OŠ Dragotin Kette)  

 logoped in delovni terapevt (Zdravstveni dom Novo mesto, razvojna ambulanta) 

 veterinar (JANG, veterinarska klinika) 

 socialni delavec (DRPD Novo mesto, varstveno delovni center, CSD Novo mesto) 

 farmacevt (Dolenjske lekarne) 

 fizioterapevt (Fizioterapija Rudolfovo) 

 arheolog (Dolenjski muzej) 

 

  

Starodavna naravna barvila 

Sabina Rozenberger 

Delavnico Starodavna naravna barvila je izvajala Sabina Rozenberger. Delavnica je bila izvedena 

dvakrat. V prvem terminu od 24. do 25. maja je sodelovalo 17 dijakinj, v drugem terminu od 26. do 27. 

maja se je delavnice udeležilo 20 dijakinj. 

Prvi dan je bil namenjen predstavitvi kane, njenih lastnosti, nevarnosti nečiste kane, zdravilne 

učinkovitosti kane, njene zgodovine in postopkov priprave kane za uporabo. Predstavljena so bila še 

druga uporabna barvila, kot so indigo, sena, amla in hibiskus. Izvajalka Sabina je demonstrirala pripravo 

kanine zmesi za poslikavo kože in za barvanje las. 

Dijakinja spoznava poklic veterinarja na 
veterinarski kliniki JANG, foto: Lucija 

Grebenc 

Dijakinja spoznava poklic 
logopeda v ZD Novo mesto, 

foto: Marisa Ban 
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Drugi dan so dijakinje spoznale značilne vzorce poslikave s kano, izvor kane, tipologijo, verska 

prepričanja v zvezi s kano, kulturo narodov, ki uporabljajo kano. Vse udeleženke so se odločile za 

poslikavo telesa, večina na roki. Dve dijakinji sta se odločili tudi za barvanje las. V delavnici je sodelovala 

tudi gospa Sonja Velikanje, strokovnjakinja na področju naravnih barvil. 

Dijakinje so aktivno sodelovale in izrazile zadovoljstvo, da so dobile informacije o zdravilnosti kane in 

o škodljivosti ostalih umetnih barvil. Po delavnici so bile dijakinje zadovoljne in vesele, da so se naučile 

nakaj novega in praktičnega. 

Izvajalka Sabina Rozenberger je bila z delavnico zadovoljna, saj so udeležene dijakinje pokazale 

zanimanje za naravna barvila. 

Novo mesto – moje mesto 

Zoran Poredoš 

Novo mesto imenujemo tudi mesto situl. Ustanovil ga je Rudolf IV. Habsburški leta 1365. "Okljuk" Krke 

ima dolgo in bogato zgodovino. Spoznali smo jo na delavnici Novo mesto – moje mesto. Potekala je 26. 

in 27. maja 2016. Udeležili so se je dijaki 1. letnika: Leja Bezek, Nina Šenk, Katja Šuštaršič, Nika Godec 

in Vanesa Cvelbar iz 1. a, Vid Dobrovoljc iz 1. b, David Dragonja, Amadeja Hren, Lorella Rozman, Tjaša 

Tomše in Eva Vidic iz 1. k ter Maj Mišjak iz 1. š. Delavnica je bila posvečena 270-letnici Gimnazije Novo 

mesto in 650-letnici ustanovitve Novega mesta. 

Cilji našega druženja so bili spoznavanje, prepoznavanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine 

Novega mesta. Dijaki so spoznali življenje ljudi v prazgodovini in poznoantičnem obdobju. Razvijali so 

sposobnosti terenske orientacije in analizirali materialne in pisne vire ter se vzgajali v vrednotenju 

naravne in kulturne dediščine. 

V četrtek ob 8. uri smo se zbrali pred Dolenjskim muzejem. Ogledali smo si kratek film o Novem mestu, 

nato pa nas je pedagoginja Dolenjskega muzeja Novo mesto Lavra Fabjan popeljala skozi 

prazgodovinsko in poznoantično obdobje Dolenjske ob ogledu arheološke zbirke. Največji vtis so na 

nas pustile najdbe iz obdobja halštat. 

Sledil je ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti Novega mesta. Začeli smo s Kapitljem. Cerkev 

sestavljajo stolp, ladja, prezbiterij in kripta. Zgrajena je v mešanem slogu, čuti pa se gotika. Pod 

Kapitljem se nahaja Anton Podbevšek teater oz. nekdanji Dom kulture. Po ogledu muzejskega 

Umetniška poslikava rok, foto: 
Marisa Ban 

Barvanje las s kano, foto: 
Marisa Ban 

Pripravek zdravilne kane, 
foto: Marisa Ban 
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kompleksa smo pot nadaljevali po ulicah, kjer je bilo včasih obzidje, kasneje pa so zgradili stanovanjske 

hiše – Breg. Breg je bil tudi pogost motiv na slikah Božidarja Jakca. Po ogledu Brega smo odšli proti 

Sokolskemu domu, ki je prvi narodni dom na Slovenskem. Danes je v zelo slabem stanju. Sprehodili 

smo se mimo Jakčeve galerije do Kandijskega mostu. Nekoč so bila tu Dolenja ali Karlovška vrata, ki so 

bila eden od glavnih vhodov v Novo mesto. Nato smo se odpravili do frančiškanskega samostana. Leta 

1472 so frančiškane, na begu iz Bosne pred Turki, sprejeli novomeški meščani. Poleg samostana je 

cerkev, ki je bila zgrajena v 15. stol. in sodi v gotiko. Frančiškani so imeli med drugim zelo pomembno 

vlogo pri izobraževanju. Ob cerkvi stoji stavba današnje Glasbene šole Marjana Kozine, ki je bila včasih 

gimnazija, v kateri so poučevali frančiškani. Nad vhodnimi vrati ima napis "Za vzgojo uma in srca". V 

mestu so nas spremljale znamenite arkade, Rotovž in vodnjak, na katerem so verzi Kettejeve pesmi. 

Na Rozmanovi 10 je spominska plošča, ki opozarja na prvo uprizoritev Linhartove veseloigre Ta veseli 

dan ali Matiček se ženi na Slovenskem. Pot nas je vodila do knjižnice Mirana Jarca, kjer smo si ogledali 

stari vhod, v avli imena padlih herojev in doprsna kipa Borisa Kidriča Petra in Franca Rozmana Staneta. 

Zunaj, na poti v center mesta, je pri nekdanjih Gorenjih ali Ljubljanskih vratih kip svobodi in kip Talec, 

zraven študijske knjižnice pa doprsni kip Marjana Kozine. Avtor večine kipov v mestu je Marjan Mušič. 

S sprehodom po Kettejevem drevoredu, lepem primeru naravne dediščine, smo našo pot po mestu 

zaključili z ogledom hiše, v kateri je v gimnazijskih letih živel in ustvarjal Dragotin Kette. 

Zastavljene cilje smo izpolnili. Dijaki so se pozitivno odzvali in opravili vse zadane naloge. 

Dijakom je bila všeč arheološka zbirka, saj so spoznali, kako pomembno je bilo naše "mesto" 

(Dolenjska) že v času prazgodovine. Pedagoginja Dolenjskega muzeja Lavra Fabjan jim je dobro in 

zanimivo predstavila zgodovino in najdbe v Novem mestu. Kulturno in naravno dediščino so dijaki sicer 

nekoliko poznali že prej, vendar so končali delavnico obogateni z obilico novih spoznanj. 

Športno plezanje: 270 metrov ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto 

Jernej Cimperman 

Prvi dan so se dijaki učili osnov plezanja in varovanja na mali umetni steni v šolski telovadnici. Dijaki so 

spoznali načine uporabe plezalne opreme (uporaba plezalnega pasu, navezovanje na plezalno vrv, 

varovanje partnerja z varovalnimi pripomočki) ter osnove gibanja v steni (gibanje nog, različni prijemi 

z rokami glede na vrsto oprimkov). Vsak je preplezal steno kot vodilni v navezi in sproti v steno 

nameščal varovala ter samostojno varoval partnerja. Dijaki so prejeli plezalne liste za beleženje 

Dijaki in pedagoginja Dolenjskega muzeja Novo mesto Lavra 
Fabjan v prostorih muzeja (Arheološka zbirka), foto: Zoran 

Poredoš 

Dijaki in profesor zgodovine Zoran Poredoš v prostorih 
Dolenjskega muzej (Arheološka zbirka), foto: Lavra Fabjan 
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vzponov. V štirih dneh naj bi preplezali 270 višinskih metrov. Jaz sem si poleg tega beležil tudi uspešnost 

opravljenih nalog in pridobljena znanja. 

Drugi dan so dijaki plezali na veliki umetni steni na Loki, katere brezplačno uporabo nam je omogočil 

alpinistični odsek Novo mesto. Dijaki so preizkusili svoje znanje plezanja in varovanja. Plezali so z 

varovanjem od zgoraj ter na koncu tudi kot vodilni v navezi. Plezali so lahko v 7 smereh različne 

težavnosti.  

Tretji dan so dijaki že zelo dobro plezali in se varovali z različnimi varovali. Naučili so se tudi samostojno 

urediti sidrišče v steni in se nato samostojno spuščati ob vrvi. Bili so dvojno varovani še od zgoraj. 

Naloga je zelo zahtevna, ker izvaja plezalec vrvne manevre povsem na vrhu stene in je izpostavljenost 

velika. Vsi dijaki so uspešno opravili nalogo. 

Četrti dan so dijaki odšli na pravi preizkus svojega znanja in moči v naravno plezališče Luknja. To je nam 

najbližja naravna plezalna stena in se nahaja v bližini Prečne. Plezališče je dobro opremljeno, lepo 

urejeno in ima varen dostop. Dijaki so plezali smeri lažje težavnosti z varovanjem izključno od zgoraj. 

Med plezanjem so nosili varnostne čelade. Plezalne smeri so bile dolge tudi do 30 metrov. Dijaki so bili 

navdušeni. Po plezanju smo imeli še plezalni piknik. 
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Obeležitev 270-letnice Gimnazije Novo mesto 

V počastitev visokega jubileja Gimnazije Novo mesto smo na šoli izvedli številne dogodke. Praznovanju 

je bil namenjen tudi projektni teden. 

 

Začetek praznovanja s prireditvijo V objemu Krke 

 

Z besedo, glasbo, s petjem in plesom smo se zaposleni in dijaki Gimnazije Novo mesto poklonili 

Novemu mestu ob visokem jubileju, katerega del je tudi gimnazija, ki že 270 let pomembno sooblikuje 

in zaznamuje podobo Novega mesta. 

Praznovanje 650-letnice ustanovitve Novega mesta se v letošnjem letu izteka, hkrati pa se prepleta z 

našim visokim jubilejem, 270-letnico obstoja naše šole. Prireditev V objemu Krke, ki je bila 6. 1. 2016, 

je bila torej tudi začetek praznovanja častitljive obletnice Gimnazije Novo mesto. 

Anita Nose 

Obeležitev 270-letnice Gimnazije Novo mesto pri pouku 

V preteklem šolskem letu smo  se profesorji gimnazije odločili, da visoki jubilej obstoja Gimnazije Novo 

mesto obeležimo tudi pri učnih urah svojega predmeta v razredih, ki jih poučujemo. Kot uvod v 

jubilejno praznovanje smo se odločili v vseh razredih prebrati ustanovno listino iz leta 1747 in se z dijaki 

pogovoriti o njenem pomenu. Hkrati smo po predmetnih aktivih pripravili učne ure, ki bi se glede na 

specifiko predmetnega področja navezovale na zgodovino ustanove. 

Doslej so take učne ure pripravili in izvedli naslednji predmetni aktivi: zgodovina, slovenščina, 

nemščina, francoščina, glasba, umetnostna vzgoja, kemija, biologija, fizika, psihologija in knjižnica. 

Profesorji geografije in športne vzgoje bodo pri svojih predmetih jubilej obeležili naslednje šolsko leto.    

Realizacija in kratek opis vsebin po predmetnih področjih:  

Pri pouku zgodovine so kolegi izvedli vrsto aktivnosti; v obliki pogovora in s PP predstavitvijo so  

predstavili pomen cesarice Marije Terezije v 18. stoletju, na podlagi virov so primerjali življenje dijaka 

gimnazije nekoč in danes ter spoznavali vlogo frančiškanov v učnem procesu v preteklosti. Pod 

vodstvom profesorja so si ogledali stalno razstavo o zgodovini Gimnazije Novo mesto, ki je na ogled v 

sliki in besedi na hodniku v pritličju in v 1. nadstropju šole.  Z dogajanjem med 2. svetovno vojno in z 

usodo mnogih dijakov in profesorjev so se  dijaki seznanili s predavanjem in kratkim filmom.    

Nagovor ravnateljice, foto: Jana Vovko Vsi nastopajoči, foto: Jana Vovko 
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Pri pouku nemščine so se  dijaki preko različnih dejavnosti seznanili z zgodovino gimnazije,  z življenjem 

in delom nekaterih znanih osebnosti, ki so se šolale na gimnaziji in pomembno prispevale k napredku 

znanosti in umetnosti v Sloveniji. Dijaki so raziskali družinsko drevo cesarice Marije Terezije, 

ustanoviteljice Gimnazije Novo mesto, in ponovili besedišče o šoli in šolskem sistemu v nemščini. Delo 

je potekalo na šestih učnih postajah, kjer so dijaki v skupinah reševali naloge.      

 

Profesorica francoščine je za dijake 1. 2. in 3. letnika pripravila učni list o zgodovini Gimnazije Novo 

mesto. Dijaki so vadili strategijo razumevanja besedila in ob tem utrjevali in širili besedišče o šolstvu.  

Profesorica glasbe je pri  pouku predstavila tri znamenite skladatelje, ki so delovali v Novem mestu: to 

so Ignacij Hladnik, Hugolin Sattner in Marjan Kozina.   

Pri kemiji so profesorji in dijaki proučevali zgodovinski razvoj učnega predmeta kemije in njegovo 

umestitev v izobraževalni program na Gimnaziji Novo mesto.   

Profesorji biologije so dijakom pobliže predstavili dva pomembna gimnazijska profesorja na gimnaziji: 

Ferdinanda Seidla, geologa in profesorja geografije, ki se je aktivno ukvarjal tudi s seizmologijo, ter 

Angelo Piskernik, doktorico biologije, profesorico na gimnaziji in ustanoviteljico botaničnega vrta v 

Ljubljani.  

Po poteh Jakca in Lamuta je poimenovala učne ure profesorica umetnostne vzgoje. Dijaki so risali 

motive v okolici šole in si ogledali dela obeh slikarjev, ki so nastala v okolici gimnazije.  

Pri psihologiji je profesorica predstavila nov logotip šole, dijaki pa so se pogovarjali o njegovem 

pomenu in interpretaciji.  

Pri pouku fizike je profesor pripravil razstavo starih učil, ki so se uporabljala pri pouku naravoslovja  v 

preteklosti, vodil je dijake po razstavi in jim razložil njihov pomen in uporabnost. Razstavo z vodenjem 

so si ogledali skoraj vsi oddelki naše šole, skupaj s spremljevalnimi profesorji. Pri ogledu  razstave so 

dijaki aktivno sodelovali. Uporabnost nekaterih učil (bila so opremljena s plastificiranimi opisi in 

pojasnili) se je dalo povezati z vsemi področji fizike, od gibanja do kvantne fizike. Nekatere naprave so 

pravi tehnični biseri, na primer telefonski aparat s samih začetkov uporabe. Večino teh naprav oziroma 

učil že desetletja vzdržujemo v stanju obratovanja, tudi za namene demonstracijskega prikaza.  

Dijaki pri nemščini rešujejo naloge na šestih učnih postajah, ki so tematsko povezane z zgodovino Gimnazije Novo mesto, 
foto: Simon Hočevar 
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Učna ura matematike, posvečena 270-letnici Gimnazije Novo mesto, je bila sestavljena iz dveh delov. 

V prvem delu so se v razredu pogovarjali o zgodovini matematike na Slovenskem, v drugem delu pa so 

dijaki reševali matematične probleme iz starih učbenikov iz 19. stoletja. V ta namen so profesorji  

pripravili delovne liste za vsak letnik posebej. Vsak delovni list je vseboval fotokopijo naslovnice 

matematične knjige iz 19. stoletja in matematično nalogo iz te knjige, ki je bila napisana v nemškem 

jeziku v gotici. Dijaki so najprej sami prebrali nalogo, jo poskusili prevesti in rešiti, nato so skupaj s 

profesorji preverili rešitve. 

Pri slovenščini so profesorji pripravili učno uro za vse oddelke, vendar z različnimi temami za 

posamezne letnike.  V oddelkih prvega letnika so se osredotočili na obdobje razsvetljenstva in na 

reforme cesarice  Marije Terezije na področju šolstva. Spoznavali so tudi pomen Linharta in Vodnika. V 

oddelkih  2. letnika  je bil poudarek na literarnih ustvarjalcih, ki so bolj ali manj povezani z gimnazijo 

(Trdina, Tavčar …). V 3. letniku so profesorji predstavili pomen novomeške pomladi za kulturni razcvet 

celotnega slovenskega prostora. V oddelkih 4. letnika so profesorji na podlagi branja romana Zmote 

dijaka Tjaža Florijana Lipuša (Poglavje o merjascih) spodbudili dijake k  primerjavi zavodskih pravil v 

omenjenem  literarnem delu s starimi gimnazijskimi pravili in z današnjim pravilnikom.  

Pri predmetu geografija je profesorica ob 160. obletnici rojstva Ferdinanda Seidla in 270. obletnici 

Gimnazije Novo mesto pripravila predavanje o osebnosti in delu profesorja Ferdinanda Seidla, po 

katerem je poimenovana ulica, na kateri stoji poslopje gimnazije. F. Seidl je bil ugleden Novomeščan, 

sicer pa vsestranski intelektualec na področju naravoslovja: geolog, botanik, meteorolog in klimatolog. 

Na njegovo pobudo je bil vrh Gorjancev poimenovan Trdinov vrh. Njemu gredo tudi zasluge, da se je 

na Gorjancih začela zaščita slovenskih gozdov, s čimer je bil zaščiten tudi studenec Gospodična. Med 

drugim je v Krškem postavil prvo vremensko opazovalnico. Seidl je bil tudi član Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti. Učne ure bo profesorica izvedla jeseni, ker bo 1. decembra 86. obletnica smrti 

Ferdinanda Seidla.  

Pri športni vzgoji bodo profesorji jubilej obeležili v naslednjem šolskem letu. Poudarili  bodo pomen 

športne vzgoje na šolah nekdaj in danes, pomen športa in gibanja za zdravje, posamezne mejnike v 

razvoju športa in vrhunske športnike ter njihove dosežke (s posebnim poudarkom na legendarnem 

Novomeščanu Leonu Štuklju, prejemniku številnih odlikovanj in olimpijskih medalj na področju 

gimnastike).     

V okviru knjižnično-informacijskih znanj je knjižničarka za vse oddelke 1. letnika organizirala ogled 

frančiškanskega samostana. Dijaki so se seznanili z bogato zgodovino samostana in s pomenom 

frančiškanov na področju izobraževanja ob ustanovitvi Gimnazije Novo mesto. Ogledali so si prostore 

samostana in cerkev ter bogato knjižnico z inkunabulami in iluminiranimi rokopisi neprecenljive 

umetniške in zgodovinske vrednosti.   

Profesor Vinko Sladoljev vodi dijake po zgodovinski razstavi učil s področja naravoslovja, foto: Lenart Merlin, 4. c 
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V času projektnega tedna smo profesorice nemščine organizirale strokovno ekskurzijo v Ljubljano, 

poimenovale smo jo Gimnazijci v Ljubljani. Sam naslov ekskurzije odpira možnost dvojne interpretacije, 

saj je bil njen namen peljati naše gimnazijce na ogled Kemijskega inštituta, Goethe-Instituta in Narodne 

galerije v Ljubljani. Po omenjenih ustanovah so nas vodili nekdanji gimnazijci, profesor dr. Janez Plavec, 

kemik (Kemijski inštitut), upokojeni profesor FF fakultete, umetnostni zgodovinar in slavist dr. Milček 

Komelj (Narodna galerija – razstava Impresionizem na Slovenskem) ter profesorica nemščine Katja 

Bradač (Goethe-Institut). Ogledali smo si tudi razstavo razvoja šolstva na Slovenskem v Šolskem muzeju 

in aktivno sodelovali na predstavitvi učne ure fizike, kot je potekala na začetku 20. stoletja.   

Eva Starič 

Hokejska tekma GNM 270 

V počastitev 270-letnice Gimnazije Novo mesto smo se dejavno vključili tudi hokejisti na naši šoli. Hokej 

za razliko od ostalih športov nima dolge tradicije. Začeli smo z dvoranskim hokejem pred desetimi leti, 

organizirali šolska prvenstva, pred petimi leti pa smo hokej na rolerjih vključili v vsebino projektnega 

tedna v ŠC na Košenicah. Najbolj navdušeni hokejisti so se kasneje vključevali v HK Dolenjske Toplice 

ali med študijem v klube v Ljubljani. 

Tako smo sestavili šolsko ekipo GNM 270 iz dveh dijakov sedanje generacije in iz petih študentov, naših 

bivših dijakov. Vsi so se vabilu z veseljem odzvali. Šola nas je opremila s priložnostnimi majicami/dresi, 

da smo tudi na zunaj delovali kot prava ekipa. 

Vabilo na tekmo so z veseljem sprejeli naši hokejski prijatelji iz Dolenjskih Toplic, ki so pripeljali 

primerno ekipo za ta dvoboj. Tekmo je s častnim sodniškim metom odprla ravnateljica Mojca Lukšič. 

V prijateljskem dvoboju, kjer je bilo veliko lepih hokejskih potez in pravega športnega boja, je bil 

rezultat drugotnega pomena. Po tekmi smo obdarili hokejiste s kapicami GNM in organizirali 

prijateljsko druženje. 

Ivan Maričič 

Obeležitev svetovnega dneva gledališča in 270-letnice šole 

V petek, 8. 4. 2016, so dijaki štirih oddelkov 2. letnika (a, b, d in k) ter 1. a in 1. d za svoje sošolce odigrali 

prizore oz. nekaj slik iz zgodovine Gimnazije Novo mesto. Prizorišča za vsak posamezni razred so bile 

učilnice, dijaki pa so sami poskrbeli za sceno in kostume. Publika, sestavljena iz ostalih dijakov  drugega 

Ravnateljica Mojca Lukšič odpira tekmo s častnim sodniškim metom, 
foto: Vanda Berus 
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ter dveh oddelkov  prvega letnika, si je ogledala 6 prizorov, ki so se dotikali različnih obdobij iz 270-

letne zgodovine Gimnazije Novo mesto. Nastopajoči so tako uprizorili ustanovitev gimnazije, stroga 

šolska pravila, zabavo dijakov v začetku 20. stoletja, čas 1. svetovne vojne in novomeške pomladi,  

prikazali  duh časa v 60. letih, dijaki klasičnega oddelka pa so uprizorili uro latinščine v 19. stoletju.  

Osnova za besedilo posameznih prizorov je bil scenarij predstave Zgodovina gimnazije v 10 slikah, ki so 

jo na šoli igrali pred leti. Dijaki so na razrednih urah scenarije priredili in prilagodili uprizoritvam v 

razredu, uro latinščine pa so ustvarili čisto samostojno.    

S pripravo besedila ter dramatizacijo dogodkov iz preteklosti novomeške gimnazije so dijaki pobliže 

spoznavali posamezna obdobja iz preteklosti šole in zgodovine Novega mesta. Do izraza je prišla 

njihova ustvarjalnost pri pripravi besedil, scene, kostumov in igranju. V sproščenem vzdušju sta se 

krepili tudi sodelovanje in pripadnost šoli.  

Uprizoritev slik iz zgodovine šole je ena od številnih dejavnosti ob visokem jubileju šole. S šestimi 

prizorišči in skeči na temo zgodovine novomeške gimnazije smo letos obeležili tudi svetovni dan 

gledališča.  

Natalija Petakovič  

Karierni dan ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto 

Na Gimnaziji Novo mesto se že vrsto let trudimo dijakom ponuditi kvalitetno in učinkovito karierno 

orientacijo, ki zajema številne aktivnosti. Poleg osebnega svetovanja, ki je na voljo dijakom od prvega 

do četrtega letnika, smo v zadnjih petih letih dijakom tretjih in četrtih letnikov ponudili dodatne 

dejavnosti, ki so dijakom v pomoč pri iskanju prave poti na njihovem prvem velikem življenjskem 

razpotju.  

Ena od teh aktivnosti je tudi karierni dan, v okviru katerega  se meseca januarja vrata Gimnazije Novo 

mesto odprejo številnim fakultetam po Sloveniji. Dijaki tretjih in četrtih letnikov se imajo takrat 

priložnost seznaniti z različnimi smermi študija. Vsak dijak se lahko udeleži treh predstavitev fakultet 

oziroma katere izmed delavnic, ki dijake seznanjajo z možnostmi študija v tujini ali jih pripravljajo na 

zaposlitveni razgovor in nadaljnjo karierno pot. Posebnost Kariernega dne na Gimnaziji Novo mesto je 

v tem, da se predstavnikom fakultet na vsaki predstavitvi pridružijo tudi predstavniki iz prakse, ki so že 

zaključili študij na posamezni fakulteti, in dijakom spregovorijo o tem, kako in zakaj so se odločili za 

študij na izbrani fakulteti, kaj jim je pomagalo pri odločitvi, kako so oni doživljali študij, kako je potekala 

njihova dosedanja karierna pot in kakšne so zaposlitvene možnosti po zaključku študija na izbrani 

fakulteti. V letošnjem šolskem letu je karierni dan potekal v luči obeležitve 270-letnice nastanka 

Gimnazije Novo mesto in smo zato med nas povabili bivše dijake naše gimnazije, ki so se Kariernega 

Stroga šolska pravila, foto: Natalija Petakovič Nekdanji Novomeščani modrujejo o ustanovitvi svoje šole, foto: 
Natalija Petakovič 
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dne udeležili v velikem številu, večina kot predstavniki iz prakse. Na letošnjem Kariernem dnevu se je 

predstavilo kar 19 fakultet z Univerze v Ljubljani, ki so se jim pridružili tudi naši bivši dijaki ter predstavili 

svojo študijsko in poklicno pot: 

 Biotehniška fakulteta: dr. Irena Čarman (Krka d. d., Novo mesto) in Suzana Simič (Acer Novo 

mesto d. o. o.) 

 Ekonomska fakulteta: Uroš Zupančič (Adria Mobil d. o. o., Novo mesto) 

 Fakulteta za arhitekturo: Tomaž Šuln (Arhabitat) in Sabina Rozenberger (Studio Rosa) 

 Fakulteta za družbene vede: prof. dr. Igor Lukšič (FDV), Špela Verbič (Krka d. d., Novo mesto) 

in Gregor Strasbergar (študent novinarstva) 

 Fakulteta za socialno delo: Mojca Turk (DRPD Novo mesto) in Tanja Blatnik (CSD Novo mesto) 

 Fakulteta za strojništvo: Marko Lampret (Krka d. d., Novo mesto) 

 Fakulteta za šport  

 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: dr. Jure Bezenšek (Krka d. d., Novo mesto) 

 Naravoslovnotehniška fakulteta 

 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Miha Ban (Geodetske meritve d. o. o.) 

 Fakulteta za farmacijo: mag. Miroslava Abazovič (Dolenjske lekarne) in Grega Hudovornik (Krka 

d. d., Novo mesto) 

 Pravna fakulteta: odvetnika Borut Tiran in Tatjana Medic 

 Pedagoška fakulteta: Nina Žnidaršič (Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto) in Tina 

Murn (OŠ Drska) 

 Fakulteta za matematiko in fiziko: prof. dr. Primož Moravec (FMF) 

 Fakulteta za elektrotehniko: mag. Aleš Knoll (Krka d. d., Novo mesto) 

 Filozofska fakulteta 

 Fakulteta za pomorstvo in promet 

 Fakulteta za upravo 

 Teološka fakulteta 

Poleg fakultet Univerze v Ljubljani so se predstavile tudi nekatere fakultete Univerze v Mariboru 

(Fakulteta za energetiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za 

logistiko, Fakulteta za varnostne vede, Fakulteta za management, Fakulteta za turizem), Univerza na 

Primorskem, Univerza v Novi Gorici, GEA College, Univerzitetni prostor Novo mesto in Visokošolsko 

središče Novo mesto.  

Prof. dr. Igor Lukšič na predstavitvi Fakultete za družbene 
vede, foto: Simon Hočevar 

Predstavitev fakultet na stojnicah, foto: Simon Hočevar 
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Po mnenju dijakov, profesorjev, predstavnikov fakultet in bivših gimnazijcev je tudi letošnji, tokrat že 

peti, karierni dan doživel velik uspeh in dosegel svoj namen, saj je dijakom omogočil, da so še pred 

informativnimi dnevi pridobili informacije, ki so jim bile v veliko pomoč pri iskanju prave poti na 

njihovem prvem velikem življenjskem razpotju.  

Petra Škof 

Gimnazijska večera 

V četrtek, 18. februarja 2016, je v gimnazijskem atriju potekal prvi gimnazijski večer v počastitev 270-

letnice Gimnazije Novo mesto. Gostje okrogle mize, ki jo je povezovala Suzana Krvavica, so bili štirje 

bivši gimnazijci umetniki: glasbenici Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah, igralec Stane 

Tomazin ter pisatelj in režiser Nejc Gazvoda. 

Gostje so v sproščenem pogovoru obudili spomine na gimnazijske dni, rdeča nit srečanja pa je bila 

umetnost. Sestri Irena in Leticia sta predstavili delovanje gimnazijske dekliške glasbene skupine 

Copacabana in svoje glasbeno delo ter dosežke. Nejc Gazvoda se je spomnil pisateljskih in režijskih 

začetkov na gimnaziji, ki so ga pripeljali do prepoznavnosti v slovenskem in širšem literarnem, 

gledališkem in filmskem prostoru. Stane Tomazin je govoril o vlogah v gledaliških predstavah in v seriji 

Ena žlahtna štorija. Vsi štirje so razmišljali o medijski prepoznavnosti, načrtih in željah, da bi svojo 

ustvarjalnost lahko razvijali v domovini.  

Da je Gimnazija Novo mesto tako kot nekoč še vedno prostor ustvarjalnosti in umetnosti, so z dvema 

glasbenima premoroma dokazali štirje nadarjeni glasbeniki iz 2. b: Jošt Rudman, Matjaž Bevc, Ajda 

Trlep in Blaž Vovko Bučar. 

Zvečer v četrtek, 5. maja 2016, je v atriju potekal drugi gimnazijski večer. Naslov srečanja je bil Pietati 
literisque – Za spoštovanje in znanje, na njem pa so sodelovali ugledni znanstveniki, bivši dijaki 
Gimnazije Novo mesto:  
– umetnostna zgodovinarka dr. Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije, 
– sociologinja dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo na ZRC SAZU, 
– kemik prof. dr. Janez Plavec, vodja NMR centra na Kemijskem inštitutu in  
– matematik izred. prof. dr. Primož Moravec, predavatelj na Fakulteti za matematiko in fiziko. 

 
Tudi drugi večer je povezovala Suzana Krvavica, program pa sta z glasbenima točkama popestrila Nina 

Jazbec iz 4. d in Gašper Kastelic iz 4. c. Sodelujoči na okrogli mizi so obudili spomine na gimnazijska 

leta, ko so naredili prve korake v znanosti, in predstavili področja svojega znanstvenega in pedagoškega 

delovanja. Pogovarjali so se tudi o življenju in vrednotah dijakov in študentov nekoč in danes ter o 

S pesmijo sta se predstavila Ajda in Blaž, foto: Branka 
Klemenčič 

Pogovor je bil sproščen in prijeten, foto: Simon Hočevar 
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pogojih za študij in raziskovanje pri nas in v tujini. Mladim so sporočili, naj sledijo svojim ciljem in 

optimistično zrejo v prihodnost.  

Tretji gimnazijski večer bo posvečen športu, odvil pa se bo jeseni. 

Suzana Krvavica  

Od fazana do veterana 

 

Ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto je bila 13. 4. 2016 v sklopu novomeškega abonmaja v KC Janeza 

Trdine izvedena prireditev Od fazana do veterana. Dijaki so z besedo, s petjem in plesom na gimnazijska 

leta pogledali skozi rožnata očala, ob njihovih domislicah in humorju pa je marsikdo morda podoživel 

svoja srednješolska leta. Marijo Terezijo je igrala ravnateljica Mojca Lukšič, v vlogi igralcev pa so se 

znašli tudi profesorji Vinko Sladoljev, Blaž Zabret, Janja Pust, Marija Kočar in Marko Kastelic. Prireditev, 

ki je odlično uspela, je nastala pod budnim očesom gimnazijskih učiteljev Vladke Korošec, Vanje Popova 

in Brede Vovko. 

 Anita Nose 

Vsi nastopajoči, foto: Simon Hočevar 

Fazani in veterani, foto: Simon Hočevar Marija Terezija, foto: Simon Hočevar 
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Razstave 

Od februarja do aprila 2016 je bila v šolski knjižnici na ogled razstava Stezic, dijaškega glasila, ki izhaja 

od leta 1953. Izšlo je tudi nekaj posebnih izdaj (ob 250-letnici šole, ob 50-letnici izhajanja Stezic ...) 

Marca in aprila je bila pripravljena razstava starih fizikalnih naprav v knjižnici šole. Vinko Sladoljev je 

dijake popeljal po razstavi in jim na zanimiv način predstavil naprave, ki jih več ne uporabljamo. 

Razstavljenih je bilo 10 učil, ki so bila v uporabi na naši šoli pred 50 do 120 leti. Z večino naprav je bil 

opravljen prikaz delovanja oz. predstavitev v učnem procesu. Vsaki napravi smo dodali plastificiran 

prospekt s pojasnilom in približno starostjo. Dijaki in spremljajoči učitelji so pozorno spremljali razlago, 

razstava je bila namreč predstavljena večini razredov naše šole. Oglede smo organizirali med urami 

zgodovine, fizike ali med razrednimi urami.  

Aprila je bila pripravljena še razstava starih učbenikov po predmetnih področjih. Učbeniki zgodovine in 

geografije so bili na ogled v prvem nadstropju šole, ostali pa v knjižnici. Za razstavo sta svoje učbenike 

prispevala tudi Zoran Poredoš in Robert Šupe.  

Suzana Malnar 

Gimnazija pleše 270 let 

Gimnazija Novo mesto je v petek, 20. maja ob 12.30, zaplesala na Glavnem trgu.  

Gimnazija pleše 270 let je ena od številnih prireditev, s katerimi v letu 2016 obeležujemo svoj visoki 

jubilej. Na šoli želimo s prireditvami pokriti najrazličnejša vsebinska področja in eno od teh je tudi 

promocija zdravega načina življenja. K sodelovanju smo povabili Plesni studio Novo mesto in se 

naučili koreografije na glasbo Alenke Godec Vsak je sam. Gimnazijcem in njihovim profesorjem so se 

pri plesu pridružili tudi učenci osnovnih šol Drska in Center.  

Prireditev so podprli MO Novo mesto, Krka, Revoz in Avtošola Ipsilon.  

 

 

 

 

 

Razstava starih fizikalnih učil, foto: Lenart Merlin, 4. c Razstava starih učbenikov, foto: Nina Jazbec, 4. d 
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Natalija Petakovič 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijci v akciji, foto: Nevenka Malnarič Brulc Plesali so tudi profesorji in učenci OŠ Drska in OŠ Center, 
foto: Nevenka Malnarič Brulc 


